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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
ASTEAN
ESANAK
“Bikaina da ingelesa
edukitzea, baina baita
desabantaila bat ere,
ingelesez mintzo ez den
munduko parteaz bakartu
egiten gaituelako ”

KASKET.- Burua. “Gizajua, ez dabill ondo kasketetik”.
KASKETALDIXA EMON.- Zoroaldia izan. “Kasketaldixa emon, eta lanerako tornua ibaira jaurti
eban”.
KASKIL.- Pertsona ahula, adore gabekoa. “Gizon kaskilla urten desku haretxek”.
Kaskajoa, buru arina. “Zaldun kaskil zorua arteraiñok zan senarra, orduantxe konturatu zan emazte
ona zer ederra zan”.

(JOHN BANVILLE,
IDAZLEA)

“Ertzaintza euskarari behar
bezalako garrantzia eman
ez izana ETAren errua da,
nonbait. Euskaraz egin
dietelako oldartu diren
ertzainen sentsibilitate falta,
hori ere ETAren kulpa”
(JOSE MARI PASTOR,
KAZETARIA)

“Zentzugabea da
petrolioaren eta erregaien
prezioak zuzenean lotzea.
Erregaien salerosketan
aldaketa aseguruak, iragarki
prezioak, etorkizuneko
prezioak... ere sartzen dira.
Horregatik da posible Brent
upela merkeago egon arren
gasolina garestitzea edo
alderantziz”

eskutitzak
GAZTAIÑERRE EGUNA EIBARREN
Azaroaren 10ean ospatuko dugu Eibarren gaztaiñerre eguna. Horregatik, urtero bezala, kalejira antolatu
du AEK euskaltegiak. Arratsaldeko 7etan Paloma tabernan dugu hitzordua, bertan mokadutxoa eta gaztain erreak jan eta gero, kalejira alaia egingo dugu Urki auzoko kaleetan zehar. Tabernatik taberna, trikitila-

rien laguntzaz, euskara ahoan eta koplak abesten joango gara. Hori dela eta, gutun honen bidez gonbidatu eta animatu nahi ditugu eibartar guztiak egun berezi hau gurekin ospatzera.
E I B A R K O AEK E U S K A LT E G I K O B2 M A I L A K O
BAZKALOSTEKO IKASLEAK

(JUAN MARI LOPEZ,
AEGAKO PRESIDENTEA)

“Gero eta gehiago dira
beren seme-alaben zaintzan
gehiago inplikatzen ari diren
gizon heterosexualak, baina
haietako zenbatek egin diote
uko beren karrera
profesionalari? Generoak
beste era batera produzitzen
ditu patriarkatu kapitalistak
gurean gaur egun eta,
beraz, posible da genero
identitateetan ematen ari
diren aldaketa ikusgarri
askok ez izatea
horrenbesteko gaitasun
eraldatzailerik”
(JOKIN AZPIAZU,

SOZIOLOGOA ETA AKTIBISTA SOZIAL)

“Usoak hiltzea ez da neurri
eraginkorra, ezta etikoa ere.
Pentsu antikontzeptiboa
erabili daiteke: merkeagoa
da eta hagitzez ere
eraginkorragoa.
Pentsuarekin, bi urtean
usoen populazioa %50
jaisten da”
(BARBARA FERNANDEZ,
`MIS AMIGAS LAS PALOMAS´)
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EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak diruz lagundutako aldizkaria
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4 danon ahotan
Errebalgo inputaziñuak
bertan behera
Iñaki Arriola, Miguel de los Toyos eta Jose Luis Valles sozialistak aurreko barixakuan
prentsaurrekuan azaldu ebenez, Errebalgo auziarengaittik
udaleko hainbat ordezkari
politiko eta teknikoren aurkako inputaziñua atzera bota
dau Gipuzkoako Probintzia
Auzitegixak: "Auzitegixaren
autua behin betikua da, gaixa
amaittu da. Hortaz, Eibarko
epaitegixak 'prebarikaziño
arrastorik txikixenaren proba
bakar bat ez daguala' diñuan
eta auzixaren artxibatzia dekretatu eban autuarekin bat

dator". Erabagixarekin pozik
agertu arren, gaixa auzitegixetaraiño eruan eban Aralarrekin zein EH Bilduk gaixa erabiltzeko moduarekin minduta
eguazela azaldu eben: "Udaleko arduradunen eta batez
be Iñaki Arriolaren eta Miguel
de los Toyosen kudeaketiaren zintzotasuna zikintzeko
asmuarekin Aralarrek eta EH
Bilduk sortu nahi izan daben
'ustezko Errebal auzixa' amaittu da". Gauzak holan, "kosta
ala kosta kontu honi etekin
politikua" eteratzeko ahalegiña aurpegiratziarekin batera,

De los Toyos, Arriola eta Valles aurreko barixakuan emondako
prentsaurrekuan. SILBIA HERNANDEZ

agerraldixa amaittu aurretik
alderdi bixetako ordezkarixeri esandako guztien inguruko
erantzukizuna eskatu zetsen:
"Gure irudixa kaltetzeko asmoz auzixa instrumentalizatzen ibilli diran Aralar eta EH

Bilduko arduradun politikuak
egindako miña osatuko dabe
oin? Ez litzake txarto egongo
'asko sentitzen dogu, oker geguazen eta ez da barriz horrelakorik gertatuko' esatia
behintzat".

Magosto eta Enpanada
Jaixa Urkizun

Enpanadia jateko aukeria izango da
Magostoekin batera. LEIRE ITURBE

As Burgas Galiziako Etxiak antolatuta, asteburuan Magosto eta Enpanada Jaixa ospatuko da
Urkizuko parkian. Bixar goizeko 11.00etan
ekingo detse programiari, enpanada zatixak
eta Ribeiro ardaua saltzeko ipiñiko daben
txosnia zabaltziarekin batera. 13.00ian gonbidatueri harreria egin eta jarraixan, etxian egindako enpanadak epai-mahaikueri aurkeztuko
detsez eta, onenak aukeratzen dittuenian,
14.00etan banatuko dittue sarixak. Arratsaldian, 18.00etatik aurrera eta afaltzeko ordua
aillegau bittartian gaztaiña erriak, txorizo pintxuak eta Ribeiro ardaua salduko dittue txosnan eta domekan goizetik zabalduko dabe
txosnia, 11.00etatik 14.30xetara.

Gaztaiñerre
AEK-kuekin
ospatzen

Ardauak ikusi barik edaten
Zazpi tabernakuak begixak tapauta egitteko ardau dastaketia antolatu eben aurreko astian: parte hartzera animau ziranak zortzi ardau probatu eta bakotxa zein
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zan asmatu bihar eben eta erretratuan
ikusten dittuzuenak izan ziran txapeldunak eta bakotxari zazpi trago hartzeko bonua oparitu zetsen.

Urtero egitten daben moduan, aurten be
Gaztañerre ospatzeko kalejira antolatu dabe AEK euskaltegikuak. Astelehenian
19.00etan Paloma tabernan alkartuko dira
eta, pintxuak eta gaztaiña erreak jan eta
gero, Urkiko kalietan zihar kalejiran ibiltzeko asmua dake: "Tabernarik taberna,
trikitilarixak lagunduta euskeria ahuan eta
koplak kantatzen juango gara eta eibartar
guztiak egun berezi hau gurekin batera ospatzera animau nahi dittugu".

danon ahotan 5

autuan
MEDICUS MUNDI
Eguaztenian 20.30xetan
kontzertu berezixa egingo da
Coliseuan, Juan Bautista
Gisasola Musika Eskolakuen
laguntasunarekin, Gipuzkoak
Medicus Mundik 40 urte bete
dittuala gogoratzeko.

La Salleko ikasle ohien ospakizuna
Aurreko zapatuan La Salleko 69ko belaunaldiko 40 bat ikasle ohi batu ziran, oin dala
bost urte egindakuaren bidetik, alkarrekin
bazkaldu eta, aspaldiko kontuak gogoratuta, eguna jai giruan edarto pasatzeko. Bazkarixaren aitzakixarekin, gaur egunian Ei-

bartik kanpora, Gasteizen, Iruñean, Tarragonan eta Gipuzkoa zein Bizkaiko hainbat
herrittan bizi diran lagunak atzera be batu
ziran eta eguna 80ko hamarkadako musikaren erritmora dantzan agurtu eben, hurrengo batera arte.

Gestiño Aurreratuaren Astia
Euskalitek antolatutako XX. Gestiño
Aurreratuaren Europako Astiaren
barruan, martitzenian 11.00etatik
aurrera "Mas alla de la mejora… la
eficiencia" izenburuko hitzaldixa eskinduko dabe Armerixa Eskolan. Mikel Entrena, Armerixa Eskolako Ikasle Ohien alkarteko presidentiak presentauko daben hitzaldixan Leire Martinezek (Sisteplant) eta Aitor Andresek (TTT EJES) egingo dabe berba. Informaziño gehixagor nahi dabenak aaa@armeriaeskola.com helbidera idatzi edo 943 203146 telefono zenbakira deitzeko aukeria dauka.

HEZKUNTZA PLATAFORMAK
Eibarren billera irekixa
antolatu dau bixarko Hezkuntza
Plataformen Topaguniak,
Markeskua jauregixan,
10.30xetan hasitta. Topaguniak
LOMCE aplikatziaren kontra
eta hezkuntza sistema publiko
eta herrittar barrixaren alde
biharrian diharduenak batzen
dittu eta helburuekin bat egitten
dabeneri billerara juateko dei
egitten detse.

Marka
onenetakoen
Zerbitzu
Tekniko onena

www.eitek.net
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6 danon ahotan
Santander Bankuaren jokabidia salatu dabe

asteko

294
datua
294 farola aldatuko dittue
6 kaletan eta, horri esker,
urtian 134.560 kwh aurreztuko
dira. EH Bilduk eskatuta
2014ko aurrekontuan 144.000
euroko partida jaso eben
eta biharrak 117.003 euro
kostauko dabe.

Debabarrenako Kaleratziak
Stop plataformakuak salatu
dabenez, "modu okerrian jokatuta Santander bankuak Eibarko famelixa baten etxiaren
jabe egin nahi dau eta euren
abalistak be arrisku egoera
berian dagoz gaiñera. Bikotiak
eta seme-alaba bik osatutako
famelixa honek 2006xan siñatu eban hipotekiaren maillegua eta, 2013an bihar barik geratzian kuotak pagatzeko arazuak euki zittuen arte, hutsik
egin barik pagatzen ibilli ziran.
Urte horretako martxuan bankuak ez kezkatzeko eta arazua
konponduko ebela esan zetsen". Baiña bankuak abiarazi
eban urtenbidia bere mesederako eta famelixaren kalterako izan zala salatzen dabe:
"Famelixari beste maillegu bat
eskindu zetsen, eurak bigarren hipotekia deittuta be
maillegu personala hain zuzen
be, eta bigarren mailleguak lehelengua jaitsi barik bikoiztu
egin eban. Gaiñera, bankuak
edarto zakixan lehen maille-

Kaleratzeak Stop plataformakuak Santander Bankuak herriko
famelixa batekin zelan jokatu daben gogor salatu dabe.

guak abalistak zittuela eta,
jakin barik, gehiegizko klausula siñatuta zekela. Gauzak
holan, bankuko zuzendarixak
bigarren urtenbide bat eskindu zetsan famelixari: ahal zebana pagatzia. Bigarren maillegua siñatu aurretik eskinduz gero, famelixaren egoeria
oso bestelakua litzake, baiña
proposamena bigarrena siñatu ostian egittiaren ondorioz,
eta atzerapen interesak pagatzeko derrigorra tartian, sei
hillebetian 9.000 euroko zorra

eragin zetsen famelixari". Plataformako kidiak bankuarekin arazua konpontzen ahalegindu dira, baiña bankuak
maillegu bakotxeko ejekuziño hipotekarixua ezarritta
erantzun dau".
Azaruaren 13rako horrelakuen gaiñeko azalpenak emoteko hitzaldixa antolatu dabe
plataformakuak, Ermuko Lobianon (19.00etan). Jose Mari
Erauskin eta Maite Ortiz plataformako abokatuak jardungo
dabe berbetan.

Pepe Reiri buruzko liburua
Datorren astian "Pepe Rei aurrera!", Pepe Rei zenari buruzko liburua aurkeztuko dabe Arrate Kultur Elkartean.
Kazetariaren izena daroian kultur alkartiak argittara emon
daben lanaren presentaziñua eguenian egingo dabe,
20.00etan.

Hitzaldi sorta martitzenian
Hillaren 11rako Garapen Pertsonalaren Azokari lotutako
hitzaldi sorta antolatu dabe. Hitzaldixak Portalean emongo dittue, 19.00etan hasitta eta sarrera libria da. Martitzenian egun gitxi barru, azaruaren 15ian eta 16xan Untzagako karpan ipiñiko diran postuetako ordezkarixak
egingo dabe berba, honeri jarraittuta: "Motibazioa. Bai hitzaren boterea" (Idurre Albizu, Akorde Coaching), "Harremanetarako beharrak" (Arrate Garitaonaindia, Haurrarenhelduaren psikologia kabineteka), "Garapen pertsonala
heziketatik" (Miriam Arenas eta Amaia N. Osoro) eta "Elikadura eta bizitzeko estilo osasungarriaren transmisioa
gurasoengandik seme-alabengana, gaixotasunak prebenitzeko" (Aurora Cid, Nutrieibar).
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Aterki-mosaikuak markak
hautsi nahi dittu
Gure Esku Dago ekimenak deittuta bixar Donostian, Zurriolako
hondartzan aterki-mosaikua osatuko dabe, "Kataluñako prozesuari babesa adierazi eta Euskal Herriko erabagitzeko eskubidiaren
alde". Ekitaldixan 5.000 lagunetik
gora batzia nahi dabe, 2012xan
Philips bonbillen iragarkirako Jakartan 2.170 lagunekin osatuta-

kuak dakan Guinness errekorra
gainditu eta marka guztiak hausteko. Astian zihar Gure Esku Dagok azaldu dabenez, 5.000 lagunak batzeko erronka "gainditziar"
dagoz eta, mosaikua jende gehixagorekin be osatzeko aukeria daguala argittuta, izena emon barik
be jendia Zurriolara gerturatzera
animau nahi dabe.

elkarrizketa
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Datorren asteko martitzenean eta eguaztenean,
hilaren 11n eta 12an, LibreCon, Software
Librearen eta Teknologia Irekien Nazioarteko
Kongresua egingo dute Bilbon. Bi urtetik behin
egiten den kongresuak industria, merkataritza,
finantzak eta hezkuntza izango ditu ardatz eta
60tik gora jarduera antolatuko dira, topaketan
1.500 profesional baino gehiago elkartzeko.
ESLE Euskadiko Software Libreko Elkartea da
antolatzaileetako bat eta horregatik izan gara
Eneko Astigarraga elkartearen presidentearekin.
Gure herriko CodeSyntax enpresako bazkide
fundatzaileetakoa ere bada.

ENEKO ASTIGARRAGA, ESLEko presidentea:

“Software librea giltza da proiektuak
eta negozioak aurrera ateratzeko”
- Zelako parte-hartzea espero duzue Konna gutxitzearekin batera. Jardun egokiarekin,
hazten joan gara pixkanaka. Eguneratzeari
gresurako? Ze helburu lortu nahi duzue?
administrazioak berrerabiltzeko aukera esbegirik kendu gabe, Informazioaren eta
Bi mila lagun inguru batuko garelakoan
kaintzen du, kostoetan irabaziz: administraKomunikazioaren Teknologien sektorean
gaude, 500/600 enpresa ordezkatzen. Pozioak ordaintzen duena bertan geratzen da,
lehiakorrak izatea bilatzen dugu eta berrinentzia eta tailerrak 120tik gertu izango dibezeroen eskuetan erabilgarri.
tzaileak aldi berean. Bi erronka nagusi di- Urtebete egin duzu ESLEko presidente.
ra, hiru areto handi eta bi tailerretan banatugu: kanpokoa garatzen geratu barik, gure
Zein erronka dituzue epe laburrera begira?
tuta. Han izango da Eibartik lau kideen arproduktuak sortzea alde batetik; eta na2005ean sortutako elkartea da eta orain
tean -Udala, Tekniker, CodeSyntax eta Arrazioarteratzea bestetik. Azken hau estrate2013-2016ko Plan Estrategikoa dihardugu
sateko Zermik- bultzatutako proiektua,
gikoa da eta asko dago egiteko.
- Euskal munduak zelako presentzia du argaratzen. Bide horretan, elkartea indartzea
sentsoreekin-eta lotutakoa. Mari Jose Telo horretan?
nahi dugu Ezaguera Librearen esparruan
lleria zinegotziak eta Josu Azpillagak aurHandia, baina Kongresu honetan, esanazioarteko erreferentea bihurtzeraino.
keztuko dute. CodeSyntaxeko Luistxo Ferterako, ez da isladatzen. Gure lana asko
Horrezaz gain, sektorean enplegu kualifinandezek, bestalde, beste ponentzia bat
erabiltzen da euskal munduan: CodeSynkatua sortzeko eta ekintzailetasuna indaraurkeztuko du, ingelesez.
tax-en, esaterako, euskaraz garatzen ditutzeko Euskaditik sortu daitezkeen proiekKongresuaren laugarren edizioa da Ligu gure produktuak, eta baita nazioartera
tuak bultzatu nahi ditugu. Gaur egun 40 enbreCon 2014, “open technologies” eta
zabaldu. Software Libreari eskerrak, aupresa gara elkartean, 1.500 bat behargin
“software libreari” buruzkoa, eta batez ere
kera daukagu aplikazio asko euskeraz erahartzen dituztenak. 19rekin sortu zen eta
enpresei eta industriari zuzenduta dago.
biltzeko, bide hori errazten zaigu.
Gustatuko litzaiguke jendeari eraHizkuntzen arloan euskerak duen
kustea software libreak eskaintzen
postutik gorago gaude aplikazio
dituen soluzioak: zenbat garatu dehauen garapenari dagokionez.
narekin batera, erabili ere egiten
- Enpleguan zelako eragina du arlo
dela argi lagata. Banco de Santander
horretan egiten den lanak?
eta Ford moduko enpresek euren
Enplegu hazkundea bere neuegunerokoan oso kontuan dituzte
rrian hartu beharra dago. Batez ere,
halakoak.
- Zelako abantailak eskaintzen ditu
gu bide irekitzaileak gara, prozesu
software libreak?
hobekuntzetan eta lehiakortasuneLehiakortasuna eskaintzeaz gain,
an eragiten dugu. Plus bat eskainberau erabiltzeak merketu egiten du
tzen dugu: jende gehiagorekin lan
prozesua, alde batera laga barik emaegiteko aukera. Kanpoan erositakoten dizun independentzia, besteenak balio erantsi gutxiago lagatzen
gandik izan dezakezun menpekotasu- Astigarragak kargua hartu zuen David Olmos ordezkatzen.
duelako.
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geure gaia

Ego Ibarra batzordiak argitalpen barrixa kaleratuko dau
azaruan: "Atxia motxia. Eibarko umien kuadernua".
Joko eta denborapasa modura planteauta daguan
liburua bereziki umiendako sortu dabe, fitxak margotu,
moztu eta pegatzen dittuen bittartian gure herriko
historixia ezagutzen juan deixen. Gaiñera, eskolatik
kanpora, etxian erabiltzeko pentsauta dago, gurasuak
eta aitxitxa-amamak umiekin batera ariketak betetzen
eta jolasten daben bittartian, kuadernuak jasotzen
dittuen kontuen gaiñian eurak dakixena etxeko
txikixeri transmititzen juateko.

Historixia
jolasten
ikasteko

kuadernua
E

go Ibarra batzordekuak
ilusiño haundixarekin,
laster kalian egongo dan
argitalpenari azken errepasua
emoten topau dittugu aste honetan. Begoña Azpiri eta Carmen Larrañaga batzordeburuak joko-kuadernuaren inguruko gorabehera guztiak kontau deskuez. Aurreratu dabenez, azaruaren 28xan (barixakua) presentauko dabe "Atxia
motxia. Eibarko umien kuadernua" Coliseo antzokixan, duda
barik umiendako erakargarrixa
izango dan ekitaldixan. Izan
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be, joko-kuadernua umieri
presentatzeko arduria Patxin
eta Potxin paillazuak eukiko
dabe. Aurkezpena eurak egittia zergaittik erabagi daben
be azaldu deskue: "Patxin eta
Potxinek, bestela normalian
eskintzen dittuen ikuskizunetatik kanpora, umien artian
azalpen didaktikuak eskintzen
eskarmentu haundixa dake.
Coliseuan egingo daben aurkezpena preparatzeko kuadernua hartu dabe oiñarri modura
eta lanari zuzen-zuzenian lotutako saiua egingo dabe, umiak

kuadernuaren barri modu zuzen eta argixan jasotzeko".
Patxin eta Potxin protagonista nagusixekin batera, Miguel
de los Toyos alkatiak, Carmen
Larrañaga Ego Ibarra batzordeburuak eta Asier Sarasua Badihardugu alkarteko buruak be
hartuko dabe parte aurkezpen
ekitaldixan.
Ego Ibarrakuak 4 eta 7 urte
bittarteko ume guztieri ekitaldirako inbitaziñua bialdu detse: "1.028 gonbidapen egin
eta bialdu detsaguz, aurkezpen ekitaldira etortzera ani-

matzeko. Ekitaldixa 18.00etan
hasiko da, baiña Coliseuak jarleku kopuru jakin bat dakala
kontuan hartuta, toki guztiak
betez gero bigarren saio bat
egingo genuke jarraixan, 19.30xetan. Aukera hori aurreikusitta eta berba eginda dakagu,
jende guztiak presentaziñora
juateko aukeria eukiko dabela
ziurtatziarren".
Aurkezpenerako sarrerak
salgai
Ekitaldira sartzeko sarrerak
astelehenian bertan hasiko di-

geure gaia
ra saltzen, bi eurotan Coliseoko leihatillan bertan. Erosi
nahi dabenak astelehenetan
19.00etatik 20.00etara eta barixakuetan 21.00etatik 22.00etara izango dau horretarako aukeria eta, bestela, interneten
kutxabank.es webgunian be
erosi leikez. Aurkezpen egunian kuadernua erdi-prezioan
erosteko aukeria eskinduko
dabe Coliseoko sarreran. Bestela, kuadernua lau eurotan
ipiñiko dabe salgai.
Ego Ibarran esplikautakuari
jarraittuta, "oiñ arte ez dogu
sekula holako libururik egiñ,
hauxe izango da bereziki
umiendako argittara emongo
dogun lehelengua eta, alde
horretatik, ilusiño haundixa
daukagu. Oso lan politta izan-

go dala pentsatzen dogu,
umiak zeiñ nagusixak disfrutatzeko modukua".
Hamaika konturen barri
"Atxia motxia. Eibarko umien
kuadernua" osatzen daben 32
orrixetan Eibarrekin lotutako
kontu diferentien barri emoteko ariketa-jokuak jaso dittue.
Bestiak beste, Eibarko andrakumiak, artistak, herriko mapia,
txorixak, arbolak, san blas opillak egitteko errezeta, Eibarren
egindako tresnak, errekia, eraikin esanguratsuak eta beste hamaika kontu interesgarri batzen
dittu liburuak eta, historixia
erakusteko lan ezin erabilgarrixagua izatiaz gain, Eibarko euskeria umieri gerturatzeko be
erremintta aparta izango dala

Oiñ arte ez
dabe sekula
holako lanik
argittara emon
Ego Ibarran
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Laster kalian egongo dan kuadernuari
azken errepasua emoten topau
genduazen Ego-Ibarrakuak.

Hauxe izango
da bereziki
umiendako
pentsauta
sortu daben
lehelengo
liburua
pentsatzen dabe. Eta horren
barri emoteko, ariketa eta joko
diferentien bilduma modukua
osatu dabe: orri batzuk margotzekuak izango dira, beste batzuk moztu eta pegatzekuak
eta, bestiak beste, umiak liburutik moztu eta goma ipiñitta,
Pantxika astuaren karetia janzteko aukeria be eukiko dabe!
Kuadernuan daguazen marrazkixak Jose Antonio Azpilikuetak egindakuak dira (3.
orrixan ageri dana izan ezik,
hori Xabier Untzetabarrene-

txeak egindakua da eta). Eta
testuak batzen, barriz, Badihardugu euskera alkarteko
Asier Sarasuak eta Aintzane
Agirrebeñak jardun dabe biharrian. Izenburua, barriz, Atxia
Motxia kantu ezagunari zor detsa kuadernuak, "Juan Bautista
Gisasola (1885-1948) musiko
eibartarrak musikatu eban lana gogora ekartziarren". Kantua antziñako ume-joko batian
oiñarritzen da eta Orfeon Eibarres-ak kantau eban lehelengoz,1935. urtian.

Gorrotxategi teilak eta zigarretak ● Karramarro errusiarra %100 txaka-hankak ● Rosara pikillo piper-saltsa ● L´Himalayen gatz larrosa ● 2011ko Marin Codax
albariñoa ● 2013ko Gran Feudo ardo gorria ● El Navarrico zainzuri zuriak 6-8 ale ● Absolute Level vodka ● Chivas Regal whiskia (12 urte) ● 2005eko Gauduim
Erreserbako ardo beltza ● Gin Mare gin-a + kopa ● Castaing foie gras osoa ● Gorrotxategi turroi gogorra ● Club Gourmet txokolate-opilak ● 2011ko Monte Real
kriantza beltza ● Amor de Madre Errioxako ardo beltza ● Abadia S.Quirce Erreserbako ardo beltza ● Anta 16 kriantza beltza ● Dantza pikillo piper osoak estra ● Pedro
Luis alkatxofa-bihotzak ● Madari osoa Coquet ardoarekin ● Arkume-izterra Cascajares oliba oliotan ● Cascajares izter errea ● Top Jabu urdaiazpiko ondua ● Don
Iberico ezkur-iberikoak ● Julian Martin ezkur-txorizo iberikoa ● Julian Martin ezkur-saltxitxoi iberikoa ● Delicass ahate-antzara-gibela ● Martiko ahate-urinekoa latan
● Covap ezkur-solomoa sobreetan ● Eci ahate-urdaiazpikoa ● Eci iberikoak ● Vasco-Navarra ardi-gazta latan ● Covap ezkur-urdaiazpikoa sobreetan ● Vasco-Navarra
Idiazabal gazta ● Lau 1724 tonika ● Cuvee Bruno Paillard Brut Premiere xanpaina ● Moet Chandon Brut Imperial xanpaina ● Remy Martin cognac-a ● 2007ko Marques
Riscal Erreserbako ardo beltza ● Rose Collet Brut xanpaina ● Azpilicueta kriantza beltza ● Glorioso kriantza beltza ● Arienzo kriantza beltza ● Verdejo Blume ardo
zuria ● Duron kriantza beltza ● Ederra kriantza beltza ● Illy kafe ehoa ● Soles de Gredos hostopilak ● Guylian itsas-fruituak ● La Higuera piku-bonboia ● Peñin
artisau-txokolate esneduna ● Peñin artisau-txokolate zuria ● El Caserio piñoidun karamelu bigunak ● English Breakfast Twinings te-ak ● Blueberry Clair de Lune
arandano-bonboiak ● Peñin almendra-teilak ● Montesori askotarikoak ● Peñin trufak ● Tortiera Costurero Dalcolle panettone-a ● Dalcolle panettone-a ● Toque
Espezia-gin&tonic-a ● 1880 almendradun txokolate-turroia ● Vega Carabana oliba-olio birjina estra ● Casti. Tabernas oliba-olio birjina estra ● Vicens jogurt eta
almendradun turroi kurruskaria ● Alicante 1880 turroia ● Artesania almendradun txokolate-turroia ● Doña Jimena txokolatez betetako almendrak ● Suchard txokolate
-turroi kurruskaria ● Mata gabonetako askotarikoak ● Valor txokolate-turroia (egurrezko kaxa berezia) ● Jijona 1880 turroia ● Led Inves l4614fhd gr 46” telebista

2.000 euroko

Gabonetako OTARRA

GAUR (19.00-21.00)
BIHAR (13.00-14.00)
KALEAN EROSTEKO AUKERA

SALMENTA LEKUAK: - AEK euskaltegia - Arriaundi OKINDEGIA - Bolintxo OKINDEGIA - Depor
- Ego Gain TABERNA - El Corte Ingles - ...eta kitto! - Echetto - Urkizu - Guridi TABERNA
- Isasi OKINDEGIA - Izadi LORADENDA - Kultu TABERNA - La Golosina - Maria Ospitxal (Calbeton
eta Jardiñeta) - Mugika HARATEGIA - Ogi Berri Urkizu - Otegui HARATEGIA - Udal Euskaltegia
- Untzaga PRENTSA - Zabaleta OKINDEGIA - Zubi Gain TABERNA
TABERNA

EIBAR

1e

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.
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gaztekitto

teen ajeak

Miguel de Aginaga kalean, orain dela gutxira arte Serafin
tapizeria zegoen tokian Artezi kooperatiba zabaldu berri
dute Norone Bizkarra eta Iratxe Artiach durangarrek.
Bazkide biek altzarien diseinuarekin eta dekorazioarekin
lotutako ikasketak egin dituzte eta, Eibar eta inguruan
zegoen tapizero bakarrak jubilatu eta negozioa itxi behar
zuela jakin bezain laster, birritan pentsatu barik berakin
berba egitera etorri eta erreleboa hartu diote.
- Nola animatu zineten horrelako kooperatiba sortzera?
Iratxek eta biok altzarien
diseinuarekin eta dekorazioarekin lotutako ikasketak egin
ditugu eta, beraz, altzarien
sektorea ondo ezagutzen dugu. Serafinek jubilatzea erabaki zuen, baina erreleboa
hartuko zionik ez egotean,
1977an berak sortutako negozioa ixtea pentsatzen zuen.
Horrekin enteratu ginenean
Eibarrera etorri ginen berakin
berba egitera eta, Serafinek
martxa onean zegoen negozioa gure esku oso baldintza
onetan lagatzeko prest zegoela ikusita, berehala animatu
ginen. Bideragarritasun plana
egin eta pare bat hiletan sortu genuen Artezi.
- Serafin poztu egingo zen lekukoa hartuko zeniotela jakitean, ezta?
Pentsa, 40 urte baino gehiago, bizitza osoa eman du ofizioan eta pena handia ematen zion errelebo faltagatik
lantegia itxi beharrak, are
gehiago martxa onean zegoela ikusita. Sasoi batean Eibarren hiru tapizero egon zirela
kontatu zigun, baina gaur
egun ofizoa galtzeko arriskuan zegoela... Hori entzun
eta are ilusio handiagoarekin

ekin genion beharrari, ekiteak merezi zuelakoan.
- Zer moduz doakizue?
Irailaren amaieran zabaldu
genuen eta orain arte behintzat pozik dihardugu. “Erosibota-erosi” filosofiarekin aspertuta dauden adin eta era
guztietako bezeroak etortzen
zaizkigu, beharra daukagu eta
auzoan oso ondo hartu gaituzte.
- Nolakoa da zuen lana? Zer
eskaintzen duzue?
Artisau eran egiten dugu beharra, ekartzen dizkiguten altzariak-eta tapizatu egiten ditugu, baina ez gara horretan
geratzen: tapizatu berriarekin
kanpotik itxuraldatzeaz gain,
sarritan barrutik hondatutako
altzariak ailegatzen zaizkigu
eta, horiek ere konpontzen ditugunez, altzaria zaharberritu
egiten dugu. Horrekin batera,
altzariak gu geuk sortu eta saltzeko asmoa daukagu. Egin ditugun lanetako asko www.artezikoop.com webgunean eta
Facebook-en daude ikusgai.
- Ofizioari eutsi arren, estilo
aldaketa nabarmena da...
Lehenagotik zegoen eskaintzari gure gustuekin bat
datozen oihal mordoa gehitu
dizkiogu eta jendeak pozik
hartu du aldaketa.

Norone Bizkarra
(ARTEZI TAPIZERIA)

"Altzariak tapizatu
baino, zaharberritu
egiten ditugu"

Asier Serranoren 3 diskoak
10 eurotan
...eta kitto-ko
bulegoetan
“Ez Esan Inori”
...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.

“Gerrari bai”

“Hoteleko kantuak”

gaztekitto
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“BB Boying”, Gaztea Dantzan
lehiaketako finalean
Aurten ere Gaztea Dantzan lehiaketa antolatu dute Gaztea irrati katekoek eta finalisten artean Eibarko talde bat dago:
"Donostiako BB Boying". Epaimahaikoek
finalistak aukeratzeko orduan kontuan izan
dituzten irizpideei jarraituta, gazte eibartarren bideoan "momentu originalak ageri
dira (zebrabidea, hondartzako barandara
igota edota txirristako momentuak) eta
zailtasun handiko pausuak erakusten dituzte break dance estiloko koreografia honetan". Eibarko neska talde batek ere hartu du parte lehiaketan, "Lady Marmalade"
koreografiarekin, baina finalisten zerrendatik kanpora geratu dira.
Orain dela hilabete abiarazi zuten lehiaketak marka guztiak hautsi ditu aurten: 70

koreografiatik gora jaso dituzte eta, epaimahaiak horien artetik hogei finalista aukeratu eta gero, orain jendearen botoek
erabakiko dute Entzulearen Saria zeinek
merezi duen. Finalisten artean Euskal Herriko bazter guztietako taldeak daude: Eibarko taldeak aurrez aurre dauzkan lehiakideak Donostia, Arteaga, Zarautz, Lekeitio, Gasteiz, Orio, Zestoa, Hernani, Santurtzi, Bilbo, Atarrabia, Plentzia, Gernika, Pasai Donibane, Azkoitia eta Irungoak dira.

BB Boying-ekoek Donostian grabatutako dantzan.

Lady Marmalade.

Hogei bideoak interneten ikusgai daude, lehiaketari eskainitako webgunean
(http://www.eitb.com
/eu/gaztea/dantzan), jendeak horiek ikusi eta bozkatzeko aukera izan dezan.
Aste honetan, martitzenean abiatu zuten bozketa-fa-

sea eta nahi duenak azaroaren 12ra arte
izango du bozkatzeko aukera, webgunean
bertan ematen dituzten pausoei jarraituta.
Botoak, hilaren 12ra arte
Bozkatzeko fasea amaituta boto gehien
jaso dituen taldeak eramango ditu Entzulearen Sariari dagozkion 1.000 euroak. Bigarren sailkatuak 500 euro jasoko ditu eta
hirugarrenak, berriz, 300 euro. Bestalde,
Epaimahaiaren Saria jasotzen duen taldeak 750 euro eramango ditu eta garaile irtetzen den bikote edo bakarlariari 500 euro
emango dizkiote.
Bozkaketa fasea hasi besterik ez da
egin, baina dagoeneko lehia bizia dago
talde finalisten artean eta boto kopuruan
aldea nabarmena da: lehen postuan dagoen "Jump" bideoak milatik gora jaso ditu eta eibartarrak sailkapeneko azken
postuetan daude. Beraz, gora egitea nahi
baduzue sartu interneten eta eman euren
aldeko bozka, 1.000 euroko saria jokoan
dago eta!
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Gurutze-puntuan eta patchwork-en
espezializatua.
Juan Gisasola, 6

690261090

PATCHFILDOR-ekin elkartutako DENDA BERRIA

Sare sozialen bitartez argazki hau
partekatzen duzuenon artean, ZOZKETA
egingo dugu abenduaren 3an, Euskeraren Egunean.
Saria: eta kitto!ko sudadera + kamiseta
facebook.com/etakittoaldizkaria
@etakitto
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elkartea@etakitto.com
...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.
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Aspaldian ari dira Eibarko Udala eta Gipuzkoako
Foru Aldundia Maltzaga-Eibar-Ermua bidegorria
egiteko aukerak aztertzen. Batez ere gure
orografiarekin lotutako trabak direla-eta,
bidegorria Eibarrera ekartzea ez da lan erreza.
Begibistakoa da inbertsio handia eskatzen duen
proiektu bat dela. IKASTENek gestionatzen duen
Debabarreneko Esperientzia Eskolako ikasleek
bidegorriaren aldeko 10.000 sinadura inguru
jaso zituzten eibartarren artean uda partean.
Beraz, argi dago eibartarrek bidegorria nahi
dutela.

Hiri barruko tramoak Eibarko bizkar-hezurra zeharkatuko du. Arazo handiena
Barrena kalean dago. Hori dela eta, Eibarko EH Bilduk Gabilondo enpresaren
atzean dagoen bide publikoa erabiltzea proposatzen du.

BIDEGORRIA Eibarrera ekartzeko bidean
Oinezkoek eta bizikletan doazenek erabiltzen dituzte bidegorriak. Elgoibar, Eibar eta
Ermuan 55.000 biztanle daude guztira, eta
batetik bestera oinez edo bizikletaz mugitzeko aukeraz gain, aisialdirako gune garrantzitsua litzateke bidegorria. Urriaren
14an Eibarko Udalean egindako ingurumen
batzordean IKASTENeko ordezkariek “Bidegorria aurrera” egitasmoa aurkeztu zuten
udal ordezkaritza duten alderdi guztien aurrean. IKASTENek gestionatzen duen Debabarreneko Esperientzia Eskolako 10.
promozioko ikasleek (2013-14 ikasturtea)
Eibarren bidegorriaren alde jasotako 10.000
sinadurak aurkeztu zituzten.
Eibarko Udaleko EH Bilduk bidegorriaren
aldeko apostu garbia egin du legealdi hasieratik. Igor Aldalur bozeramailearen esanetan, “Eibarko bidegorriari buruz hitzegiten dugu baina nik 3 bidegorriri buruz hitzegingo nuke. Hiru administrazio desberdin
daude inplikatuta; bakoitzak bere prozedimentua dauka, bere egoera eta abar. Alde
batetik, Azitainetik Maltzagara eta Maltzagatik Soraluzera joango litzatekeen bidegorria.
Hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena da. Aurreko Gipuzkoako Bidegorrien
Plan Sektorialean Maltzaga-Azitain bidegorria bigarren laurtekotik lehenengo laurtekora pasatzea lortu zen. Lau alternatiba aztertu ondoren, hirugarrena aukeratu zuten.
Momentu honetan proiektua egiten ari dira.
Foru Aldundiko aurrekontuetan PSE eta Bilduren artean akordioa egon zen eta proiektua idazten dihardute. Eragozpena: proiektua gauzatzea oso garestia dela”.
Aldalurren ustez, Foru Aldundiari dagokion
tramoa polikiegi doa: “Kritikoak gara Foru Aldundiak gai horretan egin duen kudeaketarekin, alderdi berekoak izanda ere. Egia da

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.

Hiri barruko bidegorriari bultzada
emateko 2015eko aurrekontuan
200.000 euroko partida sartzea
proposatu du EH Bilduk.
Arcadio Benitez, Udaleko Obretako
eta Trafiko eta Garraioko burua:
“2016. urterako herri barruko
bidegorriaren 1,4 km. izango ditugu,
Unibertsitate Laborala Untzagarekin
elkartuko duen zatiarenak”.
garestia dela, 10 milioi eurori buruz hitzegiten ari gara, baina kontuan hartu beharra dago 27.000 biztanleri zerbitzua ematen zaiola.
Diputazioak urtean 4 edo 5 millioi gastatzen
ditu bidegorriak egiten. Beraz hemen bi urteko aurrekontua gastatu beharko litzateke”.
Bestalde, hiri barruko zatia dago eta hori
Eibarko udalaren eskumena da. Igor Aldaluren esanetan “Mugikortasun Plana egiten ari
dira Udalean Plan Estrategikoarekin batera
eta momentu honetan Mugikortasun Planaren diagnostikoa eginda dago; mugikortasunaren inguruko azterketa bat egin da baina
bidegorriaren proiektua geldituta dago”. DEBEGESAk 2010ean egin zuen aurreproiektua
oinarritzat hartuta, proiektua idazteko mo-

IGOR ALDALUR (EH Bildu):
“Maltzagan zailtasun handia dago: Ego
erreka Deba ibaiarekin gurutzatzen dan
lekuan zubi bat egin beharko litzateke.
Tranbidea ere hor dago. Momentu batean
bidegorria trenbidearen gainetik pasatu
beharko litzateke. Ondoren, Maltzagatik
Azitainerainoko zatiak ere baditu zenbait
oztopo. Puntu konkretu batean zubi boladizo bat egin beharko litzakete”.

mentua heldu dela uste du EH Bilduk. Hiri
barruko bidegorriari bultzada emateko
2015eko aurrekontuan 200.000 euroko partida sartzea proposatu du EH Bilduk.
Arcadio Benitez, Udaleko Obretako eta
Trafiko eta Garraioko buruak adierazi digunez, “Eibarko udalak dagoeneko eman ditu
beharrezkoak diren urratsak hiri barruan joango den bidegorriaren zatiari dagozkion
oinarriak finkatzeko: une honetan erredaktatzen ari den Mugikortasun Planean zehaztuta geratuko da Eibar zeharkatuko duen bidegorriaren ibilbideari buruzko estudioa
edo azterketa; 2016. urterako herri barruko
bidegorri horren 1,4 km. izango ditugu, hain
zuzen ere Unibertsitate Laborala Untzagarekin elkartuko duen zatiarenak. Zoritxarrez
ezin dugu gauza bera esan Foru Aldundien
esku dauden bidegorri-zatien inguruan: EH
Bildu Gipuzkoako Foru Aldundira heldu zenean, Maltzagako bidegorriaren lotuneari ez
zion lehentasunik eman, izan ere Gipuzkoako bizikleta bideen Lurraldearen arloko
Planaren garapenaren 2. laurtekorako utzi
zuen, eta PSE-EEk Batzar Nagusietan aurkeztu zuen ekimen bati esker proiektua 1.
laurtekora pasatu bazen ere, oraingo urte
honetan proiektu hori erredaktatzeko aurrekontu-konpromiso bat eduki arren, oraindik ere proiektuak geldirik segitzen du, aztertze-fasean omen dago”.
Hirugarren tramoa Unibertsitate Laboraletik Ermura joango da, eta hor Bizkaiko Diputazio eta Zaldibarko Udala eta Ermuko Udala sartzen dira. Arcadio Benitezen arabera,
“Bizkaiko Aldundia erredaktatzen ari da Zaldibar-Ermua zatiaren Eraikuntza Plangintza
eta Bideragarritasun Dokumentua, baina
oraindik ez dugu ibilbideari buruzko eraikuntza konponbiderik”.

kirola
Eibarrek Malagan du hurrengo erronka
Garitanoren mutilek garaipena eskuratu zuten Vallecasen (2-3) astelehenean eta bihar
gauean puntuen bila zelairatuko dira berriro
La Rosaledan, Malagari aurre egiteko. Eibartarrek 13 puntu dituzte eta maila salbatzeko
ia herena eskuratu dute dagoeneko. Harrobiko taldeei dagokienez, Urko-k 0-1 galdu
zuen Realarekin, Ohorezko jubenilek 7-0 irabazi zioten Billabonari eta
Euskal Ligako nesken taldeak
berdindu egin zuen bana
Erandioko Neskak-en zelaian,
Erregional mailakoak Mondragoni 2-1 irabazi zion bitartean.
Bestalde, klubak aurreratu
duenez, Iparraldeko Tribunan
egiteko asmoa duten obrek
“zortzi bat hilabete iraungo

dute eta bi fasetan egingo dira”. Lehenengoan tribuna erdia botako da (anexoaren aldera jotzen duena) eta horko abonatuek mekanotuboan izango dituzte jarlekuak. Behin
lan horiek amaituta, beste erdia botako dute eta orduan alde horretako abonatuek eraikita egongo den tribuna zatian izango dituzte jarlekuak.
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motzean
FOBALL ZALETUA
Durangok lidergoa eskuratu
zuen azken jardunaldian
Esmorgari 5-1 irabazita. Koskor
dute bizkaitarrek puntu
bakarrera eta Txoko eta Azkena
Kalton bira, inoiz baino
borrokatuago dagoen
sailkapenean. Gainera, atzerago
badago ere, Fontaneria Mujika
zen orain arte partidurik gabe
zegoen talde bakarra, baina
oraingoan amore eman behar
izan du Azkenaren aurrean.

Hierros Anetxeren bigarren garaipena
Pello Urkidiren taldeak ondo aprobetxatu zuen azken sailkatuaren bisita denboraldiko bigarren garaipena lortzeko; gainera, mailan berriak diren sei
jokalarirekin hasierako hamabostekoan. Atsedenaldira 12-3ko emaitzarekin joan ziren taldeak, eibartarren bi entsegurekin. Bigarren zatian beste lau entsegu lortu zituzten Hierros Anetxekoek: Mikel Meabek bi eta bana Aaron Martinek eta Mikel Rodriguezek (azken hauek bigarren zatian zelairatutakoak), markagailua 34-13an lagatzeko. Gaizka Arrizabalaga izan zen kapitaina Jon Unamunoren tokian.
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KIROLDEGIA
Azaroaren 1ean hasita, eta
martxoaren 29ra arte,
kiroldegiko instalazioak zabalik
egongo dira domeka eta jai
egunetan: goizez, 09.00etatik
13.00era eta arratsaldez
16.00etatik 20.00ak arte.

urteko kuota
16 urtetik behera

5 euro
Lanean dihardut

45 euro
Langabea, ikaslea,
jubilatua, etxekoandrea

bazkide izan nahi dut

15 euro

...eta kitto! Euskara Elkartea
Urkizu 11, solairuartea. EIBAR. Tel.: 943 20 09 18
elkartea@etakitto.com

Borondatez, diru
gehiago eman nahi dut
........

Izen-abizenak:
Helbidea:
Telefonoa:
Lanbidea:
Kontu zenbakia (20 digito):

euro

Herria:
e-maila:
Jaiotze data:

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.

14

kirola

Herriko squash-lariak Euskal
Herriko onenen artean
Klub Deportiboko Alberto Ferreiro eta Sergio Salgado squash-ak
Euskal Herri mailan duen ranking-aren podiumean daude: Ferreiro goi-goian dago eta Salgado hirugarren postuan. Arrasaten
jokatutako Euskal Ligako txapelketan ere postu horietan amaitu
zuten Eibarko ordezkari biek (aldez aurretik jokatutako Euskadiko Txapelketa Absolutoan, Ferreirok irabazi egin zuen eta Salgado laugarren postuan sailkatu zen). Arrasateko torneoan, gainera,
Alberto Ferreirok txapelketa ia biribila egin zuen, joku bakarra
galduta (finalerdietan, Jorge Amestoyrekin) eta finalean ere Liam
Kaneri 3-0 irabazita. Salgadok, bestalde, Kanerekin 3-1 galdu ondoren, Amestoy 3-2 gainditu zuen 3. posturako borrokan. Eurekin
batera izan ziren Klub Deportiboko beste bost jokalari Arrasaten:

Arrasateko torneoan saritutakoak, tartean Ferreiro (makurtuta,
lehena ezkerretiik) eta Salgado (zutik, hirugarrena eskumatik).

Jon Losada, Josu Gallastegi, Patxi Zulueta, Miguel Cabanillas eta
Oscar Ferreiro.

Bittor Ugarteburu hiru-txirloko
Euskadiko txapelketaren borrokan

Ugarteburuk (eskuman) eta Astigarragak (ezkerrean)
bikotea osatzen dute txapelketan. Argazkian, Simon
Aldazabal lasterketan parte hartu zutenen irudia.

Elgoibarko San Miguel auzoko bolatokiak hartuko du bihar, 17.00etatik
aurrera, hiru-txirloko Euskadiko txapelketaren azken jaurtialdia eta han
izango da Asola-Berriko Bittor Ugarteburu txapelaren bila. Txapelketari
ez zioten hasiera onik eman Eibarko
bolatokikoek, baina gutxinaka sailkapenean igotzen joan eta gero,
Ugarteburu lidergoan dago Iruzubietako Antolin Arizmendiarrieta eta
Antonio Ibarluzearekin berdinduta.

Txirlo bat gutxiagorekin daude Asola-Berriko Felix Gomez eta Iruzubietako Antonio Antxustegi eta bi gutxiago dituzte Ibai Diez eta Josean
Blanco eibartarrek, beste birekin batera. Taldekako sailkapenean, AsolaBerri A taldeak bost puntuko aldea
kentzen dio San Miguel A-ri. Eta,
emakumezkoetan, Miren Diez eta
Olaitz Rodriguez San Migueleko Aitziber Olaizola liderrarengandik
puntu bakarrera daude.

Eskubaloirako kaptazio
jardunaldia etzi

Eibartarrak
Frankfurt-eko
Maratoian
Gure herriko bederatzi ordezkarik hartu zuten parte urriaren 26an jokatutako Frankfurteko Maratoian. Taldeko “bi
txapeldunak” elkarrekin helmugaratu ziren 40tik gora kilometro bete ondoren.

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.

Eibar Eskubaloi Taldeak deialdia egin die eurekin jokatu nahi duten 2004an jaiotako neska-mutilei, hau da, alebin mailakoei. Horretarako, jardunaldia egingo dute domeka goizean Ipurua kiroldegian, kirola ezagutu eta entrenamenduak egiteko. LHko 5. mailako nesken saioa 09.15etan hasiko da eta mutilena ordubete
geroago.
Eibar Eskubaloiko senior taldeak, bestalde,
zazpigarren garaipena
lortu zuen Urdanetaren
aurrean (28-18) eta hurrengo jardunaldian Sakonetan jokatuko du,
Quiron Askartza taldearen aurka (19.30). Sailkapenean bi puntuko aldea
kentzen dio Santoñari,
azken honek ezustean
Beti Onak-ekin berdindu
bakarrik egin baitzuen.

kirola
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Ipuruako gimnastak torneo
guztietan urrez jantzita
Kadete oinarrizko taldeak
urrezko domina irabazi du denboraldia hasi denetik parte
hartutako torneo guztietan. Horrela, Nahia Arguizek, Teresa
Miguelek, Elena Sudupek, Malen Txurrukak eta Elene Varelak
osatutako boskoteak azken domekan Iruñan jokatutako Reyno de Navarra torneoa kateatu
dio aurretik Izar Leku, Gasteiz
Hiria, Logroño Hiria torneoetan
eta Euskadiko eta Gipuzkoako

txapelketetan lortutako garaipen zerrendari. Oraingoan bi
ekitaldi egin zituzten hain arrakastatsu izaten diharduen bost
pare mazekin landutako ariketarekin. Domekan izango dute
hurrengo erronka, nazioarteko
galan munduko gimnasta onenak batzen dituen Euskalgymean... eta San Andres Torneoaren XVI. edizioa ere gero eta
gertuago da (hilaren 15ean jokatuko da).

Eibarko boskotea Logroñon irabazitako probaren podiumean.

Urbaten garaipen
bikoitza Oiassoren
aurrean
Senior taldeak 13-11 eta infantil mailakoak 15-5, biak izan ziren garaile asteburuan Irungo Oiasso XXI taldearen
aurka jokatutako norgehiagoketan. Nagusien taldean Mikel Basterrika nabarmendu zen, 8 golekin. Bestelako emaitza jaso zuten jubenil mailakoek, Waterpolo Navarrarekin 8-22 galtzea egokitu zitzaien-eta. Infantil mailako taldearen progresioaren seinale, zortzi neska-mutil konbokatu dituzte Gipuzkoako selekziorako: Mikel Albizuri, Libe

Katu Kale lider
saskibaloian

Arribas, Jone Gomez, Oier Lete, Sara
Leturiaga, Martin Zamakola eta Eneko
eta Jon Trebiño.

Gure herriko saskibaloiko talde bakarrak orain
arte jokatutako hiru partiduak irabazi ditu eta,
emaitza horiekin, probintziako 3. mailako liderra da. Ipurua kiroldegian jokatutako azken partiduan, Errenteriako Gamon Grupo Bidaniari
62-27 irabazi zioten eibartarrek, puntoak jokalari askoren artean banatuta: Gorkak eta Andersonek 12 lortu zituzten, Will-ek 11, Horcajadak 10, Pi-k 9 eta Sergiok 8. Errenteriarrak sailkapeneko azkenak badira ere, aurretik eibartarrek Ostadar aurkari zuzena ere garaitu zuten,
zailtasun gehiagorekin izan bazen ere (57-48).
Hurrengo partidua kanpoan izango dute.

Abokatuak • Aisialdia • Akademiak • Albaitariak • Alfonbrak • Altzariak • Argazkidendak • Argiztapena • Arkitektoak • Aroztegiak • Arraindegiak
• Aseguruak • Asesoriak • Autoak • Autoeskolak • Bankoak • Belardendak • Bidaiak Bideo erreportaiak • Bideo klubak • Bitxitegiak • Bulego tresneria • Dekorazioa • Dentistak • Elektrizitatea • Elektrodomestikoak • Elkarteak • Eraikuntza • Errehabilitazioa • Erreformak • Errotulazioa • Estankoak • Estetika • Farmaziak • Ferreteriak • Fotokopiadendak • Fruitategiak • Funerariak • Garagardotegiak • Garraioak • Gasolindegiak • Gozokiak • Gozotegiak • Grafikagintza • Harategiak • Haurtzaindegiak • Euskaltegiak • Ikastetxeak • Hotelak • Igeltseroak • Ileapaindegiak • Industria • Informatika • Inmobiliariak • Inprenta • Iturginak • Janaridendak • Jantzidendak • Jatetxeak • Jostailudendak • Kafetegiak • Kalefakzioa •
Kiroldendak • Koltxoidendak • Komunikabideak • Komunitateak • Konpresoreak • Konstrukzioa • Kristaldegiak • Leihoak • Lentzeria • Liburudendak • Loradendak • Makina saltzaileak • Margoak • Markoak • Masajeak • Medikuntza • Analisi klinikoak • Dermatologia • Dietetika eta nutrizioa
• Errekonozimenduak • Fisioterapia • Logopedak • Oftalmologoak • Otorrinoak • Podologoak • Psikiatria • Psikologoak • Mertzeriak • Notarioak
• Oinetakoak • Okindegiak • Optikak • Ortopedia • Pertsianak • Pinturak • Pizzeriak • Plastikoak • Prentsa eta aldizkariak • Publizitatea • Sindikatuak • Sofak • Sukaldeak • Tabernak • Tapizeriak • Tatuajeak eta piercing • Telekomunikazioa • Tindategiak • Torlojugintza • Zeramika • Abokatuak • Aisialdia • Akademiak • Albaitariak • Alfonbrak • Altzariak • Argazkidendak • Argiztapena • Arkitektoak • Aroztegiak • Arraindegiak
•
Aseguruak • Asesoriak • Autoak • Autoeskolak • Bankoak • Belardendak • Bidaiak Bideo erreportaiak • Bideo klubak • Bitxitegiak • Bulego tresneria • Dekorazioa • Dentistak • Elektrizitatea • Elektrodomestikoak • Elkarteak • Eraikuntza • Errehabilitazioa • Erreformak • Errotulazioa • Estankoak • Estetika • Farmaziak • Ferreteriak • Fotokopiadendak • Fruitategiak • Funerariak • Garagardotegiak • Garraioak • Gasolindegiak • Gozokiak • Gozotegiak • Grafikagintza • Harategiak • Haurtzaindegiak • Euskaltegiak • Ikastetxeak • Hotelak • Igeltseroak • Ileapaindegiak • Industria • Informatika • Inmobiliariak • Inprenta • Iturginak • Janaridendak • Jantzidendak • Jatetxeak • Jostailudendak • Kafetegiak • Kalefakzioa •
Kiroldendak • Koltxoidendak • Komunikabideak • Komunitateak • Konpresoreak • Konstrukzioa • Kristaldegiak • Leihoak • Lentzeria • Liburudendak • Loradendak • Makina saltzaileak • Margoak • Markoak • Masajeak • Medikuntza • Analisi klinikoak • Dermatologia • Dietetika eta nutrizioa
• Errekonozimenduak • Fisioterapia • Logopedak • Oftalmologoak • Otorrinoak • Podologoak • Psikiatria • Psikologoak • Mertzeriak • Notarioak
• Oinetakoak • Okindegiak • Optikak • Ortopedia • Pertsianak • Pinturak • Pizzeriak • Plastikoak • Prentsa eta aldizkariak • Publizitatea • Sindikatuak • Sofak • Sukaldeak • Tabernak • Tapizeriak • Tatuajeak eta piercing •
Telekomunikazioa • Tindategiak • Torlojugintza • Zeramika

GIDA

2015

943 20 67 76 - 943 20 09 18

EIBARko ETXE GUZTIETAN
...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.
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kultura

Michel Tytgat-en margolanak
Topalekuan

BLANQUI MARTINEZ (Antxitxiketan)

Gaur arratsaldean zabalduko dute Topalekuan Michel Tytgat-en
hamabi pintura lanekin osatutako erakusketa: "1 hile x 12 = 1 urte" (izenburua hiru hizkuntzatan, euskeraz, gazteleraz eta frantsesez ipini dio). Artista honen koadroak hilaren 16ra arte egongo dira ikusgai astelehenetik barixakura 19.00etatik 21.00etara
eta asteburuetan, berriz, 12.00etatok 14.00etara.

“Biharko errezitaldia ez da
batere ohikoa izango”
Bihar 20.00etan poesia errezital mistikoa egingo da
Karmengo Amaren elizan: Santa Teresa de Jesus jaio zela
500 urte bete direla eta, hori gogoratzeko ekitaldiak egiten
hasi dira han eta hemen. Antxitxiketan antzerki taldea
osatzen duten Ernesto Barrutia, Gorka Errasti, Virginia
Herrera eta Blanqui Martinezek ere ospakizunekin bat egin
nahi izan dute, biharko emanaldia antolatuta: Santa Teresa
de Jesus eta San Juan de la Cruz idazle mistikoen hainbat
olerki hautatu eta horiek errezitatuko dituzte, Juan Luis
Agirrek organoarekin lagunduko duen saioan.
- Noiz eta nola sortu zen Antxitxiketan antzerki taldea?
Orain dela urtebete inguru sortu genuen taldea. Urteetan antzerkia egin dugu laurok eta, Arrate Kultur Elkarteak udan antolatzen dituen poesia emanaldietan elkarrekin ibili eta gero, taldea
sortzea pentsatu genuen. Horretan genbiltzala, Berreibar Ekimen
Kulturalak proiektu baterako proposamena egin zigun eta hori izan
zen abiapuntua, egun batetik bestera taldea eratu genuen.
- Eta zein izan zen proposamen hori?
Eibarko industria, eraikinak eta historia ezagutzera emateko
saioa egitea eskatu ziguten. Kale antzerkia eginda, herrian zehar
bisita gidatua prestatu genuen, oso polita eta hunkigarria izan zen.
Gainera, saioa Juan Carlos erregeak abdikatu eta hurrengo egunean, Espainia osoan Errepublikaren aldeko aldarrikapenak egiteko
mobilizazioak egin ziren egunean izan zen eta, jakina, guk ezer jakin aurretik prestatu genuen antzezlanean II. Errepublika gogoratu
genuen, besteak beste. Pentsa jendearen harridura aurpegiak gu
Errepublikaren banderekin eta ikustean! Antzerkia egiten geundela jakin barik, batzuk txalotu egin gintuzten eta bakarren batek
burua galdu ote genuen ere galdetu zigun.
- Nolatan antolatu duzue errezital mistikoa?
Urriaren 15ean Santa Teresa de Jesusen jaiotzaren 500. urteurrena ospatzen hasi dira eta Espainiako hainbat hiritan hori gogoratzeko ekitaldi bereziak egiten jarraituko dute 2015. urtean ere. Olerkiak idazteaz gain, Santa Teresa Karmeldarren ordenaren sortzailea
ere bada eta, Karmelitetako parrokoarekin berbetan, urteurrenaren
harira Eibarren ere zerbait antolatzea pentsatu genuen eta, horrela, biharko emanaldia prestatzeko beharrean hasi ginen.
- Nolakoa izango da?
Santa Teresa de Jesus eta San Juan de la Cruz idazle mistikoen 16
poesia errezitatuko ditugu eta, tarteka, Juan Luis Agirrek organoarekin lagunduko digu. Eskainiko dugun moduko emanaldirik Eibarren edo inguruan nekez ikusiko da. Seguruenik aurrerago Donostian ere eskainiko dugu, han ere Karmeldarren eliza dago eta.

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.

Asier Serranorekin tertulian
Idazle eibartarraren "Abisalia" liburuari mamia atera zioten, martitzenian, Harixa Emoten literatur tertulian batu zirenek. Hurrengo liburua ere pentsatuta dute, Miren Agur Meaberen "Kristalezko begi bat" izango da; abenduaren 2an egingo dute liburu
horren inguruko tertulia, 19.00etatik aurrera Portalean.

Bakailao txapelketa ate joka
Azaroaren 23an (domekan) egingo den Sanandresetako XXII. Bakailao Txapelketarako izen-ematea zabalik dago Pegoran, azaroaren 13a arte). Izena emateko kuota 30 eurokoa da eta gehien jota 50 bikote onartuko dituzte. Horiek baino gehiagok izena eman
ezkero, aukeraketa zozketa bidez egingo dute antolatzaileek
(zozketa azaroaren 14an, 11.00etan egingo lukete udaletxeko pleno aretoan). Bakailao txapelketa aipatutako egunean 11.00etan
hasiko da, Untzagan, eta parte-hartzaileek gutxienez lau lagunendako bakailaoa prestatu beharko dute, pil-pilean.

kultura
Silvia Perez Cruz zuzenean
Bihar 20.30etan kontzertua
emango du Silvia Perez
Cruz abeslariak Coliseoan
(15 euro). Ordu eta erdiko
iraupena izango duen emanaldian "Entre cuerdas", Joan Antoni Pich eta Javier
Galianarekin batera sortutako proiektua aurkeztuko
du. Abeslariari laguntzen
Miguel Angel Cordero (kontrabaxua), Joan Antoni Pich (txeloa), Anna Aldoma (biola) eta Carlos Monforte eta Elena Rey
(biolinak) musikariek osatutako soka boskoteak jardungo du taula gainean.

17

laburrak
KONTZERTUA KOSKORREN
Gaur gauerdian "A Santo
De Que" Debako taldeak
kontzertua emango du Koskor
tabernan. Rock taldeak 1987an
ekin zion bideari, Jesus Perez
buruan eta, 90eko hamarkadan
desagertu arren, 2011n berriz
bueltatu zen, sorrerako taldeko
gitarra eta abeslaria zen Jesus
Perezekin, bajua jotzen duen
Jesus Perez semearekin eta
Felix Llavory bateria-jolearekin.

Abba berpiztuko dute Platinum taldekoek
Azaroaren 15ean, 23.00etatik aurrera Abba taldearen
musikarekin zuzenean gozatzeko aukera eskainiko dute Platinum taldekoek Astelena frontoian emango duten kontzertuan. Jatorri ingeleseko sei lagunek 1997an
sortu zuten taldea, Abba talde ezagunaren musika eskaintzeko asmoarekin. Gainera, jatorrizko kideen estetika, koreografiak eta bestelako guztiak goitik behera kopiatuta, taula gainean benetakoaren itxura guztia
ematea lortu dute. Abbari eskainitako ikuskizunen artean, Platinum mundu mailako erreferente sendoa da.
Kontzerturako sarrerak 22 euro balio du eta nahi duenak aldez aurretik erosteko aukera dauka, interneten
(www.kutxabank.es helbidean) edo, bestela, Birjiñape,
Trinkete, Portalea, Terraza eta Caserio Eibarko tabernetan, Elgoibarko Lanbroa eta Kaian, Ermuko Caperosen eta Durangoko Gambrinus-en.

REVOLTA PERMANENT
Gaur 23.59etan hasiko da
Revolta Permanent taldearen
kontzertua Beleko tabernan.
Iker Villak (ahotsa), Iker
Aginagak (ahotsa), Aitor Abiok
(teklatuak, programazioak…)
eta Mikel Becerrak (gitarra)
osatutako taldearen abestiek
hip hop, rap eta musika
elektronikoaren arteko
nahasketa daukate.

Goruntz, Santa Maria
katedralera
Domekan Gasteizen, Santa Maria katedralean abestuko dute Goruntz abesbatzakoek, 12.00etako meza nagusian. 1992an sortu zenetik hona etxetik gertu zein atzerrian hamaika tokitan kantatzen
izan dira abesbatzako kideak. Asteburukoa, hala ere, Gasteizen
eskainiko duten lehen emanaldia izango da eta, horrelako hitzordu berezirako eliz musikarekin osatutako errepertorioa prestatu dute. Besteak beste Felix Zabala, Schubert eta Francisco Madinaren (euskerazko "Aita Gurea" tartean) kantak aukeratu dituzte. Kontzertuaren aitzakiarekin katedrala zein Gasteizko alde
zaharra ezagutzeko aprobetxatuko dute bidaia.

“El baile” ikusteko
sarrerak salgai
Hilaren 15ean Edgar Nevilleren "El baile" taularatuko du El Vodevil taldeak, 20.30etan Coliseoan. Luis Olmosek zuzendutako
lanak Bernardo Sanchezen bertsioari jarraitzen dio eta eszenatokian jardungo duten antzezleak Pepe Viyuela, Susana Hernandez eta Carles Moreu dira. Antzezlana ikusteko sarrerak aldez aurretik eros daitezke, 18 eurotan www.kutxabank.es helbidean edo
Coliseoko txarteldegian (astelehenetan 19.00etatik 20.00etara eta
barixakuetan 21.00etatik 22.00etara). Bestela, ikuskizuna hasi baino ordubete lehenago ere salgai ipiniko dituzte.

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.
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kultura

Astelehenean abiatuko da
Asier Errasti jaialdia
Plano Corto elkarteak antolatutako Asier Errasti Eibarko
XV. laburmetrai jaialdiko
proiekzioak astelehenean hasiko dira Coliseo antzokian:
barixakura arte, egunero
emango dute aurtengo lehiaketara aurkeztutako 400 lanetako aukeraketa bat (20.00etan), tartean finalista geratu
diren laburmetraiak.
Aurtengo Javier Agirresarobe sari nagusirako finalistak
hauek dira: "Safari" (Gerardo
Herrero), "Todo un futuro juntos" (Pablo Remon), "El corredor" (Jose Luis Montesinos),
"Similo, Zacarias & MacGregor" (Espes, Tanit Fernandez
Ciria / Isaac Rodriguez Ramos),
"El mal amor" (Julio De La Rosa), "Lovearthcam" (Aitor Ma-

rin Correcher), "Alex" (Laura
Garcia Alonso), "Epitafios"
(Maria Ballesteros), "No tiene
gracia" (Carlos Violade), "Los
cachorros" (Guillermo Magariños), "El amor me queda grande" (Javier Giner), "Bikini" (Oscar Bernacer), "0,60 MG" (Gerard Martí Rodriguez), "Serori"
(Pedro Collantes), "Nena"
(Alauda Ruiz de Azua), "Primerisimo primer plano genital" (David Planell), "Soroa"
(Asier Altuna), "Anomalo" (Aitor Gutierrez), "Don Miguel"
(Kote Camacho), "Un lugar
mejor" (Moises Romera Perez
/ Marisa Crespo Abril), "Jack"
(Alonso J. Lujan) eta "You &
Me" (Rafa Russo). Animazioan,
"Canis" (Marc Riba / Anna Solanas), "Orbitas" (Jaime Maes-

tro), "Sailor's grave" (talde-zuzendaritza), "Cuerdas" (Pedro
Solis) eta "Zepo" (Cesar Diaz
Melendez) aukeratu dituzte.
Euskerazkoen artean, berriz,
"Hubert Le Blonen azken hegaldia" (Koldo Almandoz), "Zarautzen erosi zuen" (Aitor Arregi), "Aitona Amantagorria" (Kepa Errasti) eta "Otsoko" (Ander
Iriarte). Eibarko finalistak hauek
dira: "3502" Maialen Belaustegi
Lapeyra, "Encurtios Lopez"

(Oscar Lopez de Zubiria) eta
"Colillas" (Cruz Noguera).
Finalista geratu direnen artean Javier Agirresarobe saria
zeintzuk jasoko duten, berriz,
hilaren 15ean, zapatuan, esango dute epai-mahaikoek,
19.30etan Portaleko areto nagusiak hartuko duen sari banaketa ekitaldian bertan. Jaialdiari buruzko informazio guztia www.planocorto.es helbidean kontsultatu daiteke.

Munduko musikekin
osatutako San Andres
bertso-jaialdia

kanpaina ETB-n
Euskeraren erabilera tabernetan ere
bultzatzeko helburuarekin, …eta kitto! Euskara Elkarteak martxan jarri
berri duen kanpainari tartea eskaini
zioten joan den martitzenean ETB1eko Euskal Herria Zuzenean saioan.
Herritar, tabernari eta antolatzaileen
berbak eta irudiak grabatzen jardun
zuten eguerdi partean, eta horiekin
osatutako bideoa egunean bertan
eskaini zuten. Interneten ikusgai dago bideoa ETBko web orrian,
"Nahieran" atalean.

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.

"Bat-batean, munduko musikekin bertsotan" izenburua izango du, …eta kitto!-k antolatu duen San Andres bertso-jaialdiak. Azaroaren 23an, domeka, Portaleko areto nagusian izango den saioan, Oskar Estanga eta Jon Martin bertsolariek samba, sona, tangoa
eta bestelako doinuekin inprobisatuko dute. Sarrerak
datorren astelehenean, azaroaren 10ean, jarriko dira
salgai Sagar Bitza, Kultu eta Depor tabernetan, 6 eurotan. Saioa arratsaldeko 18.30etan hasiko da, baina
aurretik, 18.00etan, San Andres bertso-paper lehiaketako sariak banatuko dira. Astelehenean, azaroak 10,
amaituko da lehiaketara lanak entregatzeko epea.

Kantu-kalejiran ibiliko dira zapatuan
Hileroko martxari jarraituta,
bihar kalejira egingo dute
Kaleetan Kantuz abesbatzakoek, Juan Bautista Gisasola Musika Eskolako
ikasleekin batera. Untzagatik 19.45etan irtengo dira,
kalerik kale euskeraz abestuta inguruan dauden guztiak alaitzeko asmoz.

agenda

laztanak
emoten...
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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, LORE
Maiora, bixar zortzi
urte egingo dozuzeta. Zure famelixaren
partez.

Zorionak, IZAR,
astelehenian hamar
urte beteko dozuz-eta!
Pato haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, BEÑAT,
haraiñegun bi urte
egin zenduazelako.
Patxo haundi bat
Ibai, ama eta aittaren
partez.

Zorionak, CELIA Rubio
Valera, astelehenian
zortzi urte egin
zenduazen-eta. Muxu
haundi bat famelixaren
partez. Ondo pasa!

Zorionak, MIREN,
etxeko printzesa,
bixar bi urte beteko
dozuz-eta. Muxu bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, LOREA,
gaur zazpi urte egitten
dozuzelako. Muxu
haundi bat famelixaren
partez.

Ongi etorri, JAN, eta
zorionak aitatxo Unax
eta amatxo Irune.
Urriaren 24tik gure
besuetan zagoz bizitza
poztasunez betetzen.

Zorionak, ANDER,
domekan lau urte
beteko dozuzelako.
Ondo pasa! eta muxu
haundi bat etxekuen
partez.

Zorionak, NORA
Arakistain Ormaetxea,
etxeko sorgintxuak
astelehenian lau urte
egingo dittu-eta. Patxo
bat famelixaren partez.

Zorionak, GANIX,
domekan zortzi urte
beteko dozuz-eta!
Ondo pasa
urtebetetze eguna.

Zorionak, HIART,
martitzenian hiru urte
bete zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Ekainen partez.

Zorionak, AINHOA,
eguaztenian urtiak
egingo dozuz-eta.
Patxo potoluak
famelixa guztiaren
partez.

jaiotakoak

hildakoak

- Alejandra Centeno Mendez. 2014-X-20.

- Josefa Gorroño Basauri. 85 urte. 2014-XI-1.

- Koldo Mitxelena Cairo. 2014-X-22.

- Javier Iriondo Elorza. 74 urte. 2014-XI-1.

- Aimar Martinez Osoro. 2014-X-28.

- Eustaquia Solozabal Arizmendiarrieta. 93 urte. 2014-XI-1.

- Nora Astigarraga Arriola. 2014-X-29.

- Doroteo Alvarez Fraile. 85 urte. 2014-XI-2.

- Mara Lanas Valenciaga. 2014-X-30.

- Jose Azkue Etxeberria. 83 urte. 2014-XI-5.

- Malen Isasi Conchas. 2014-XI-3.

- Celsa Paredes Abril. 82 urte. 2014-XI-5.

Zorionak, BEGOÑA eta JOSEBA,
azaruaren 7xan 50 urte egin
dozue-eta ezkondu ziñaziela.
Famelixa guztiaren partez.

(1 ARETOAN)
8an: 17.00
9an: 17.00

”Dixie”

zineaColiseoan
(2 ARETOAN)
8an: 19.45, 22.30
(ANTZOKIAN)
9an: 20.00
10ean: 20.30

(1 ARETOAN)
8an: 19.45
(2 ARETOAN)
9an: 17.00, 20.00

(2 ARETOAN)
8an: 17.00
(ANTZOKIAN)
9an: 17.00

”Vamos de polis”

”Loreak”

”Justi & Cia”

”Aviones. Equipo de rescate”

Zuzendaria: Luke Greenfield

Zuzendaria: Jon Garraio

Zuzendaria: Ignacio Estaregi

Zuzendaria: Roberts Gannaway

(1 ARETOAN)
8an: 22.30
9an: 20.00
10ean: 20.30

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.
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agenda

BARIXAKUA 7
HITZALDIA
18.00. "Zurrumurruak
apurtzen". Indianokua
gaztelekuan.

DESFILEA
18.00. Moda desfilea.
Untzagako jubilatu etxean.

KONTZERTUA
23.59. Revolta Permanent
taldea. Beleko tabernan.

KONTZERTUA
00.00. A Santo De Que
(Deba) taldea. Koskor
tabernan.

ZAPATUA 8
TOPAKETA
10.30. Hezkuntza
Plataformen Topagunea.
Markeskua jauregian.

BIDEZKO MERKATARITZA

MARRAZKI LEHIAKETA

TAILERRA

17.30. "Margotu zure
Gabonak". El Corte
Inglesean.

18.30. Nepalgo
sukaldaritza-tailerra,
Liburutegiak Topaleku
egitarauaren barruan.
Portalean.

KALEETAN KANTUZ
19.45. Abesbatzaren eta
Musika Eskolako ikasleen
hileroko kalejira.
Untzagatik irtenda.

ERREZITAL MISTIKOA
20.00. Santa Teresa
de Jesus eta San Juan
de la Cruz-en olerkiekin,
Antxitxiketan Antzerki
taldearen eskutik eta Juan
Luis Agirrek organoarekin
lagunduta. Karmengo
Amaren elizan.

KONTZERTUA
20.30. Silvia Perez Cruz:
"Entre cuerdas" (15 euro).
Coliseoan.

MARTITZENA 11

HITZALDIA
19.30. "¿Dolores
articulares? Ventajas
de los factores de
crecimiento", Javier
Albilos, Poliklinikako
traumatologoaren eskutik.
Portalean.

KONTZERTUA
23.30. King Bee. Ez Dok
tabernan.

HITZALDIA

KONTZERTUA

11.00. "Mas alla de
la mejora… la eficiencia",
Leire Martinez (Sisteplant)
eta Aitor Andres (TTT
EJES). Aurkezlea: Mikel
Entrena. Armeria Eskolan.

20.30. "Medicus Mundi
Gipuzkoak 40 urte", Juan
Bautista Gisasola Musika
Eskolakoen laguntzarekin.
Coliseoan.

MAGOSTO/ENPANADA JAIA

KONTZERTUA
13.00. King Bee-ren
goizeko emanaldia.
Ez Dok tabernan.

INDIANOKUA
17.00. Play/Wii makrolehiaketa. Gaztelekuan.

JOSKINTZA TAILERRA

EGUENA 13

17.00 eta 18.30.
Portalean.

IKASTEN

OLIO-DASTAKETA

10.00. "Sacro imperio
germanico" hitzaldia,
Urko Barrosen eskutik.
Armeria Eskolan.

19.00. Iker Diaz de Cerio,
Arabar Errioxako Olio eta
Olibondoaren Mahaiko
kidearen eskutik. …eta
kitto!- n (Urkizu, 11).

HITZALDIAK

ASTELEHENA 10

19.00. Garapen
Pertsonalaren Azokari
lotutakoak. Portalean.

GAZTAIÑERRE

LABURMETRAIAK

16.30. Gaztaina erreak
banatzea. Untzagako
jubilatu etxean.

20.00. Asier Errasti XV.
laburmetrai jaialdiko
proiekzioak. Coliseoan.

KALERATZEAK STOP
19.00. Kaleratzeak Stop
Debabarrenaren batzar
irekia. Portalean
(3. solairuan).

KALEETAN KANTUZ
19.30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokalean.

LABURMETRAIAK
20.00. Asier Errasti XV.
laburmetrai jaialdiko
proiekzioak. Coliseoan.

17.00. Play/Wii makrolehiaketa. Gaztelekuan.

HOROSKOPOA

19.00. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokalean.

20.00. Asier Errasti XV.
laburmetrai jaialdiko
proiekzioak. Coliseoan.

11.00/14.30. Gaztaina
erreak, txorizo pintxoak
eta Ribeiroa salgai.
Urkizuko parkean.

INDIANOKUA

20.00. Asier Errasti
XV. laburmetrai jaialdiko
proiekzioak. Coliseoan.

EIBARKO KANTUZALEAK

LABURMETRAIAK

MAGOSTO/ENPANADA JAIA

13.00. Arkupe tabernan
batu ondoren, piskolabisa
eta zapiak banatzea.
14.00. Taldearen
argazkia. Untzagan.
15.00. Bazkaria. Unzaga
Plaza hotelean.

LABURMETRAIAK

10.12. Mendi-ibilaldia:
Zumaia-Zarautz. Trena
Ardantzan (10.14etan
Estaziñotik).

10.00. "Etica y cine"
hitzaldia, Iñigo Marzabalen
eskutik. Armeria Eskolan.

DOMEKA 9

1944-AN JAIOTAKOAK

19.00. AEK euskaltegiak
antolatuta. Paloma
tabernan mokadutxoa
eta gaztain erreak jan
eta gero, kalejira Urkiko
kaleetan zehar.

IKASTEN

IKASTEN

10.30/13.30. Produktuen
salmenta, Aldatzen-en
eskutik. T. Etxebarrian.
11.00. Enpanada eta
Ribeiro ardoa txosnan.
13.00. Gonbidatuei
harrera eta V. Enpanada
Lehiaketa.
14.00. Sari-banaketa.
18.00. Gaztaina erreak,
txorizo pintxoak eta
Ribeiroa salgai
21.00. Jaiaren amaiera.
Urkizuko parkean.

GAZTAIÑERRE

EGUAZTENA 12

ARIES
Ez kopiatu inoren janzkera: ez duzu zuk
emoten! Ez zaude eroso eta igarri egiten
zaizu. Zu zeu izan: hobeto joango zaizu.

CANCER
Noiz onartuko duzu gustatzen zaizula?
Berarekin egiten dituzun barreak,
begiratzeko modua... Begibistakoa da!

LIBRA
Honezkero Gabonetan pentsatzen? Ez
hasi orain turroiak jaten, ez da sasoiaeta! Izango duzu astia horretarako.

CAPRICORNIUS
Gauzak hasi eta amaitu behar direla ez
dakizu? Mila saltsatan zabiltza, baina
ezin amaitu... Ez hasi beste ezertan!

TAURUS
Aspaldi konpondu beharreko zerbaitekin
amaituko duzu. Egun gogorrak pasatuko
badituzu ere, bakea hartuko duzu gero.

LEO
Arrakastaren astea izango da: egiten
duzun guztian zortea izango duzu. Ez
laga gerorako orain egin dezakezuna.

SCORPIUS
Aurreko asteburuan ez zenuen ia lorik
egin eta errekuperatzeko aste osoa
behar izan duzu. Oraingoan lasaiago?

AQUARIUS
Azken aldian txarto egiten duzu lo,
zerbaitek kezkatzen zaitu-eta. Lasai
hartu, konponbidea topatuko duzulako.

GEMINI
Tontokeriengatik haserretzea nekeza da.
Harropuzkeriak alde batera laga. Ahaztu
horrelakoak behingoz, ez du merezi-eta.

VIRGO
Etxean txapuzak egiten hasi zara, baina
badakizu brikolajea ez dela zurea. Laga
profesionalei lan egiten, aldea dago-eta.

SAGITTARIUS
Urduria zara, baina kirioei aurre egiten
ikasi duzu: kementsu zabiltza oztopoak
gainditzen. Segi horrela; merezi du.

PISCIS
Orain arte ez zara esaten ausartu, baina
ezingo duzu luzaroan ezkutatu. Esaten
duzunean, lasaiago geldituko zara.

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.

eguraldia (EUSKALMET.NET)
telefono jakingarriak

erakusketak

farmaziak

✔ Azaroaren 9ra arte

✔ barixakua 7

MARIA ROMERO, MIKEL RUIZ PEJENAUTE
ETA RAISA ALAVAREN ”Loturak” erakusketa.
Portalean.

✔ Azaroaren 16ra arte

EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

✔ zapatua 8
EGUNEZ

Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ domeka 9

MICHEL TYTGAT-EN margo erakusketa.
Topalekuan.
INDALEZIO OJANGUREN XXVII. ARGAZKI
LEHIAKETA. Portalean.

EGUNEZ

Barandela (Z. Agirre, 4)

✔ astelehena 10
EGUNEZ

Lekunberri (Isasi, 31)

✔ martitzena 11

✔ Azaroaren 30era arte
MARIANO CANO-REN argazki erakusketa.
Klub Deportiboan
BAKARNE ELEJALDEREN argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
MIGUEL CABEZAS-EN argazki erakusketa.
El Ambigu tabernan

✔ Abenduaren 27ra arte

EGUNEZ

Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ eguena 13
EGUNEZ

Larramendi (Calbeton, 19)

✔ barixakua 14
EGUNEZ

ROBERTO ZAMANILLO ARNAIZ-EN mikologia
argazkien erakusketa. El Corte Inglesean.

Iraundegi (Sostoatarren, 10)

✔ eguaztena 12
EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

GAUEZ BETI

Azkue (T. Etxebarria, 4)

lehiaketak
✔ San Andres bertso-paper lehiaketa
Lanak aurkeztea: Azaroaren 10era arte. Informazioa: …eta kitto! Euskara Elkartean,
943-200918.

✔ XXII. San Andres Bakailao Txapelketa
Tokia eta ordua: Azaroaren 23an (domekan), 11.00etan Untzagan. Izen-emateak
eta informazioa: Azaroaren 13ra arte (14.30ak arte). Pegoran.
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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

SUDOKUA

9

autobus ordutegiak
EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etara 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 14.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Zapatuak: 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: 06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik
21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatu eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro.
EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 08.45, 12.45, 16.45 eta 20.45.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegunak: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-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. ELGETAEIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago.
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta
07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Zapatuak: 07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.
Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta
22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50etatik 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.

tren ordutegiak

AURREKOEN EMAITZA

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 22.13etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

...eta kitto! 14/XI/7 ● 907 zkia.

1. Etxebizitza
1.2. Errentan
– Pisua hartuko nuke alokairuan Urkizu-Jardiñeta inguruan. 2/3 logelakoa. Tel. 602-490595.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
3 logelakoa. Tel. 685-380585.
– Pisu ia berria alokagai Elgetan. 2 logela,
egongela-jangela, sukalde osotua eta 2 komun. Igogailua eta kalefakzioa. Egoera onean
eta sartzeko moduan. Tel. 606-083992.
– Pisua hartuko nuke Eibarren errentan. 3 logelakoa. 450-500 euro hilean ordaintzeko
prest. Tel. 632-607193.
1.3. Konpartitzeko
– Eibarren pisua konpartitzeko lagun baten bila nabil. Tel. 660-833346.

3. Lokalak

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

3.2. Errentan
– Garaje itxia alokagai Ardantzan (Arrate-Bide, 2). Haundia. Prezio onean. Tel. 647952677.
– Gazteendako lokala hartuko genuke Ipurua,
San Kristobal eta Abontza inguruan. Tel. 685726084.

14/XI/7 ...eta kitto!
907 zkia.

– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 679-910991.
– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko.
Ingeles maila altua. Tel. 632-695273.
– Neska eskaintrzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 673436363.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko
eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 665-216932.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 603-683176.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 617571210.
– Emakume euskalduna eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 688-686786.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602314559.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Esperientzia. Tel. 606-859448.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 637-406227.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaile jarduteko eta garbiketa lanak egiteko.
Orduka. Tel. 632-045973.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak
zaintzeko. Tel. 655-677035.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko. Externa edo orduka. Tel. 648180233.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Gida baimena eta erreferentziak. Interna. Tel. 631-343232.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko.
Tel. 631-705406.
– Neska arduratsua eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 602-820429.
– Emakume arduratsua eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 632-970524.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 698567680.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632942816.

4. LANA

4.2. Langile bila
– Kamarera/o behar da extrak egiteko. Tel.
670-541347 eta 943-750030. Oskar.
– Emakume euskalduna behar da umea zaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel. 687-262868.

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

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 674-342769.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 652-047799.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 653-811764.
– Neska euskalduna eskaintzen da goizez
umeak zaintzeko edo eskolara eramateko.
Tel. 606-187556.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 680121252.
– Neska eskaintzen da nagusiak gauez zaintzeko. Baita umeak zaindu eta garbiketak egiteko ere. Tel. 674-713262.
– 29 urteko emakume euskalduna, unibertsitate ikasketekin, eskaintzen da arratsaldetan
eta asteburuetan lan egiteko. Tel. 646369330.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak.
Tel. 633-244397.
– Erizain laguntzaile eibartarra eskaintzen da
goizez orduka nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 616-607121.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
602-846244.
– Geriatria titulua daukan emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta kamarera jarduteko. Esperientzia. Tel. 652-532589.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 632-395829.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan orduka zein interna lan egiteko. Tel. 602186462.
– Gizona eskaintzen da lan egiteko. Tel. 628740765.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel.
632-800519.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 602-691378.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Orduka. Tel. 686265293.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
631-768803.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko eta
etxeak, tabernak eta pegorak garbitzeko.
Erreferentziak. Tel. 631-282203.
– Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Ordutegi zabala.
Tel. 671-258740.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Ingelesezko klase partikularrak ematen dira, 4 urtetik aurrera. Talde mugatuak. Esperientzia EEBB-etan eta Euskal Herrian. Tel.
651-706303.
– DBH, Batxilergo eta Heziketa Zikloetarako
prestakuntza. Matematikak, Ekonomia, Fisika, Kimika, Euskera, Ingelesa, Gaztelania eta
Estatistika. Tel. 685-739709 eta 943-127365.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– Organo elektronikoa salgai. 600 euro. Inprimagailua opari. Tel. 943-752480.
– Gazte logela salgai: armairua, 90eko ohea
eta eskritorioa. Tel. 645-007388.
– Bizikleta estatikoa salgai. BH Athlon markakoa. Ia erabili gabe, oraindik garantiarekin
(2015eko amaierara artekoa). Tel. 645007388.
6.3. Galdu/Aurkitu
– Ezkontza-eraztuna aurkitu genuen Isasi inguruan urriaren 17an. Izena eta data grabatuta. Tel. 650-300906.
– Astelehenean ume txiki baten zapata arrosa galdu genuen Bidebarrieta inguruan. Aurkitu baduzu, deitu mesedez. Tel. 620-608065.
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Datorren azaroaren 12an, eguaztenean, Portaleko
areto nagusiak min artikularreii buruzko hitzaldia
hartuko du arratsaldeko 19.30etatik aurrera, Osasun
Ikasgelaren barruan. Javier Albillos doktorea
izango da hizlari, “MIN ARTIKULARRAK?
Hazkunde-faktoreen abantailak” izenburuko
hitzaldian. Sarrera librea da, lekua bete arte.

Javier Albillos Dokt.
TRAUMATOLOGOA

CARDIOLOGIARI BURUZKO HITZALDI BATEKIN

HAZKUNDE-FAKTOREAK
MIN ARTIKULARREI aurre egiteko
Javier Albillos traumatologoa hazkunde-faktoreen bidezko tratamenduan espezialista da. Faktore horiek molekula bioaktiboak dira eta ugaltzea, diferentziatzea eta migrazioa bezalako prozesu zelularren eragile, eroale eta erregulatzaile gisa funtzionatzen dute. Prozesu horiek ezinbestekoak dira ehunen konponketa eta/edo birsorkuntzarako.
“Zelula-mota ezberdinek, proportzio egokietan egoteaz gainera, dagozkien posizioetan ere egon behar dute”, dio Albillos-ek. Hori lortzeko, eta mota bereko zelulak euren artean
elkar ezagutu eta dagokien espazioan elkarrekin eta modu
ordenatuan egon daitezen, euren arteko komunikazio-seinaleak egon behar dira. Seinale horien artean daude hazkunde-faktoreak. “Proteina horiek zelula batetik bestera bidaltzen dira migrazio, aktibazio, diferentziazioaren… seinale zehatzak transmititzeko”.
Hazkunde-faktorearen abantailarik handiena “%100ean
produktu autologoa dela da, eta beraz, zeharkako efektuak
ekiditen dira, hala nola intolerantziak, alergiak edo beste
botika batzuekin gerta daitezkeen eragin metaboliko orokorrak”, Albillos-en esanetan. Gainera, pazientearen beraren odol kopuru txiki batetik lortzen da, eta beraz, ez da hornidura-arazorik izaten; nahi beste alditan errepika daiteke,

HITZALDIA:
“MIN ARTIKULARRAK?
Hazkunde-faktoreen
abantailak”
JAVIER ALBILLOS
traumatologoaren
eskutik

gaindosi edo bestelako ustekaberik gertatu barik. “Teknika
erraza eta errepikatu daitekeena da. Gainera, aplikazio bakar batean, faktore ezberdin ugari sartzen ditugu; elkarri
eragiten diote eta erantzuna eraginkorragoa da”. Hazkunde-faktoreen bidezko tratamenduan, hiru infiltraziotan, odolplasma sartzen da artikulazio barnean; astean behin egiten
dira infiltrazioak, hiru astetan eta modu ibiltarian. “Prozesuak ordu erdi inguru irauten du”, dio sendagileak.
Zama-artikulazioetako mina ekiditeko, arrisku-faktorerik aldagarriena gorputzaren gehiegizko pisua da. “Zenbat eta pisu handiagoa izan, orduan eta tentsio gehiago jasaten dute
artikulazioek, batik bat belaunek, mokorrak, bizkarrezurrak
eta oinek”. Altura arrunta duen emakume batek bost kilo kentzeak “belauneko artrosia izateko arriskua %50era arte murriztu dezake”. Astean hainbat alditan 30 minutuko kirol-jarduera egiteak, artikulazioak babestu eta muskuluen aktibitatea hobetzen du. “Oinez ibili, igeri egin, bizikletan ibili... hau
da, inpaktu txikiko kirolak egitea. Halaber, oso garrantzitsua
da norberak dituen mugez jabetzea eta horiek ez gainditzea,
dieta osasuntsua eta orekatua izatea ahaztu gabe”, azpimarratu du Albillos-ek.
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