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BESOAK

lehen               orain

ESTRIAK

lehen                 orain

CAPI TEKNIKAK: Kabitazioa / Radiofrekuentzia / MINCEUR
Laser lipolitikoa / Presoterapia / Elektroestimulazioa

5 saioko B ON O AK / Zona bat: 35 euro saioa

MMaass aa jj ee aakk
OSTEOPATIA 

TEKNIKA METAMORFIKOAK
MASAJE TERAPEUTIKOAK

REFLEXOLOGIA
MASAJEAK: THAI, 

KALIFORNIARRA, BALIKOA

– Mikrodermoabrasioa
– Radiofrekuentzia (zimurrak)
– Mantxak (BERRIA)

AAuu rrppeegg ii   tt rr aa tt aammeenndduuaakk

LASER DEPILAZIOA

LEHEN                     ORAIN LEHEN                ORAIN 

- Aurpegia

- Izterrondoak

- Besapeak

- Bularra

- Sabelaldea ...

30€
Hanka osoak 

+ 

Izterrondoak

90€

BETILE LUZAPENAK

GEL ATZAZKALAK

IA BETIRAKO
MANIKURA



JARDUNTSU.- Berba asko egiten duena, berriketalari, berbatsu. “Ez da gizon txarra, baiña bai
jarduntsua”.
JARDUNZALE.- Jardunerako joera daukana. Kritikatzailea. Jardunerako joeria dabena. “Intenziño
gaiztoko jardunzalia dozu auzokua”.
JARDUN ETA JARDUN.- Eten barik jardun, hitzegin. “Irakortzen  jardun ta jardun ibilli non, baiña ezin
jonat ikasi”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
ASTEAN
ESANAK
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Eibarko Udalak,  Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak

diruz lagundutako aldizkaria

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO

SAILBURUORDETZA)

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU 
ALDUNDIA
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“Euskara sakralizatu
dugu eta batzuek,
jakin bai, baina ez
dira ausartzen
erabiltzera. Sakralizatu
duzunez, ezin duzu
ukitu, ukiezina
bilakatzen baita.
Umorearekin ere, gero
eta gutxiago dakigu
gure buruaz trufatzen“

(ERIC DICHARRY, ANTROPOLOGOA)

“Prostitutak prezio bat
ordaindu du, errespetu
faltarena eta
bazterketarena. Alde
horretatik, emakume
askea da, jadanik ez
dagoelako zintzoa
izateko baldintzatuta:
nahi duena egin
dezake eta transgresio
hori deigarria da“

(JUANA GALLEGO, IRAKASLEA)

“Realean hasten diren
400 umetatik hiru
baino ez dira iristen
lehen taldera; eta
orain gutxiago,
belaunaldi gazte oso
ona duelako. Orain
700 ordezkari gaude
Espainian, eta Lehen
Mailan 500 jokalari
bakarrik. Ez da erraza“

(JOSE Mª LOPEZ, FOBALLARIEN ORDEZKARIA)

“Edozer bada
nazismoa, bere
benetako neurria
kentzen diogu
gaizkiari. Gaizkia
arruntuz, esaten ari
garena da nazismoa
edo holokaustoa ez
zirela hainbesterainoko
izan. Haien apologista
bihurtzen gaitu“

(ANJEL LERTXUNDI, IDAZLEA)

eskutitzak
Hemerotekari tira egin eta azkeneko 7 bat ur-

tetan, prentsan, egingo diren hainbat proiektu-
ren inguruko albiste berberak zenbat bider ager-
tu diren ikustea proposatzen dut: Vildosolaren
txaleta, Errebal, Txonta, zezen-plaza… Proiektu
horiek urteak daramatzate egunkarietako orriak
betetzen eta 1998ko Plan Estrategikoa egin ze-
nean lehentasunezko proiektutzat jo ziren.
PSOE-k hasitako proiektu estrategiko guztiek

(Txonta, Errebal, Ospitala, Matsaria) sortu duten
gauza bakarra Udaleko diru-kutxentzat izugarriz-
ko gastua izan da. Proposamen argia duzuenean,
aurrera egiteko modukoa, hiritarrei proposatu,
eta ez saldu kea eta ez estali krisiarekin zuen
gestio txarra. Zuentzat, praktikan, garrantzitsue-
na “ez da egiten dena, baizik eta egiten dela
ematen duena”.

A.G. (15.341.151-J)

EIBAR BIRTUALA

Horiexek dira gure aldarrikapenak aspaldi hone-
tan, baina badirudi inork ez digula kasurik egin
nahi eta Euskal Preso Politikoen egoerak, hobera
egin beharrean, okerrera egiten jarraitzen du.

Preso gaixoen kasuan, behintzat, azken asteotan
bi kasu oso mingarriak izan ditugu: Angel Figueroa,
bere gaixotasunagatik etxean preso zeukatena hil-
da azaldu zen Algortako bere etxean; Xabier Lopez
Peña, berriz, Parisko ospitale batean hil da, eta gar-
bi dagoen bakarra da bere familia zakurrak bailiran
eta inongo begirunerik gabe tratatua izan dela. Es-
kerrak hori estatu frantziarrean gertatu den, ustez-
ko giza eskubideen paradisu horretan.

Kondena beteta duten presoek, bestalde, Es-
trasburgok Parot doktrinari buruz erabakitzen due-

naren eta, ondo bidean, gero zer nolako “ingenia-
ritza juridikoa” tokatuko zaien esperoan jarraitzen
dute. Eta sakabanaketak ere bere horretan jarrai-
tzen du, senide eta lagunentzat asteroko bidaieta-
ko arriskuak bezalaxe.

Ez dute inongo mugimendurik egin nahi, badirudi
orain dela urte gutxiko gatazka egoera faltan bota-
tzen dutela. Baina ez diegu lagako, ez dugu etsiko;
eta laster, ez salbuespeneko egoeran daudenak ba-
karrik, euskal preso eta iheslari politiko guztiak etxe-
ra ekarriko ditugu. Baina, horretarako, kalera irten be-
har dugu. Eta horregatik egiten dugu deialdi hau ere:
apirilaren 26an, Azken Ostirala, 19.30etan, Untzagan.
Animatu eta azaldu. Denon artean lortuko dugu.

EIBARKO HERRIRA

GIZA ESKUBIDEAK, KONPONBIDEA ETA PAKEA
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Aurreko asteko barixaku goi-

zian Stop Desahucios Deba-

barrena-Kaleratzeak Stop pla-

taformakuak alkarretaratzia

egiñ eben epaitegi parian, ba-

rruan egitten ziharduen etxe

kaleratze bateri lotutako etxe-

bizitza-enkantia geratzeko es-

katu eta etxia galtzekotan da-

guan eibartarrari babesa adie-

razteko. Plataformako ordez-

karixetako bat epaitegi barru-

ra sartu zan, abokatu eta pro-

kuradoriarekin berba egiñ eta

adostasunen bat lortzeko aha-

legiñetan. 

Plataformakuek azalduta-

kuaren arabera, "hainbat hi-
poteka-ejekuziño bertan be-
hera lagatzia eskatu genduan
idatziz epaitegixan martxua-
ren 27xan. Espaiñian hipote-
ka-ejekuziñuetarako segitzen
diharduen prozeduria legez
kanpokua dala diñuan mar-
txuaren 14ko Europako Bata-
suneko Epaitegi Gorenaren
sententziari heldu gentsan es-
kaeria egitteko orduan. Baiña

etxiaren subastia bertan be-
hera lagatzeko guk egindako
eskaeriari ezetz esan detsen
lehelengo aldixa izan da hau".
Europako Batasunak iazko

azaruan emon eban aditzera

etxe kaleratzien auziaren gai-

ñeko bere ebazpena eta, ho-

rren arabera, Espaiñiako arau-

dixak herrittarrak babes nahi-

ko barik lagatzen dittu etxega-

betzien auzixan.

Plataformako kidiak zazpi

etxegabetze kasutan dihardue

kaltetutakueri babesa emo-

ten, baiña badakixe hórrek

baiño kaso gehixago daguaze-

la Eibarren.

Halanda be, eurengana zu-

zenian laguntza billa jotzen

dabeneri baiño ez detse la-

guntzen. Plataformakuak as-

tian birrittan, martitzen eta

eguenetan Portalean batzen

dira, 19.00etan. Bestela, eure-

kin kontaktatzeko stopde-

sahuciosbajodeba@gmail.com

helbidera idatzi edo 627-

934675 telefonora deittu leike. 

Datorren maiatzaren 6tik aurrera

Eibar-Ermua tranbia erabiltzen da-

benak Barik eta Mugi, txartel bixak

bardin-bardin erabiltzeko aukeria

eukiko dabela emon dabe aditze-

ra Euskotrenetik: Mugi txartelak Gi-

puzkoatik Ermuko geltokiraiño jua-

teko balixoko dau eta Barik txartela, barriz, Bizkaitik Toletxegai-

ñeko geralekuraiño erabiltzeko aukeria eukiko dau jendiak. Neu-

rri horri esker Gipuzkoako herrixetako bidaiarixak lurralde histo-

riko berbereko bizilagunen aurrian kaltetuak izatia saihestu nahi

dabe. Horrekin batera, Legegintzaldi honetarako ezarri dittuen

helburuetako bat Euskal Autonomia Erkideguan garraio publikua

erabiltzen dabenendako bidaia-txartel bakarra ezartzia da eta

Eibar-Ermua tranbiarako hartutako erabagixak asmua betetzeko

bidian aurrerapausua dala pentsatzen dabe arduradunak. Infor-

maziño gehixago jaso nahi dabenak Euskotrenen 902 543 210 te-

lefono zenbakira deitzeko aukeria dake eta, horrekin batera, ge-

ralekuetan bertan zein www.euskotren.es webgunian be infor-

maziñua eskuragarri ipiñi dabe.

Barik eta Mugi
txartelak 
tranbiarako

Stop Desahucios
plataformakuen 
alkarretaratzia

Erretratuan ikusten dittuzuen gaztiak Ignazio Zuloaga institutuan

batxiller zientifikuan 2. maillan ikasten diharduen ikasliak dira,

apirillaren 11n Donostiako Nanogunera egindako bisitan. Izan be,

ikastetxeko zuzendaritzatik gogoratu nahi daben moduan, insti-

tutuan batxillergo mota guztiak, artistikua, humanistikua eta zien-

tifikua ikasi leikez eta 2012xan, EAE osua kontuan hartuta, Eibar-

ko institutukuak lortu eben notarik altuena.

Nanogunera bisitan

Ez ditugu inoiz ahaztuko izan 
dituzun ilusioa eta bizipoza.

GURE BASTARRAKO ZURE LAGUNAK

ENRIQUE GARCIA GARCIA
(2013ko apirilaren 14an hil zen,

94 urterekin)

Aurreko barixaku goizeko irudixa. SILBIA HERNANDEZ
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Aurreko asteburuan hainbat ekitaldirekin gogoratu eben Eibarren iñun baiño lehen II. Erre-

publikia aldarrikatu zala 82 urte bete zirala domekan, apirillaren 14an. Zapatuan eta dome-

kan, egun bixetan errepublikaren aldeko aldarrixa egiñ eben, bestiak beste, Gazte Komu-

nistak, Ahaztuak 1936-1977 alkartekuak, Eibarko sozialistak eta Ezker Anitza-IU alderdixak.

autuan

Datorren astian hezkuntzaren
aldeko ekimenak egingo dira
mundu maillan eta Eibarren
be jarduera batzuk antolatu
dittu Egoaziaik: astelehenian
17.30xetan "Pon tu profe en
el mapa" tallarra egingo dabe
eta, horrekin batera, modu
sinbolikuan interneten
munduan falta diran irakaslien
hutsuniak betetzen juateko
aukeria emongo dabe.

HEZKUNTZAREN ALDE

II. Errepublikia gogoratzen

Gaur eguardixan Portalean
egindako aurkezpenarekin
abiatu da Nagusixen XX.
Hamabostaldixa. Programiari
astelehenian ekingo detse,
16.00etan Untzagatik
Azittaiñera bittarteko
ibillaldixa eginda.

NAGUSIXEN HAMABOSTALDIXA

● tartak
● enkarguak
etxera

Bidebarrieta, 28 

☎ 943 20 79 73

San Andres

Gozotegia

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K

argazkiak: 
LEIRE ITURBE

Martxa gazte-komunista.Eibarko Sozialisten txapliguak.

Ahaztuak-ekuen ekitaldixa.

Ezker Batuaren
hitzaldixa.
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Zabor-bilketia 
hobetu nahixan
EH Bilduk hainbat proposamen dakaz 5. konte-

nedoriari etekiñ hobia etaratzeko, barixakuan

prentsaurrekuan aditzera emon ebenez: bestiak

beste, ahalik eta famelixa gehixen erakartzeko

pegoraz pegora kanpaiña berezixa abiaraztia

komenigarrixa ikusten dabe. Horrekin batera,

herritarrak ingurumenaren alde egitten daben

ahalegiña saritzia proposatzen dabe (zaborra-

ren tasan gitxienez %25eko beherapena,

%50ekua autokonpostadoria erabiltzen dabe-

nedako). Aurrekuekin batera, zabor-sortzaille

haundixendako (jatetxe, eskola-jangela, janari-

denda…) bilketa sistema berezixa abiaraztia

eskatzen detse Mankomunidadiari. 

Edozelan be, helburua "ahalik eta
gehixen birziklatzia" dala azpimarratu

nahi dabe: "Gure udalak 5. kontenedo-

riaren aukeria hartu badau, sistemia ahalik eta
gehixen hobetzen ahaleginduko gara. PSE eta
batez be EAJ alderdixak beste herri batzuetan
egindakua, hau da, herrittarrak birziklatziaren
kontra insumisiñora deitzia salatu nahi dogu".

Adierazpenen harira, Eibarko EAJ-ko bozera-

mailliak aste honetan argi laga nahi izan dau eu-

ren birziklatziaren aldeko jarreria: "Birziklatzia
gizarte osuarendako onuragarrixa da eta horre-
gaittik eibartarrak 5. kontenedoria erabiltzera
animau nahi dittugu. Oin dala egun batzuk he-
rrittar batek kalian daguazen papelerak be bir-
ziklatzeko preparatzia eskatu eban eta, horre-
kin ados gaguanez, EAJ-k horretarako eskaeria
presentauko dabela aurreratu nahi dogu".

Aurreko zapatuan Errebal kaleko parkiñak hartu eban jaixak jende

mordua erakarri eban. Eguraldixa lagun, edarto pasau eben umiak

Zona 10 alkartekuak eurendako preparau zittuen joko eta bestela-

kuetan parte hartzen, eta Arno DJ-k goiz osuan eskindutako musika

alaixaren erritmora dantzatzen.

apartamentu egingo dittue
Egazelain, 5 pisuko

eraikiñian; gaztieri alokatzeko
protekziñoko etxiak izango

dira, 25 eta 60 metro
karratuko azalerakuak eta

alkilerraren preziua 225 euro
ingurukua izango da.

asteko

datua
49

Aurreko asteko eguenian Parkinson gaitza gogoratu zan mun-

du maillan eta, horren aitzakixarekin, Deparkel Debabarrena

Parkinson alkartiak zapaturako pintxo-potia antolatu eban

Untzagan, eguardi partian eta arratsaldian zabalik egon zan

txosnan pintxua eta horri laguntzeko edarixa euro bittan es-

kinduta. Egun osuan eguzkixa nagusi izan zan eta, eguraldi

onarekin animauta-edo, jende morduak aprobetxau eban al-

karteko boluntarixuak eta lagunak preparau zittuen pintxo

goxuak probatzeko. Bertan batutako dirua alkartiari urtian

zihar egitten dittuanak pagatzen laguntzeko erabilliko dabe.

Parkinsonarekin solidarixo

Z u r e  f a m i l i a

MARIA ERRASTI AZKOITIA
(ANDRES ORBEGOZOREN ALARGUNA)

1. urteurrena: 2012-IV-21

Hekimen-ekuak kezkatuta
Euskera hutsian diharduen 50etik gora hedabidek osatutako Heki-

men alkartiak kezka agertu dau aste honetan bertan, Legebiltzarreko

alderdi politikuetako ordezkarixekin hainbat billera egiñ eta gero,

Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuak euskal hedabidiendako

4.875.000 euro, iazko kopuru berbera aurreikusten dabelako. Erron-

ka barrixeri aurre egiñ ahal izateko diru hori baiño gehixago biharko

leukiela pentsatzen dabe Hekimeneko ordezkarixak eta hala emon

detse aditzera administraziñuari. 

Arrakasta
Errebalgo
jaian
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- Zelako emankizuna prestatuko duzu Co-
liseorako? Zein abestirekin osatuko duzu,
zeinekin joko, zeintzuk etorriko zarete?

Kontzertu askotxo eman ditugu "Ho-

deien azpian" nire azken diskoa atera ze-

netik eta, dagoeneko, ez gara hainbeste

ibiltzen diskoko kantuekin soilik. Horietaz

gain, sasoi ezberdinetakoak ere sartzen

ditugu emanaldian. Denetarik.

Taldean, berriz, azken urteotako lauko-

tean azalduko gara Eibarren: Arkaitz Mi-

ner (gitarra, bibolina eta mandolinarekin);

Hasier Oleaga (bateriarekin) eta Lutxo

Neira (bajuarekin).

- Non jotzen duzun zenbateraino aldatzen
du zure jarduna? Eibarrek zein oroitzapen
dakarkizu?

Tokia kontutan hartzen saiatzen naiz

beti... bertan noiz jo dugun azkenekoz, an-

tzokia den... Baina azkenaldiko kantuak

sartzen ahalegintzen naiz, beti ere.

Azken emanaldia Amañako zinean izan

nuen eta gogoan daukat antolatzaileek

hura aurrera eramateko jarritako kemena

eta eskerturik nago oraindik ere... Aspal-

diko denboretan sarritan joaten nintzen

Eibar aldera, Bixente Martinezekin eduki

dudan harremanagatik eta Klub Deporti-

boko sotoan kantatua nago, neure hasie-

retan... Ez zaigu erraza izan Eibarren ari-

tzea azken urteotan.

- Orain arte hamasei disko kaleratu ditu-
zu. Zelako bilakaera eman da hainbeste
urtetako ibilbidean?

Musika mundua goitik behera aldatu da

azkenaldian... Gure esparrutik begiratuta,

nik uste azpiegitura dela gehien aldatu

dena. Inoizko areto txukunenak ditugu

orain eta, neure eginkizunetik begiratuta,

garrantzia handikoa da hori. Orain antola-

tzaileen lana da interes askotara begira

dabilen jende erakartzea... Bestela, arian-

arian ikasten dabilen horietakoa naiz. 

- Ohikoa egin duzu beste batzuekin jo-
tzea, Hiru-Truku ere hor dago. Osatuago
ikusten duzu zure lana besteen lagunta-
sunarekin?

Justu azkenaldi honetan hasia naiz ba-

karka ere emanaldi gutxi batzuk ematen;

baina, bai, gehi-gehienetan taldearekin

ibiltzen naiz. Asmoa ez da kantuak apain-

tzea, baizik eta beste eremu batzuetan

sartu ahal izatea, toki egokia bilatzea neu-

re kantuetarako.

- Kantuak egiterakoan, melodiatik abia-
tzen zara edo letrak ematen dizu bidea?
Arlo horretan, zein autore dituzu gogoko-
en?

Orain ia beti musikatik abiatzen naiz.

Denetarik probatzen saiatu naiz, normala

den moduan; eta, gaur egun ere, poema

batek harrapatuz gero, berehala jartzen

naiz kantuari begira. Neure hasieretan al-

derantziz izaten zen, hitzetik abiatzen nin-

tzen ia beti. 

- Epe motzera begira, jakin dezakegu
zeintzuk diren zure hurrengo proiektuak?
Noizko?

Ba, udazkenerako disko berria aterako

dugu. Horixe da gure asmoa.

RUPER ORDORIKA ( abeslaria)

“Hodeien azpian” tituluarekin New Yorken grabatu
eta Elkar argitaletxeak 2011n argitaratutako diskoak
biltzen dituen doinuak eskainiko ditu Oñatiko 
abeslariak hilaren 26an, datorren asteko barixakuan.
Beste abesti ezagunenak ere plazaratuko ditu, hurrengo
diskoa ere buruan duen bitartean, “udazkenerako”
kaleratzeko asmoa baitu. Coliseoan eskainiko duen
kontzertua arratsaldeko 20.30etan hasiko da eta 
sarrerak salgai daude, 10 eurotan.

“Ez zaigu erraza 
izan Eibarren aritzea
azken urteotan”

Euskal musikaren erreferentee-
takoa dugu Ruper. Baita berri-
tzaile eta internazionaleneta-
koa ere, rock eta pop musikatik
kanpo ere beste hainbat estilo
landu dituelako. Kanten bitar-
tez, eta literatura medio, ame-
tsak eta barrukoak aditzera
ematen ditu oñatiarrak. Giza-
kiaren destinoa gogora dakarki-
gu, gure burua bere horretan is-
latzeko, ezinegon guztiak tarte-
ko. Abesti sortzaile sutsua da
eta kanten soinuari xehetasun
handiz erreparatzen dio, bakoi-
tzaren ezaugarriak aztertuz. Be-
re proiektuek, gainera, sekula-
ko arrakasta izan dute. Folka,
rocka, bluesa eta fusioaren bi-
detik izango da gurean beste
behin, 16 disko eta bilduma bi
atera eta gero. Ezin dira ahaztu
Mugalaris-ekin eta Hiru Truku-
rekin ere egindako apustuak.
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8 geure gaia

Urtero kaleratzen daben
txostenak jasotako da-
tuak begiratuz gero,

Juan San Martin liburutegixak
urtetik urtera osasun hobia da-
kala esan geinke lasai-lasai:
2012xan 132.203 bisita jaso zi-
ttuen liburutegixan (2011n bai-

ño %1,32 gehixago) eta 2012ko
abenduaren 31n izena emon-
dako erabiltzailliak 9.635 ziran
(biztanlien %35), tartian 8.088
heldu eta 1.474 ume zirala.
Fonduari begiratuz gero, iazko
urte amaieran 67.025 (%4,9
gehixago) argitalpen eguazen.

Maillegu kopuruak be gora
egiñ eban iaz:46.191 (2011n
baino % 6,2 gehxiago). Eta jen-
diari egindako harrera kopu-
ruak be gora egiñ eban:
2012xan 94.911 lagun hartu zi-
ttuen, aurreko urtian baiño
1.230 gehixago.

Datorren asteko 
martitzenian, apirillaren
23an Liburuaren 
Naziñoarteko Eguna 
ospatuko da eta, jakiña,
Juan San Martin 
liburutegixak horrelako
egun inportantia 
ospatzeko ekitaldi 
berezixak antolatu dittu
datozen egunetarako. 
Baiña apirilletik kanpora
be, martxa betian 
dihardue Portaleko 
1. pisuan daguan 
liburutegixan eta urtetik
urtera eskintzen dittuen
zerbitzu eta baliabidiak
etenbarik gora egitten 
segitzen dabe.

LIBURUAK GORDETZEKO
tokixa baiño gehixago

ASIER SERRANO (idazle eta musikua)

"Literaturia paperetik aparte doian 
UNIBERSUA DA"

- Zelakua izango da 20 urte hórrek labur-
biltzeko saiua?

Aurten 20 urte beteko dira Lubaki ban-
da sortu eta guk idatzittakuak argittara
emoten hasi giñala eta, horren aitzakixa-
rekin, liburutegiko arduradunak hitzaldi-
xa emoteko eskatu zesten. Bestela be,
Euskal Idazleen Elkarteak bideratuta ho-
rrelako saiuak emoten jarduten dot, lite-
ratura zein musikan egindako proiektue-
ri errepasua emoten, beti be nere espe-
rientziara moldatuta: literaturak eta mu-
sikiak neri zer emon desten kontau, sor-
tzeko prozesua zelakua dan esplikau,
ointxe idazten nabillenetik zeozer irako-
rri eta kantaren bat bakarrik gitarriak la-
gunduta eskinduko dot…
- Zelan hasi ziñan idazten?

Hitzaldixen oiñarrixan galdera hori da-
go, zelan sortzen jakon bateri idazteko
premiñia. Galderak erantzuten juango
naiz, baiña zergaittik hasi nintzan idazten
airian geratuko dala uste dot, neuk be ez
dakitt-eta. Argi dakatena noiz hasi nin-
tzan da: nerabezaruan ulertzen ez dan
helduen gizartiari erantzuteko ekin ne-
tsan idaztiari, literaturak barruko oihua
baretzeko modua emon zestan eta or-
duan deskrubidu neban berbiaren bote-
ria. Geuria herri txikixa da, hizkuntza gi-
txitua dakagu, baiña baldintza hórreri es-
ker billakatu naiz idazle, hain zuzen be.
Hizkuntzak berak hautatu ninduan eta
hor nabil, euskeriaren banderia hartuta,
beste edozeiñek hartu leikian moduan.
- Irakorzaletasuna sustatzeko ekimen
mordua egitten dira. Irakaslia zaran neu-
rrixan, horrenbeste kostatzen jakue ume
eta gaztieri liburuak irakortzia? 

Gazte literaturan, pentsatzen dot ha-
mar urtetik gorako edozeiñ ikaslek edo-

zelako liburua irakorri eta ulertzeko gai-
ttasuna dakala. Hain zuzen be, horregai-
ttik eutsi detse denporan literatura kla-
sikoko liburuak. Haur literatura, barriz,
gure gizarte konsumistaren adibide bat
gehixago litzake eta, gaiñera, hori da
gehixen saltzen dana. Guraso eta irakas-
liak ez dogu irakortzen, baiña gure umiak
irakortzia nahi dogu eta horretarako libu-
ruak erosten detsaguz. Guk eskolako
ikasliekin landuko dogun programan li-
teraturia paperetik aparte doian uniber-
sua dala erakusten ahaleginduko gara.
Literaturia ez da bakarrik irakorri edo
idaztia, jarrera bat da, mundua ikusteko
modu bat da.

Martitzena (apirillak 23) Liburuaren
Naziñoarteko Eguna dala eta, 20 
urteko ibilbide literarixo-musikalari
errepasua emongo detsa Asier 
Serranok, 19.00etan liburutegixan
bertan hasiko dan hitzaldixan.
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Hamaika programa dagoz
martxan liburutegixan eta hó-
rretako asko urtiekin finkatuta
geratu dira. Horren adibide
modura hillero azken zapatuan
eskintzen dan Zapatuko Ipuiña
izan leike. Horretan ipuin kon-
talarixak eta txotxongillo ema-
naldixak tartekatzen juaten di-
ra. Iaz 422 umek hartu eben
parte programaren barruan es-
kindutako saiuetan. Hurrengo
saiua hillaren 27xan izango da,
Zurrunka antzerki taldeko
Eñaut Gorbearen eskutik
(18.00etan).

Irakorketa Klub arrakastatsuak
Aurreko urtia hastiarekin ba-

tera lehelengoz antolatu zi-
ttuen ekimenen artian, ume
eta helduendako osatu diran
irakorketa klubak arrakasta be-

rezixa euki dabe: "Umien klu-
baren kasuan, asmua gurasuak
eta haurrak alkarrekin irakor-
tzen jarduteko tartia eskintzia
da. Lehen Hezkuntzako 1., 2.,
3., eta 4. mailletako umiak (10)
hartzen dabe parte, guraso ba-
nak lagunduta eta danak hu-
rrengo ikasturtian errepikatze-
ko izena emon eben. Helduen
irakorketa klubian, barriz, hille-
roko saiuak egitten dira, aldez
aurretik aukeratutako liburuen
gaiñian jarduteko. Saiuak aditu
batek koordinau eta dinamizau
egitten dittu eta parte hartzen
dabeneri liburuak irakortzen
dabenerako aholku eta beste-
lako jarraibidiak emoten detse.
Honetan be hamar lagunek jar-
dun dabe. Bestalde, eta gure
klubetik aparte, beste lau ira-
kurketa klub (Pagatxa eta Biztu

alkartekuak eta Emakumien Ja-
betze Eskoliak eta Litertxokok
antolatzen dittuenak) liburue-
kin hornitzen dittugu".

Teknologixa barrixeri 
moldatzen

Edozelan be, eta beti sa-
soian sasoikora moldatzeko eta
aurrera egitteko asmuari jarrai-
ttuta, aurten liburutegiko zer-
bitzuen zabalkundia 2.0. tres-
nak erabillitta egitten dihar-
due: "Ahalegin berezixa egi-
tten dihardugu blogeri, twitter
eta facebook perfileri eta beste
tresneri etekiñik haundixena
etaratzeko". Gaiñera, liburute-
giko informaziñua mugikorreta-
raiño eruateko aplikaziñuan
biharrian dihardue, erabiltzai-
lliak jarduera eta bestelakuak
modu erosuan jaso deixen.

Hizkuntzak ikasteko gunia
Aurtengo urtarrillaz geroz-

tik, bestalde, atzerriko hiz-
kuntzak (ingelesa, frantsesa
eta alemana) praktikatzeko
saiuak astian behiñ antola-
tziari ekin zetsen eta talde
guztiak hasi eta berehala be-
te zittuen. Hortik aparte, Eus-
ko Jaurlaritzako Liburu eta Li-
burutegi Zerbitzuak bidera-
tzen daben “Liburutegiak to-
paleku” kanpaiñan parte har-
tzen dabe eta 2012xan landu-
tako gaixaren ardatza hizkun-
tzak izan dira. Horren harira,
Hernaniko liburutegixarekin
batera “Gure hizkuntzak ikas-
teko aukera... Liburutegian”
izenburuko gida emon dabe
argittara, atzerritarreri gaztela-
nia eta euskeria ikasteko ma-
terixala eskintzeko asmoz

Denda ixten 
dugulako

LIKIDAZIOA
%50 %30 %20

%15 urrean
– Bidebarrieta, 10 –
Tlf. 943 20 80 45

...eta kitto! 13/IV/19 ● 844 zkia.

Txabi Arnal arduratzen da umien Irakorketa Klubaz.

Hizkuntzak gero eta tarte haundixagua betetzen dihardue.
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gaztekitto

- Bidaia egin aurretik espero ze-
nuenarekin egin duzu topo?
Ezusterik bai Txilen?

Denetarik izan da. Hegoaldea
Iparraldea baino gehiago eza-
gutu dut; berdeagoa ere bada.
Bizitzaren prezioa hemengoa-
ren antzekoa da, merkeagoa
agian. Harritu nau Espainiako
zenbat enpresa ezagun aurki di-
tzakezun bertan.
- Valparaison bizi izan zara. Ba-
du erakargarritasunik? 

Asko: hiri desberdina da.
Nahiko alternatibotzat jo daite-
ke: kalean bizitza handia dago,
ikasle asko kontzentratzen bai-
tu. Baita artisauak, batukadak
kalean ere... Auzo bakoitzak ku-
deatutako aratosteak aurki dai-
tezke, baina ez dago merkatal
gune handirik, McDonalds-eta
halakorik. Etxeak kolore ezber-
dinez pintatzen dira eta kaleak
muralez beteta daude.
- Ikasle mugimendurik aurkitu-
ko zenuten giro horretan...

Indar handikoa, gainera. Ikas-
leek hezkuntza sistema duina-
ren alde borrokatzen dute, ur-
tero ordaindu beharreko diru
kopuru beldurgarriaz kexatzen
dira eta hezkuntza batzuentzat
negozioa bihurtu dela salatzen
dute. Martxetan egoten den
partaidetzak ere harritu nau.
- Maputxeen berri jaso duzue?

Hegoaldean daude komuni-
tate gehienak eta borrokan di-
raute euren lurren defentsan.
Hainbat komunikabidek borro-
ka hori ixilarazten dute eta es-
tatuaren errepresioa ez da no-
lanahikoa. 
- Ondorengo bi hilabeteko bi-
daia horretan zenbat herrialde
ikusi duzue? 

Argentina, Uruguay, Bolivia
eta Peru. Leku ikusgarriak eza-
gutu ditugu: Txileko Andeak,
Patagoniako mendiak, Boliviako
gatz lautada, Titikaka lakua eta
bertako indigenen bizitza, Ma-
chu Picchu... Ibilbidea ez ge-
nuen zehaztuta eta abenturari
egin genion tartea: auto-stope-
an bidaiatu dugu batez ere -han
oso modan dago oraindik- eta
ordu asko eman ditugu ka-
mioietan.
- Segurtasunarekin arduratuta
ibili zarete?

Zona batzuetara ez joateko
esan digutenean, horri jarraitze-
arekin nahikoa izan da. Jaso du-
gun tratua oso ona izan da: kan-
ping-a euren partzeletan ipin-
tzen lagatzen ziguten, euren
etxeetan hartu gaituzte...
- Bueltatzeko asmorik bai?

Txilen eskaini digute lana.
Eta badira beste herrialde ba-
tzuk ezagutu nahi nituzkeenak:
Ekuador eta Mexiko, adibidez.

Donostiako Politeknikoan Herrilanetako Ingeniaritza Teknikoa
ikasi du Xabierrek eta karrera amaitzeko proiektua Txilen 
burutu du. Beste lagun batekin, abuztuaren erdialdetik
martxoko lehen astera arte izan da bertan, lehenengo bost
hilabeteetan ikasten eta, horren ondoren, turismoa egiteko
aprobetxatu du, “beti ere, motxilero gisa, abentura kutsu
horretaz gozatzeko ilusioa geneukalako”.

teen ajeak

Xabi Luke 
(HERRILAN INGENIARIA)

"Esperientzia
izugarria izan da:
bizitzako bidaia"

10

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

● KKOORROOAAKK ● EESSKKEELLAAKK ● HHIILLAARRRRIIAAKK ● AAGGIIRRIIAAKK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564

Estaziño, 4
943 254776
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11elkarrizketa

Gaur egun La Habanan eta Parisen Ko-

lonbiako gobernuaren eta hango gerri-

llaren artean hasitako negoziazio proze-

sua baikor ikusten du Pinzonek, baina al-

di berean horren inguruko mehatxuez

ohartarazten du: “Batez ere, estatuaren
terrorea da mehatxu eraginkorrena bake
negoziazioentzat”.

Uribe presidente-ohiak bere aurka ha-

rrapatzeko agindua zabaldu zuenetik,

Pinzon ez da bere herrira bueltatu. Baina

bere jarduna bere jaioterriko egoera

konpontzeko ahaleginaren bidetik ez da

alboratu. Portalean eskainitako hitzal-

dian, “bolivarismotik” abiatu zen eta,

Kolonbia eta Venezuela partekatzerako-

an, “bizkarretik jositako siamesen” adi-

bidea jarri zuen: “Venezuelan Bolivarri
begira jarri ziren moduan, Kolonbian
Francisco de Paula Santander-ek marka-
tutako bidetik jo da orain arte”.

Gaur egungo elkarrizketei begira, bai-

kor egoteko moduko hainbat elementu

ikusten ditu Pizonek: “Orain arte inoiz

eman ez den giza mobilizazioa dugu
gaur egun eta horrek ez du ahalbidetzen
lehen eman zen Bogotaren erreketa be-
rriz gertatzea; hor badago antolaketa
bat”. Dena dela, ez du gaur egun ere in-

darrean dagoen “agintari klaseen bloke-
aren” indarra gutxiesten. Batez ere, gaur

egun dauden “soluzio politikorako auke-
rei” eutsi nahi die, “soluzio militarrak
baztertuta”. Aurreko negoziazio fasee-

tan, “desmobilizazioa, desarmea eta bir-
gizarteratzea izaten ziren ardatz, beti ere
agintetik bultzatuta. Oraingoan beste bi-
de batetik goaz”. 

Kolonbiak gaur egun duen egoera

agertzerakoan, “euren bizilekutik bidali-
tako hiru milioi lagun ditugu eta baita
9.500 preso ere”, dio. Armadan milioi er-

di soldadu dituela dio, “barne-produktu
gordinaren %6,5 gastatzen dutenak. Zer-
tarako, baina?”. Horrez gain, AEBk be-

deratzi base militar dituzte bertan,

“Vietnam-en zituzten bezalakoak”. Ge-

rrillari dagokionez, “FARC-ek 8.000 lagun
izango ditu eta MLN-k 1.500
bat”, dio deserriratuak. 

Kubaren ordainezinezko 

zerbitzua

Negoziazio ahaleginei ingu-

ruan egindako hausnarketak

errepasatuz, “beti pentsatu
izan dut gatazkaren irtenbide
militarra ezinezkoa zela, edo
oso garestia”, dio. Baita “ge-
rrillak eta estatuak, biek dute
erantzukizuna, baina bi gauza

desberdin dira. Estatu terrorearen eragi-
leak amorratuta daude, bakartuta geldi-
tzen ari direlako”. Aldi berean, hirugarren

baten parte-hartzea azpimarratzen du:

“Oraingo negoziazioetan, gobernua eta
gerrilarekin batera, Venezuela, Txile eta
Noruega daude. Eta FARC-ekoak ez dira
narko-terroristak balira moduan tratatuak
izan”. Horrez gain, “Kubak segurtasuna
eskaintzen dizkie bi aldekoei”. Pinzonek

garrantzi berezia ematen dio apirilaren

9an Bogotan egindako bakearen, justizia

sozialaren eta soberaniaren aldeko ibi-

laldiari ere: “Jakizue AEBk munduan
duen enbaxada handienaren aurretik pa-
satu zirela. Beste egoera batean ez zuten
halakorik baimenduko”.

Medikuak, dena dela, arriskua ere

ikusten du negoziazio prozesu honetan:

“Pastranaren sasoiko metodoari jarrai-
tzen zaio, gerraren erdian negoziatzeari;
horrek beti eskaintzen du aukera proze-
sua bertan behera lagatzeko”. Alde guz-

tien artean borrokari amaiera emango

dion komunikatua itxaroten duen bitar-

tean, Kolonbiak bizi duen egoera bere-

zia azpimarratzen du: “Hegoamerikako
herrialde bakarra da nekazal erreforma-
rik egin ez duena eta bertako latifundis-
tek gorroto bizia diote prozesuari”. Ko-

lonbiarrak modernitate aurreko sasoian

bizi direla dio: “XIX. mendean bederatzi
gerra zibil izan ziren, hamar urtetik
behin. Azkena Mila egunekoa izan zen,
matxeteak dantzan ibili zituena”. Egoe-

ra horri aurre egitea beharrezkoa ikusten

du Pinzonek, “ongi bidean”.

ALBERTO PINZON ( kolonbiar exiliatua)

Azken 50 urteotan Kolonbian bizi izan duten egoeraren
paradigma da 67 urteko medikua; antropologoa,
psikilogian aditua unibertsitate irakaslea, idazlea...
ere bada Pinzon Sanchez. Kolonbiako FARC eta Andres
Pastranaren gobernuaren arteko negoziazioetan parte
hartu zuen 2001ean. Horren ondoren, Alemanian bizi
da azken hamar urte hauetan, deserriratuta. Portalean
izan zen, oraingo bake negoziazioaz hitz egiteko.

“Oraingo prozesuak
aurrera egiteko 
aukera gehiago ditu”

Apirilaren 9an martxa egin zen Bogotan prozesuaren alde.



ANTENAK

instalakuntzak eta konponketak
antenak - telebista

Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

Tfnoa. 943 20 05 08
Faxa. 943 20 04 94

Ego Gain z/g
Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
P R O F E S I O N A L A K

AROTZAK

G
ELEKTRIZITATEA

remioen

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
baita toldoak, gortinak, estoreak etabar

Txonta, 30 -  1. eta behea 
Tfnoak:  943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

TREJO
Tel :  943 -752557

Fax a :  943 -752556
16 Postakutxatila - Soraluze

G a r b i k e t a  e t a  
m a n t e n i m e n d u a

GARBIKETAK S.L.

GARBIKETAK

Tfnoa.  943 254 615
Mobila 688 609 171            Barrena, 21 - 1. F            

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

Limpieza
Multiservicio

Eibar

ELEKTRIZITATEA

Matsaria 2
7. pabilioia 

Tel. 943 70 08 95
Fax. 943 82 00 27

Muntaia eta 
proiektu elektrikoak

www.electricidadguria.com

SUKALDE ALTZARIAK
✸

AROZTEGIA
Iparragirre Anaiak

F. Calbetón, 4 behea    Tel. 943 20 29 27
Tailerra: Apalategi auzoa    Tel. 943 12 01 92

Mobila: 657 79 56 78

Tfnoa. 943 20 35 55

Egurrezko mota 
guztietako lanak

Ateak - Tarimak
Altzariak

IÑAKI

Milaflores 10

HODI-LIBRATZEAK

— Hodi-libratzeak
— Saneamenduen garbitzea 

presio handiko makinariarekin
— Ur ateratzea ufalen ondoren

www.desataxcos.com

LARRIALDIETARAKO (24 ordutan): 673 304 222

ALBERTO ELEKTRIZITATEA

INSTALAZIOAK ETA
MANTENIMENDUA

DASILVAALBERTO@HOTMAIL.ES

Tfnoa. 943-530356
Mobila 688-674242
Barrena, 21 - 3. A

ARGIZTAPENA,
KONPONKETAK

ETA INSTALAZIO
ELEKTRIKOAK

Ego-Gain, 9 ac.

677 51 24 62
943 20 06 97



● Nexa 

Autocolor

● Pintura

industriala

● 3M

produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

MATSARIA, 34 behea -  A
parrate@terra.es

Tel. 943 20 41 04       Faxa: 943 70 06 89

Informazio gehiagorako

943 20 67 76

VICTOR GONZALEZ FRAIZ
PINTURA 

OROKORREAN

BB AA RR NN EE ee tt aa   KK AA NN PP OO kk oo   
ddeekkoorraazz ii ooaa   ee ttaa   pp ii nn ttuurraa ,,   

FFAATT XX AA DD AA KK ,,   PP II NN TT UU RR AA   BB EE RR EE ZZ II AA KK ,,   
EE NN PPAA PP EE LL AATT UU AA KK ,,   GG OO TT EE LL ÉÉ .. .. ..

Bizkaia Etorbidea, 9 -ERMUA-
696-565394 / 943-030540
victor-fraiz@hotmail.com

Sostoa, 16 ac behea

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900

Mobila. 656 784 396

Pintura orokorra
Margotutako paperak

Zoruen kolokazioa
PVC zoruak

Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

Tfnoa. eta Faxa. 
943 20 05 94

T. Etxebarria, 8 - behea

PINTURAKITURGINTZA

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, 
GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,
PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR…
HANSGROHE KANILEN BANATZAILEA
ZORU ERRADIATZAILEA
EGUZKI-ENERGIA

Egigurentarren, 18
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

KRISTALAK

☎ eta faxa: 
9 4 3  2 0  3 9  0 3

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
c.acha@euskaltel.net

TAILERRA: ERREKATXU, 3an

Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA

GREMIOEN KOORDINAKETA

www.irazabal.net

IGELTSEROAK

Jardiñeta, 25 - behea
620 060 104 (Ernesto)

600 465 789 (Fran)

IGELTSERITZA

OROKORREAN

– Barne erreformak
(sukaldeak, bainugelak, leihoak etb.)

– Gremioen koordinaketa

CAMILO
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14 kirola

Gaur hasiko den lau eta erdia-

ren barruko Udaberri Torneo-

an, Klub Deportiboak bikote

bat infantiletan, sei gazte mai-

lan eta beste lau nagusietan

aurkeztuko ditu. Gaur 19.15-

etan hasiko den jaialdian, hiru

partidu jokatuko dira Astele-

nan: Iriondo-Ibarluzea Arrasa-

teko bikotearen aurka eta, ja-

rraian, kaiolan izango dira Agi-

rresarobe (Zegamako ordez-

kariaren aurka) eta Andonegi

(Zaldibikoaren kontra). Bihar,

16.15etatik aurrera, bi partidu

jokatuko dira Ipurua kirolde-

gian: Larraurik eta Velascok

Bergarako eta Usurbilgo aur-

kariak izango dituzte, hurre-

nez hurren.

Eta domekan pilota profe-

sionala bueltatuko da Astele-

nara: jaialdiko partidu nagu-

sian, Xala eta Laskurainek Re-

tegi Bi eta Barriola izango di-

tuzte aurrez-aurre. Aurretik,

Aritz Lasa eta Merino nor bai-

no nor izango dira Mendizabal

III.a eta Pascualekin.

Pilota partiduak gaur, bihar
eta etzirako

Elurrarengatik jokatu gabe geratu ziren partiduak errekuperatu-

ko dira asteburu honetako jardunaldian, justu denboraldiko az-

kena geratzen denean jokatzeko. Horrela, asteburu honetan atse-

den hartuko dute liga irabazteko lehian diharduten Txoko eta Ga-

rajes Garcia taldeek, azken jardunaldian biak ere euren parti-

duetan 3-0 emaitzarekin nagusitu eta gero, Bar Caserio eta Tan-

kemans-en aurrean, hurrenez-hurren. Durangok aukera izango du,

bestalde, 3. postuaren bila Koskor atzean lagatzeko.

Izandako lesioa guztiz ahaztu-

ta duela erakutsi zuen Klub

Deportiboko ordezkariak as-

teburuan jokatutako Iruñea

Hiria squash Openaren 9. edi-

zioan. Guztira 58 jokalarik har-

tu zuten parte eta Ferreirok

ondo borrokatutako garaipe-

na eskuratu zuen finalean (3-

2, bi set-engatik galtzen joan

eta gero). David Marin izan

zuen aurkari finalean eta, au-

rretik, San Juan taldeko

Eduardo de Carlos kanporatu

zuen finalerdietan (3-1). Ei-

bartarrak bost kanporaketa

gainditu behar izan zituen

txapela bereganatzeko.

Squash: Alberto Ferreiro
sasoi betean berriro

Atzeratutako partiduen ordua

Eibartarra, makurtuta, ezkerretik hasita lehenengoa, sari handiena
eskuan duela. PERIKO IRIONDO

Andonegik gaurko hirugarren
partiduan jokatuko du.

Zapatuan Eguesen jokatutako taldekako duatloi erlojupekoan,

Delteco Eibar Taldeko laukoteak zazpigarren postuan amaitu zuen.

Osoro anaiek, Mayok eta Illarramendik osatu zuten taldea. Azkoitiko

duatloian, bestalde, Juanjo Romero onena izan zen beteranoen 2.

mailan eta Roberto Gartziak eta Xabi Arrietak bikain jardun zuten.

Zapigarrenak taldekako 
duatloi erlojupekoan

Deltecoko laukotea 
Eguesen.

Bigarren taldea Erregional mailako 2. multzoko liderra da Kopa

torneoan, Ikasberri bigarrenarekiko bost puntuko aldearekin. Eta

Preferente mailan jokatzen duen lehenengo taldea 6. posturaino

igo da, azken jardunaldietako garaipenen ondoren (azkena Laz-

kaoren aurrean, 1-0). Erregionalean jokatzen duen Urki, bestal-

de, sailkapeneko azkenaurrekoa da, baina kontuan izan behar da

igoera fasea diharduela jokatzen.

Eibartarrak-eko taldeak 
indartsu liga amaieran

Zapatukoa San Miguelen ez zen jardunaldirik onena izan eibar-

tarrentzat; baina, hala ere, Asola-Berriko Jon Zubizarreta izan zen

bakarra, 76 bolariren artean, zazpi txirlo etzaten. Seirekin geratu

ziren Iker Izagirre San Pedrokoa eta Muñoz Floreagakoa. Hurren-

go tiraldia bihar izango da Debako Lasturreko bolatokian.

Jon Zubizarreta onena
San Migueleko bolatokian
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15kirola

Klub Deportiboko bigarren taldeak Gipuzkoako 3.

mailako txapela lortu zuen zapatuan, Donostiako

Fortunari 0-4 irabazita. Mikel Larreategi, Emilio Jose

Freire, Mikel Baena eta Jose Antonio Garrido garai-

le izan ziren euren partiduetan eta, maila igotzeaz

gain, txapelketa irabazteko behar zuten puntu eta

erdia soberan eskuratu zuten. Maila goreneko tal-

deak Beasainen jokatu zuen denboraldiko azken

txanda, bina berdinduz: Edu Olabek eta Jon Aranak

irabazten zuten bitartean, Julen Garrori eta Alex

Aranzabali galtzea egokitu zitzaien. Sailkapeneko 3.

postuan amaitu du taldeak.

berriak

Ipurua Klubak Gipuzkoako
taldekako txapelketa irabazi
du. Senior mailan, Lorena
Holgadok eta Jennifer Her-
nandezek irabazitako proban,
Miriam Blanco eta Irati Yarza
bigarrenak izan ziren. Eta, ju-
niorretan, beste eibartar ba-
tek lortu zuen lehenengo pos-
tua, azken horrek Tolosako
taldearekin jokatu bazuen
ere. Bihar amateur mailako
txapelketa jokatuko da Ipu-
ruan, goizeko 10.00etatik au-
rrera, eta iaz Ipuruako jubenil
mailako taldeak eskuratutako
titulua nahiko dute oraingoan
ere errepikatzea. 

GIMNASIA ERRITMIKOA

Deportiboko xakelariak 3. mailako txapeldun

1. eta 2. urteko kadeteen lasterketak 53. edizioa biziko du etzi

goizean. 10.30etan hasiko den Eibarko Txirrindularitza Elkarteak

antolatutako probak guretik Elgoibarrera joko du, han buelta

eman eta, Soraluze-

tik, Oñatiko Zubillaga

auzoraino joango dira

eta handik Urkizu pa-

sealekuan kokatutako

helmugaren bila eto-

rriko dira. Gutxi gora-

behera, 12.00etan au-

rreikusten da helmu-

garatuko direla lehe-

nengoak.

Otxoa Memoriala jokatuko 
da domeka goizean

ETB-k zuzenean eskainiko du bihar Las Lla-

nasen, 17.00etatik aurrera, jokatu beharreko

neurketa. Bizkaiko taldeak klubari laguntzeko

eguna izendatu du partidua, sei garaipen ja-

rraian lortu dituen Eibarren bisita aprobetxa-

tuz. Bestalde, Eskozia la Bravak eta Premier

Bidaiak-ek, elkarlanean, desplazamentua an-

tolatu dute Sestaora: autobusa 11.00etan ir-

tengo da Ego-Gainetik eta partiduaren

amaieran bueltatuko da. Garitanoren mutilek

Alaves liderrarengandik bost puntura jarrai-

tzen dute, denboraldia amaitzeko beste

hainbeste partidu geratzen direnean.

Sestao-Eibar 
bihar 17.00etan

Bigarren urtez jarraian, Eibar Eskubaloiaren talde batek Espainiako txapel-

ketako sektorea jokatzeko txartela lortu du. Fernando Fernandezek presta-

tzen duen Euskal Ligako kadeteen taldea Euskadiko azpitxapeldun geratu

da asteburuan Zumaian jokatutako azken fasean. Zumaiako Pulpo izan zen

garailea, baina eibartarrak Zarauz eta Bilboko Loyola baino gehiago izan ziren.

Eskubaloiko kadeteak
Espainiako txapelketan

Urki foball taldeko infantil mailakoek Salouko Costa Daurada na-

zioarteko torneoan hartu dute parte Aste Santuko oporretan eta,

bost partidutik, bi irabazi zituzten (5-2 Salouri eta 3-0 Maynooth

Town-eko irlandarrei), bi galdu (0-1 Irlandako Cabinteel-ekin eta 1-

3 Sante Creusekin) eta azkena husna berdindu Tarragonako San Pe-

drorekin. Egaña (4), Teran (3) eta Saiz (2) izan ziren goleatzaileak.

Urkikoak Salouko torneoan

Debabarrena taldeko Borja
Abasolok Berriatuan jokatuta-
ko XXXII. San Gregorio Saria
irabazi zuen, Kalbarioko igoe-
ran Asier Fernandez (Autronic)
iheskidea atzean laga eta ge-
ro. Proba oso gogorra izan zen
eta, 134 txirrindularitik, 47 ba-
karrik helmugaratu ziren. 

TXIRRINDULARITZA
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Aurreko urtekoaren bidetik, aurten ere Udaberri Fest jaialdia os-
patuko du Eibarko Gazte Asanblada Barrixak. Jaia hurrengo aste-
buruko zapatuan, apirilaren 27an egingo da, honako egitarauari
jarraituta: 1100etatik aurrera Urkizuko parkean truke-azoka egon-
go da martxan; 12.00etan, berriz, Untzagatik abiatuta triki-poteo-
ari ekingo diote eta bazkaria, berriz, 14.30etan hasiko da Urkizu-
ko parkean bertan. Bazkalosterako jokoak prestatu dituzte eta
jaia agurtzeko Madarikatu kantautorearekin erromeria egingo du-
te gazteek. Bazkarirako txartelak 5 eurotan salgai ipini dituzte De-
por, Karrika eta Juanito-Manuel tabernetan eta joan nahi duenak
jaiaren eguna ailegatu aurretik erosi beharko du tiketa.

II. Udaberri Fest antolatu dute

“Ay, Carmela” taula gainera
- Hamaika urte eta gero, disko berria eman duzue argitara. Zer-
gatik orain, horrelako ixilune luzearen ondoren?

Diskoa ateratzeko une egokia orain izan delako. Kanta mor-
doa kajoian gordeta nituen eta horiek kaleratzeko ordua aile-
gatu da. Sarritan merkatuak exijentzia batzuk ezartzen dizkigu,
baina diskoak benetan noiz atera erabakitzeko orduan beste
kontu batzuei begiratu beharko genieke. 
- Nolakoa da disko berria?

Gure seigarren diskoan rock doinu gogorrak nagusitu ziren,
baina lan honek aurrekoei jarraitzen die, kantu oso biziak ba-
lada eta bestelako erritmoekin tartekatu ditugu, baiña beti ere
gure griñari eutsita.  Hala ere, estilo ezberdinak nahastuta egon
arren, abesti guztiak elkarren artean oso ondo ematen dute.
- Zergatik ipini diozue "Uhinak" izenburua?

Interpretazioa norberaren esku laga nahi izan dugu. Uhinak
diskoan dagoen "Uhin urdinak" abestiari erreferentzia egin die-
zaioke, uhinak koloretakoak izan daitezke, malko bat uretan
jaustean sortzen dena ere uhina da…
- Asier Serranok ipini dizkio hitzak zuk sortutako doinuei. Zer-
taz dihardute abestiek?

Abestietan kontatzen direnek giro dekadente modukoa is-
latzen dute, baina hala ere beti agertzen da argiren bat. Pis-
kat bizitzan ematen denaren parekoak dira kantak. Asierrek
egindako beharrarekin oso pozik nago, harreman sakona dau-
kagu aspaldidanik eta benetan oso ondo moldatzen gara biak
elkarrekin.
- Diskoa aurkezteko berriz ere taula gainera igoko zarete, ezta?

Bai, hainbat kontzertu emango ditugu: apirilaren 27an Zara-
tamon, Gazte Egunean izango gara; maiatzaren 3an Berritxun;
ekainaren 15ean Igorren; ekainaren 16an Donostiako Victoria
Eugenian; ekainaren 28an Mungian, txosnetan; eta urriaren
23an Laudion, han ere txosnetan. Orain arte horiek dira lotuta
ditugun emanaldiak, baina aurrerago Eibarren jotea espero du-
gu, herrian beti oso ondo hartu gaituzte eta beti gustora jardu-
ten dugu bertan.

"Orain zen diskoa
ateratzeko une egokia"

EH Sukarraren zazpigarren diskoa kalean dago. Aurreko
astean aurkeztu zuten Bilbon "Uhinak" (Oihuka)
izenburuko lana Mikel Gorosabel "Norton" taldeko
abeslariak eta musikaren egileak eta letrak idatzi dituen
Asier Serranok. Datozen asteotan hainbat herritan
kontzertuak emango ditu EH Sukarrak abestiak zuzenean
ezagutzera emateko eta, ohiko formatoekin batera,
Spotify-n eskuratzeko prest egongo da laster.

MIKEL GOROSABEL “Norton” (EH Sukarra)

Gaur 20.30etan Gerra Zibilaren garaian girotutako "¡Ay Carmela!"
antzezlana eskainiko dute Laura Orduña, Patricia Cercas, Israel
Ruiz eta Adolfo Obregón aktoreek, Román Callejaren zuzendari-
tzapean (sarrerak 8 eurotan egongo dira salgai, Coliseoko leiha-
tilan eta Kutxabank-en kutxazain eta
webgunean). Antzezlanean kontatuko
duten istorioan Carmela eta Paulino
1936ko gerran errepublikarren aldean
dabiltza, herririk herri, aktore lanetan.
Nahi gabe, frankistek menpean hartu-
tako lurretan sartu eta atxilotu egiten
dituzte. Gauzak horrela, Errepublika-
ren aurkako parodia egiteko eskatzen
diete han, eta, agindutakoa ez bete-
tzeagatik, Carmela hiltzen dute. Hor-
tik aurrera, protagonisten oroitzape-
nen inguruan eraikitzen doa lana.
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laburrak

Santa Kurutzeko jaiak direla eta,
bertso-afaria antolatu dute
maiatzaren 3rako (barixakua).
Ixua jatetxean izango den afaria
21.00etan hasiko da eta bertan
jardungo duten bertsolariak Beñat
Gaztelumendi eta Julio Soto izango
dira. Bertara joan nahi duenak
Ixuan jatetxean bertan dauka
txartela erosteko aukera,
28 eurotan salgai ipini dituzte-eta
(hurrengo egunerako, zapatuko
bazkarirako tiketak ere bertan
ipini dituzte salgai).

BERTSO-AFARIA IXUAN

Orain dela laurogei bat urte amak egin zuen legez, aste ho-

netan haren seme Bernardo Atxagari suertatu zaio Aldatze

ikastetxeraino joatea, irakurzaletasuna bultzatzeko asmoz

antolatutako hitzaldia ematera. Ikastetxeko arduradunek

kontatutakoaren arabera, "ama Eibarren pozik bizi izan ba-
zen, martitzenean semeak pozik laga gaitu eibartarrak". Hi-

tzaldian esandakoen artean “egia detaileetan dagoela”
azaldu zien Atxagak ikasleei eta ikastetxetik diotenez, "de-
tailea hauxe da: ama neska gaztea zela egon zen toki be-
rean egon dela semea, eta gustukoa izan duela, baita be-
ra entzuten egon garenok ere. Egia da, era berean, bizitza,
kate luze bat izanik, kate-maila mordoxka batzuen batu-
keta dela. Atxagak azpimarratu zuen moduan, norberak
pertsona bezala bere kate-maila eraiki behar du". 

Atxaga amaren ikastetxean

Foru Aldundiak antolatutako
udalekuetarako izena aurrez
emateko epea domekan (hilaren
21ean) amaituko da 14 eta 17 urte
bitartekoentzat. Horretarako
edo informazio gehiagorako
www.gipuzkoa.net/oporraldi
helbidera jo daiteke edo
943-445980 telefonora deitu.
Gazte Informazio Bulegora ere
joan daiteke (Portaleko 1. pisua,
943708435 telefonoa). 

GAZTE OPORRALDIAK

Arrate Kultur Elkartean pintura eta giza-iru-

diaren marrazketa ikastaroak (modelo bizi-

dunarekin) ematen ditu Maite Arriagak urte

osoan. Helduendako pintura klaseak marti-

tzen eta eguenetan izaten dira, ordutegi bi-

tan (16.30etatik 18.30etara edo 19.00etatik

21.00etara) eta prezioa hileko 38 eurokoa da

klasera astean birritan joan nahi dutenentzat

eta 20'50 eurokoa astean behin joatea era-

bakitzen dutenentzat.

Modelo bizidunari begiratzen giza-irudia

marrazten ikasteko klaseak, berriz, astele-

henetan 19.00etatik 21.00etara eta eguene-

tan 09.30etatik 11.30etara izaten dira. Pre-

zioa hileko 30 eurokoa da klasera astean

behin doazenentzat eta 35 eurokoa astean

birritan joan nahi dutenentzat. Hortik apar-

te, modeloari klasera joandako guztien arte-

an ordaintzen zaio (ordu bakoitzeko 10 euro

kobratzen ditu). Izen-ematea urte osoan za-

balik dago eta interesa dutenek aipatutako

egun eta ordutegian zuzenean Arrate Kultur

Elkartera joan daitezke edo, bestela, irakas-

leari telefonoz deitu (638284912).

Marrazki eta pintura klaseak Kultun

BARRIO autobusak eta mikrobusakBARRIO autobusak eta mikrobusak

www.autocaresbarrio.es
info@autocaresbarrio.es 943 17 15 01 / Aldapa, 6 (ERMUA)

MOBILA: 659 87 89 89

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK

- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

☎ eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea
Publi.resa@euskalnet.net
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Legarreko Jai Batzordeak api-

rilaren 27rako bertso-kantu

bazkaria antolatu du. Legarre

Gain elkartean 14.30etan egin-

go den bazkarirako txartelak 20

eurotan eros daitezke Legarre-

ko Bolintxo okindegian eta La

Parra tabernan (azken eguna

domeka, hilaren 21 izango da).

Ekitaldian parte hartuko duten

bertsolariak Mikel Arrillaga,

Beñat Ugartetxea eta Julen Ze-

laieta izango dira eta gai-jar-

tzaileak, berriz, Asier Ibaiba-

rriaga eta Arrate Gisasola; az-

ken honek, gainera gitarrarekin

eta kantuan emango dizkie

gaiak bertsolariei.

Bertso-kantu
bazkaria

Bihar, zapatua, 19.00etan inauguratuko dute To-

palekuan Idoia Areta eibartarraren "Kuork" izen-

buruko argazki erakusketa eta, horretarako, era-

kusketaren izen berbera duen performancea es-

kainiko dute Arrate Kultur Elkartearen erakus-

keta aretoan bertan. Erakusketaren arduradu-

nek azaldu dutenez, "ikuskizuna Topalekuko
erakusleihoan egingo dute eta, beraz, nahi due-
nak Kultuko terrazatik ikusi eta gozatzeko auke-
ra izango du eta, horrez gain, erakusketan ber-
tan proiektatzeko asmoa dute”. Erakusketa hi-

laren 30era arte zabalduko dute, ohiko ordute-

gian: astegunetan 19.00etatik 21.00etara eta za-

patu eta domekan 12.00etatik 14.00etara eta

19.00etatik 21.00etara. Idoia Aretak hamar urte-

tik gora daramatza Photoshop programarekin ar-

gazkiak lantzen eta eraldatzen eta emaitza be-

netan ikusgarria dela aurreratu digute erakus-

ketaren antolatzaileek, "argazkiei begiratzean
errealitatetik irteten den fikziozko munduan ba-
rrena joateko aukera eskainita".

Idoia Aretaren 
argazkiak Topalekuan

Ignazio Zuloaga institutuko ikasleen Egungo Islak era-

kusketa Portalean ikusgai dago aurreko barixakuaz ge-

roztik. Hilaren 28ra bitartean zabalduko dute ohiko or-

dutegiari jarraituta: martitzenetik domekara 18.30eta-

tik 20.30etara. Erakusketan institutuko hainbat ikasle-

ren orotariko artelanak ikusteko aukera dago, urteroko

moduan.

Egungo Islak erakusketa

Bihar ospatuko da Elgetan Debagoiene-

ko Trikitixa Egunaren bederatzigarren

edizioa, 11.00etan abiatuko den egita-

rauari jarraituta. Ordu horretan jaiarekin

bat egitera joandako trikitilariei ongieto-

rria egingo diete antolatzaileek eta, ja-

rraian, ogitartekoak banatuko dizkiete.

11.30etan, berriz, Elgetako kaleetan zehar

ibiliko diren kalejirak abiatuko dira eta

herri guztia musikarekin alaitu eta gero,

13.00ean Elgetako plazan ekitaldi nagu-

sia hasiko da. Hori amaituta, 14.30etan

herri-bazkaria egingo dute frontoian eta

jaia agurtzeko, 17.30etan eMePebo5t Ei-

barko taldearekin erromeria hasiko da.

eMePebo5t taldea
Trikitixa Egunean

(1 ARETOAN)
19an: 22.30
20an: 17.00, 19.45, 22.30
21ean: 17.00, 20.00
22an: 20.30

(2 ARETOAN)
19an: 22.30
20an: 17.00, 19.45, 22.30
21ean: 17.00, 20.00
22an: 20.30

”Anna Karenina”
Zuzendaria: Joe Wright

”Memorias de un zombi...” 
Zuzendaria: Jonathan Levine

”Bestias del sur salvaje”
Zuzendaria: Benh Zeitlin

zineaColiseoan
(ANTZOKIAN)
20an: 19.45, 22.30
21ean: 20.00
22an: 20.30

”Abuelos al poder” 
Zuzendaria: Andy Fickman

(ANTZOKIAN)
20an: 17.00
21ean: 17.00

Asier Ibaibarriaga izango da
gai-jartzaile Legarren.
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laztanak
emoten...

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa

4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).

Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

Zorionak, MARIAN,
haraiñegun urtiak 
bete zenduazelako. 
Famelixa guztiaren eta,
batez be, Jorge, Maria
eta Gorkaren partez.

Zorionak, ANE
Mendizabal Osa,
zure lehelengoko
urtebetetzian. Muxu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MARKEL
Lasuen, domekan zure
lehelengo urtetxua
egingo dozu-eta. Patxo
potolua aitatxo eta
amatxoren partez.

Zorionak domekan,
NAIA, Markel zure
jolas lagunaren
partez.

Ongi etorri, SUGOI,
gure artera etorri
ziñalako hillaren 11n.
Famelixaren partez.

Zorionak, IKER Lage,
martitzenian hamabi
urte egin zenduazen-
eta. Famelixaren
partez.

Zorionak, MARKEL,
haraiñegun zazpi urte
bete zenduazelako.
Etxekuen partez.

Zorionak, UXUE eta NEREA, 
gaur zuen lehelengoko 

hillabetia egitten dozue-eta. 
Ongi-etorrixak etxera eta patxo

bana famelixaren partetik.

Zorionak, XABIER 
Montero, haraiñegun 
11 urte egin zenduazen-
eta. Famelixakuen 
eta lagunen partez.

Zorionak, EIDER,
bihotz-bihotzez,
hillaren 25ian zazpi
urte beteko dozuz-
eta. Segi holan!
Gurasuen partez.

Ongi-etorri, LIZAR,
hillaren 14tik gure
artian zagoz-eta.
Muxu bat amatxo
Alaitz eta aitatxo Iker-i
etxekuen partez.

Zorionak, MAITANE (hillaren 8xan hamar
urte bete zenduazen) eta ANDER (gaur 
hamalau egitten dozuz). Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, NORA (hillaren 5ian
bost urte) eta PAULA (domekan
lau urte), urtiak egitten dozuez-
eta. Muxu haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, bihurritxuak! NORAk
hillaren 10ian urtetxua bete

zebalako eta MARIAk gaur bost
egitten dittualako. Muxu potolo

bat famelixaren partez.

hildakoak
- Manuel Serrano Moreno. 84 urte. 2013-IV-11.
- Begoña Larrañaga Rodriguez. 73 urte. 2013-IV-12.
- Jose Aizpiri Larrañaga. 91 urte. 2013-IV-13.
- Enrique Garcia Garcia. 94 urte. 2013-IV-14.
- Rufina Zubizarreta Lete. 94 urte. 2013-IV-15.
- Pablo Hernandez Navarro. 65 urte. 2013-IV-16.
- Alberto Galarraga Ibarrolaburu. 59 urte. 2013-IV-16.

jaiotakoak
- Aroa Morquecho Hernandez. 2013-IV-4.
- Eilen Adela Molina Argos. 2013-IV-5.
- Hamssa Diallo. 2013-IV-10.
- June Seguin Castro. 2013-IV-10.
- Lucia Gonzalez Parada. 2013-IV-14.
- Lizar Aranberri Zubizarreta. 2013-IV-14.

Zorionak, JULEN,
martitzenian hamalau
bete zittuan-eta etxeko
kirolarixak. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, JULENE,
astelehenian 11 urte
egin zenduazelako.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, OIHENART,
gure mutiltxuak atzo
bi urte egin zittuan-
eta. Muxu haundi bat
aitatxo, amatxo eta
Aioraren partez.

Zorionak, OSKAR (bixar egingo
dozuz urtiak) eta NAHIA (astele-
henian lau urte beteko dozuz)
zuen urtebetetzietan. Laztan
haundi bana.

Zorionak, amama
MARIA LUZ, hillaren
16xan urtiak egin zen-
duazen-eta.
Famelixa guztiaren
partez.
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BARIXAKUA 19
INDIANOKUA
16.30. Disparate Eguna.
Indianokua gaztelekuan.

FILMA
17.30. "Monster High
Scaris: un viaje
monstruosamente fascino".
El Corte Inglés-ean.

ANTZERKIA
20.30. "¡Ay Carmela!"
antzezlana, Palco Tres
taldearen eskutik.
Coliseoan.

IKASTEN
10.00. "Filosofía y valores
éticos" hitzaldia, Marisa
Iglesiasen eskutik. Armeria
Eskolan.

IRAKURKETA KLUBA
18.00. Umeen Irakurketa
Kluba: Txabi Arnal. Umeen
liburutegian.

INDIANOKUA
18.00. Play/wii.
Indianokua gaztelekuan.

LIBURUAREN EGUNA
19.00. Asier Serranoren
"20 urteko ibilbide
literario-musikala"
hitzaldia, Liburuaren
Nazioarteko Egunaren
harira. Juan San Martin
liburutegian.

STOP DESAHUCIOS
19.00. Stop Desahucios
taldearen bilera irekia.
Portalean.

HITZALDIA
19.00. "Alzheimer,
Parkinson y otras
enfermedades
degenerativas: resolviendo
dudas" hitzaldia, Izaro
Kortazar neurologoaren
eskutik. Portalean.

HITZALDIA
19.00. Hezkuntzaren
erreformarako legeari
buruzko hitzaldia, “Euskal
Herriak bere hezkuntza
eraiki” elkarteko Eli
Zubiagaren eskutik. Arrate
Kultur Elkartean.

ZAPATUA 20
TRIKITIXA EGUNA
11.00. Debagoieneko
Trikitixa Eguna. Trikitilariei
ongietorria eta ogitartekoak
banatzea.
11.30. Kalejiren abiatzea.
13.00. Ekitaldia, plazan.
14.30. Bazkaria, frontoian.
17.30. eMePebo5t
taldearekin erromeria.
Elgetan.

INDIANOKUA
17.00. Mus txapelketa.
Indianokua gaztelekuan.

INAUGURAZIOA
19.00. Idoia Aretaren
argazki erakusketaren
inaugurazioa: "Kuork"
performancea. Topalekuan.

KONTZERTUA
22.30. "El guerrero
estelar" + Josu. Areto
tabernan.

H
O

R
O

S
K
O

P
O

A

ARIES
Diru kontuak ez dira batere onak
zuretzat. Daukazuna ez baduzu ondo
kudeatzen, une latzak biziko dituzu.   

TAURUS
Ederki aprobetxatzen dituzu egunak.
Gustokoen duzuna egiten, goizetik gauera
gelditu barik. Hartu lo egiteko denbora!   

GEMINI
Ez ibili beti irabazi nahian; ezinezkoa
ez bada ere, aukera gutxi dituzulako.
Ondo pasatzearekin konformatu zaitez.  

CANCER
Ez duzu zertan kezkatu. Arrazoia zure
alde dago eta besteak zure aurrean
makurtu beharko dira azkenean.     

LEO
Urruti dagoela dirudi, baina ez pentsa
hainbesteko denik. Hasi Sanjuanak
prestatzen, denbora aurrera doa-eta.     

VIRGO
Kontzerturen batera joaten bazara,
ez duzu inoiz ahaztuko. Badakizu zer
sentitzen den horrelakoetan? Joaaan!   

LIBRA
Zure bihotzeko atea zabaldu beharko
zenuke. Sentimenduei ezin diezu atea
itxi: horien aurka ez dago ezer egiterik.     

SCORPIUS
Ez zaitez zerura begira ibili eta gozatu
ezazu berdin-berdin. Bestela, jai duzu:
euriak ez dizulako ezer egiten lagako.        

SAGITTARIUS
Berandutu egingo zaizu azkenean.
Zergatik ez dituzu gauzak ahalik eta
azkarren egiten? Lasaiago ibili zaitez.         

CAPRICORNIUS
Ez dituzu hegoak; beraz, ez saiatu hegan
egiten. Duzunarekin konformatu eta
horri ahalik eta etekin handiena atera.                        

AQUARIUS
Laneko giroa ez da egokia, baina ez
zaitez aztoratu; bestela, ondorioak
latzak izango dira. Zure bidea jarraitu!         

PISCIS
Alergia madarikatua! Ez dizu bakean
lagatzen, denbora baterako gainera.
Paperezko musu-zapi asko erosi!

EGUENA 25
IKASTEN
10.00. "La experiencia
literaria" hitzaldia, Asun
Landaren eskutik. Armeria
Eskolan.
18.00. Joskintza tailerra.
Portalean.

NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
11.00. Toka, petanka
eta igel-toka txapelketa.
Ipuruako bolatokian. 
17.00. Mahai-jokoen
txapelketa: tute, mus,
briska, domino eta "seixak".
Untzaga jubilatu etxean.

STOP DESAHUCIOS
19.00. Stop Desahucios
taldearen bilera irekia.
Portalean.

KALEETAN KANTUZ
19.00. Kaleetan
Kantuz-ekoen entsegua.
San Andres elizako
lokaletan.

DOMEKA 21
TXIRRINDULARITZA
10.30. LIII. Otxoa
Oroitzarrea. Gipuzkoako
kadete mailako txapelketa.

BATZARRA
10.30. Euskadiko
Alargunen Herrialdeko
batzarra.
13.00. Altzoa Eibarko
Alargunen elkartekoen
meza, San Agustin elizan.
14.30. Bazkaria, Unzaga
Plaza hotelean.

KALEJIRA
11.00. Usartza Txistulari
Bandaren kalejira.

INDIANOKUA
17.00. Play/wii.
Indianokua gaztelekuan.

EGUAZTENA 24
IKASTEN
10.11. Mendi-ibilaldia:
La Arboleda. Bilbora
joateko trenaren irteera
ordua Estaziñotik
(Ardantzatik 10.13etan). 
11.00. Kafe-tertulia:
"Eutanasia". Untzaga
jubilatu etxean.

DANBORRADA ENTSEGUA
19.00. Umeen
danborradarako entsegua.
20.00. Nagusien
danborradarako entsegua.
Bittor Sarasketa, 7an
(Beistegi eraikinean).

ASTELENA 22
IKASTEN
10.00. "Mirando al cielo"
(astronomia). Beheko
Tokian.

NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
16.00. Pertsona Nagusien
Ibilaldia Juan Luis
Mugerzaren oroimenez.
Untzagatik Azitainera.

MARTITZENA 23
NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
08.30. Txangoa,
Baztanera. Autobusaren
irteera-ordua Ego-Gaingo
geltokitik.



lehiaketak
✔ Maiatzaren 2ra arte

EIBAR KE-REN 75. URTEURRENERAKO LOGOA
ETA ESLOGANA. 1940-2015@sdeibar. com
helbidean.

✔ Maiatzaren 3ra arte
IXUAKO PASUA ARGAZKI LEHIAKETA. Eibarko
Txirrindularien Elkartean (Pagaegi, 3) edo
ccc@clubcliclistaeibarres.org helbidean.

✔ Maiatzaren 10era arte
SANJUANAK 2013 EIBARREN KARTEL LEHIAKETA.
Pegoran.
ALKOHOL LARREGI EDATEAREN KONTRAKO
PEGATINA LEHIAKETA. Pegoran.

✔ Ekainera arte
LI (BURU-HAUSGARRIAK) IRAKURKETA
ETA IKERKETA LEHIAKETA. Liburutegian.
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erakusketak
✔ Apirilaren 28ra arte

EIBARKO ARTISTEN ELKARTEKOEN
erakusketa. Portalean.
IGNAZIO ZULOAGAREN EGUNGO ISLAK
erakusketa. Portalean.
2012KO BALENTZIAGA OROITZARREA -
IXUAKO MENDATEA. Argazki lehiaketako
lanak. Untzagako Jubilatu Etxean.

✔ Apirilaren 30era arte
ARATOSTEAK 2013 erakusketa.
El Ambigú eta Portalea tabernetan.
JOSE A. ANDRES FERRIZ. Argazkiak.
Klub Deportiboan.
IDOIA ARETA. Argazkiak. Topalekuan.

eguraldia (EUSKALMET.NET)

SOS deiak ........................112
Pegora .............................010
Udaletxea ..........943 70 84 00
Portalea.............943 70 84 39
Udaltzaingoa......943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa ..........943 82 01 10
KIUB .................943 20 38 43
Epaitegia ...........943 03 34 00
Iberdrola ...........901 20 20 20
Naturgas............902 12 34 56
DYA Larrialdiak ..943 46 46 22
Gurutze Gorria ...943 22 22 22
Mendaro osp......943 03 28 00
Anbulategia .......943 03 25 00
Torrekua ...........943 03 26 50
Errepideak.........902 11 20 88
Ertzaintza ..........943 53 17 00
Eusko Tren ........902 54 32 10
Pesa..................902 10 12 10
Taxiak ...............943 20 30 71
........................943 20 13 25
Alkohol.Anon. ....629 14 18 74
Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63

telefono jakingarriak

EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 20.35. DONOSTIA-EIBAR.
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Za-
patuak: 07.00, 08.30etatik 20.30etara orduro,
21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara
bi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00. 
EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak: 06.40-
etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik
21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaie-
gunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-eta-
ra orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45, 13.30 eta
14.45. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. La-
negunak: 11.00, 17.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta
21.00.
EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-
TE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.  
EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta
jaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. ELGETA-
EIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago. 
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta
07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Za-
patuak: 07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.
Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta
22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50-
etatik 21.10etara 20 minuturo eta 22.05. Zapatuak:
06.45etatik 20.45etara orduro, 22.05 eta 22.45.
Jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara eta 22.05.
EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 09.50, 13.50,
17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero: 07.15,
11.15, 15.15, 19.15 eta 23.15.

autobus ordutegiak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13.
DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 07.47etatik 20,47etara
orduro. Lanegunak: baita 05.47 eta 06.47.
EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

9 3 4 1 5
8

9 6 3
2 3 6

1 7
2 8 5

7 4 3
7

5 8 1 4 2 AURREKOAREN EMAITZA

SUDOKUA

farmaziak
✔ barixakua 19

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ zapatua 20
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

✔ domeka 21
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

✔ astelehena 22
EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)

✔ martitzena 23
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ eguaztena 24
EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)

✔ eguena 25
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

✔ barixakua 26
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

ikastaroak
✔ Matrikula: apirilaren 30era arte

EIBARKO JABETZE ESKOLAKO IKASTAROAK.
- Autodefentsa feminista / - Atakapa,
gazteei zuzendutako talde feminista /
- Dantza eta mugimenduaren bitartez
gure gorputzera bueltatuz



1. Etxebizitza

– Emakumea eskaintzen da orduka
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile moduan, nagusiak edo
umeak zaintzeko, garbiketak egiteko
eta hoteleko kamarera jarduteko. 608-
474923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, garbiketak egiteko eta su-
kaldari-laguntzaile moduan. 637-
294236.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak  zaintzeko, garbiketak egi-
teko eta sukaldari-laguntzaile mo-
duan. 680-873866.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak  zaintzeko. 602-068313.
– Neska euskalduna eskaintzen da
Kontabilitate eta Administraritza lanak
egiteko. Orduka edo zapatu goizetan.
634-627461.
– Mutila eskaintzen da kamarero jar-
duteko. 5 urteko esperientzia eta erre-
ferentziak. 678-294450.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. 680-121252.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko. 632-054894.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak zaintzeko, tabernak edo sozie-
dadeak garbitzeko eta etxeko lanak
egiteko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. 660-073781.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta pegorak garbi-
tzeko. 617-571210.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta edozein garbike-
ta lanetarako. Asteburuetan ere bai.
689-436454.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta edozein garbike-
ta lanetarako. Asteburuetan ere bai.
631-004374.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta edozein garbike-
ta lanetarako. Interna. 662-012834.
– Neska eskaintzen da edozein lane-
tarako. Baita asteburuetan eta orduka
ere. Tel. 627-652870.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. As-
teburuetan eta gauez ere bai. Tel. 608-
886701.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:

Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.
Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 10 euro. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai

1.2. Errentan

1.3. Konpartitzeko

1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai

3.2. Errentan

4. LANA

4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak

5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

6.1. Salgai

6.2. Eman

6.3. Galdu/Aurkitu

6.4. Bestelakoak

1.1. Salgai

– Pisua salgai Soraluzen. 60 m2. 2 lo-
gela, egongela, sukaldea eta bainua.
Dena kanpora begira. Berriztuta. Tei-
latu berria. Kalefakzio urdina. 66.000
euro. Tel. 617-207672 (deitu 18.30eta-
tik aurrera).
– Babes Ofizialeko pisua salgai Sora-
luzen. 3 logela, trasteroa eta garajea.
80 m2. Tel. 637-321970 eta 635-
728510.

1.2. Errentan

– Conilen (Cádiz) 2 logelako  aparta-
mentua alokagai. Hondartza inguruan.
Tel. 653-733457.
– Valle Ramalesen (Kantabria) txaleta
alokagai urte osorako. Tel. 653-
733457.
– Logelak alokagai Eibarko erdialde-
an. Logela argitsu eta handiak, sukal-
de eta bainugelarekin. Tel. 670-
793312.
– Pisua alokagai Elgoibar erdialdean.
2 logela. Berriztua, jantzita eta sartze-
ko moduan. 400 euro. Tel. 660-
056240.
– Pisua errentan hartuko nuke. Tel.
615-458103.
– Pisua errentan hartuko nuke Eibarko
erdialdean. Tel. 618-354218.
– Etxea konpartitzen da Arraten. Tel.
627-040419.
– Logela alokagai. Aukeran neskak
nahiago. Tel. 686-610074.
– Pisua errentan hartuko nuke Eibarko
erdialdean. 2 edo 3 logelakoa. Tel.
648-180233.

13/IV/19  ...eta kitto!
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3. Lokalak

– Neska euskalduna eskaintzen da ile-
apaindegian lan egiteko. Esperientzia.
Tel. 610-096417. Nerea.
– Gizona eskaintzen da kamaroteak
edo etxebizitzak garbitzeko, traslado-
ak egiteko eta igeltsero zein margola-
ri jarduteko. Furgonetarekin. Tel. 637-
207806.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 603-
608317.
– Mutil euskalduna eskaintzen da ka-
marero jarduteko eta edozein lan egi-
teko. Esperientzia. Tel. 688-819010
eta 688-628863.
– Mutil arduratsua eskaintzen da edo-
zein lan egiteko. Tel. 639-611454.
– Neska arduratsua eskaintzen da
garbiketa lanak egiteko. Baita astebu-
ruetan ere. Esperientzia. Tel. 639-
611454.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari
laguntzaile jarduteko, nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 608-
474923.
– Mutila eskaintzen da kamarero jar-
duteko, nagusiak zaintzeko eta igel-
tsero-laguntzaile moduan. Tel. 618-
298636.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da umeak edo nagusiak zaintzeko
13.00etik 17.00etara. Tel. 618-
875007.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Baita asteburuetan ere. Tel. 699-
232823.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, etxeko lanak
egiteko eta sukaldari jarduteko. Tel.
626-946905.
– Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko orduka. Tel. 627-768684.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Baita asteburuetan ere. Tel. 645-
702766 eta 636-841158.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
etxean edo ospitalean zaintzeko. In-
terna. Tel. 625-895460.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko. Tel. 636-423493.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta pegorak garbi-
tzeko. Tel. 680-808125.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta pegorak garbi-
tzeko. Tel. 686-918962.

– Garaje itxia alokagai Urkizuko do-
rreetan. Tel. 616-959625.

3.1. Salgai

6. Denetarik

5. Irakaskuntza

– Umearentzat silla morea (Stokke
2011) eta sonbrilla eta sillarako zakua,
Maxi-Cosirako adaptadorearekin sal-
gai. 700 euro. Tel. 646-555413.
– Nagusiak mugitzeko garabi eta ohe
artikulatu ortopedikoa (alboetako ba-
rrekin) salgai. Osagarri guztiekin. Tel.
94-4232377, 675-712737 eta 943-
702654.
– Yorkshire txakurkumea salgai. Txiki-
ertain tamainakoa. Merke. Tel. 696-
509360.
– Jaunartzeko soinekoa salgai. Ia be-
rria. Tel. 658-191318.

6.1. Salgai

– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Astebu-
ruetan eta gauez ere bai. Tel. 664-
111706.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Esperientzia. Tel. 686-052084.
– Mutila eskaintzen da kamarero jar-
duteko. Esperientzia. Tel. 692-332871.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 650-068883.
– Gizona eskaintzen da edozein lane-
tarako. Tel. 688-302653.
– Gizona eskaintzen da edozein lane-
tarako. Tel. 631-272774.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da umeak edo nagusiak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 658-191318.
– Neska arduratsua eskaintzen da or-
duka lan egiteko. Ordutegi zabala. Tel.
618-354218.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko, garbiketak
egiteko eta kamarera jarduteko. Tel.
652-532589.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Alemaniera klase partikularrak ema-
ten ditut. Kalean eta lan munduan era-
biltzeko metodoa. Hutsetik hasita mai-
la egokia azkar eskuratzeko. Tel. 690-
025579.
– Klase partikularrak ematen ditut.
DBH, Batxilergoa, Unibertsitatea: Ma-
tematikak, Estatistika, Kontabilitatea.
Tel. 685-739709.
– Gitarra elektrikoko klaseak ematen
dira. Baita etxean ere. Merke. Tel. 679-
740061.
– Zure azala zaindu nahi duzu? Doa-
ko bi ikastaro eskaintzen dira azala
zaindu eta automakillajea egiteko. Tel.
658-719703.

5.2. Eskaintzak

– Estetizista eta podologoa behar dira
Eibarko ileapaindegi zentro batean.
Tel. 678-674250.

4.2. Langile bila

– Garajea alokagai Txomon. Tel. 658-
710898.

3.2. Errentan

2. Motorra

– Karabana salgai. Guztiz ekipatua
eta Mutrikuko Santa Elena kanping-
ean gordeta. 2 girokoa eta 5 plaza.
Abanze finkoa: sukaldea, garbigailua,
hozkailua... Prezioa adosteko. Tel.
607-230077. Edu.

2.1. Salgai

– Gizona eskaintzen da kamaroteak
edo etxebizitzak garbitzeko, traslado-
ak egiteko eta igeltsero zein margola-
ri jarduteko. Furgonetarekin. Tel. 660-
213652.



2013an INGELESEZE Z A G U T U
ZURE HERRIA

Uztailaren 1etik 30era 
Zentroa: Link Idiomas (Juan Guisasola, 5) - 943 203959 
Elkartzeko tokiak: Eibar (Untzaga plazan), Elgoibar eta Zarautz (udaletxeetan)
Egunak: Astelehenetik ostiralera / Ordutegia: 09.30-13.30 
Gomendatutako adina: 6tik 12 urtera arte (2001-2007 jaiotakoak)
Prezioa: 280 € (ekipamendua, liburuak eta asegurua barne)

KUTXAREN GIZARTE-EKINTZAK 
antolatuta, GAZTEDI PROGRAMAren 
barruan: 2013KO UDABERRI-UDA

EGITARAUA
Hiru orduz astialdiko ekintzak ingelesez (txangoak 

hondartzara eta mendira, kirola, jokoak, bisita 
kulturalak, etab.) eta ordubeteko klasea egunero. 
Guztira 84 ordutan jardungo dute 

ingelesez uztailean.

INFORMAZIO GEHIAGO: 
LINK IDIOMAS akademian edo
www.kutxa.net web-orrian

Izena emateko epea: Apirilaren 26ra arte www.kutxa.net helbidean

Inoiz ez da azkarregi

heziketarik onena jasotzeko

batxilergoa

A U R R E M A T R I K U L A

Apirilaren 22tik
maiatzaren 3ra

Maiatzaren 2tik
14ra arte

Inoiz ez da azkarregi

heziketarik onena jasotzeko

www.aldatze.org

UUZZTTAAIILLAA

Link IIddiioommaass--eenn



ERREFORMAK - SUKALDEAK - BAINUGELAK - ALTZARIAK - DEKORAZIOA
San Juan, 5 - 943 700 216 - www.epocasukaldeak.com

BERRITU ZURE ETXEA ILUSIOZ
GUK LAGUNDUKO DIZUGU

RPS 04/02

● I r r ibarreetan ad i tuak

Julian Etxeberria, 12 - 1. Esk. 
20600 Eibar (Gipuzkoa)

Tfnoa. 943 20 85 52
www.clinicairazabal.com

ESPEZIALITATE GUZTIAK

A s e g u r u e k i n  

e g i t e n  d u g u  l a n
IMQ, ADESLAS, SANTA LUCIA,

FRATERNIDAD...

KONTSULTATU!


