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Sanjuanak eta txosnagunearen kokaleku berria
Urtero legez, sanjuanetako jaien prestakuntzari
begira biltzen hasi gara jai herrikoi, euskaldun, parekide eta parte hartzaileak prestatzeko asmoz.
Tamalez aurten, denok dakigun bezala, Errebalen ez dugu txosnagunerik izango obrak hasi baitira. Egoera hori ikusita, txosnagunearen kokapena
aztertzen dihardugu. Eibarren daukagun espazio
faltaren ondorioz, txosnagunearen kokaleku berria

aurkitzea ez da lan makala; horregatik da beharrezkoa denon babesa, txosnagunerik gabeko sanjuanak ezin ditzakegulako irudikatu.
Erronka berri horri aurre egiteko, denon parte
hartzea beharrezkoa da! Horretarako, barixakuero
19:00etan Kultun biltzen gara. Animatu eta parte
hartu! Gora Jaixak Herrixak Herrixandako!!
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Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
KUNBO.- Erreketako putzua, berez egindakoa edo presa antzekoa ere izan daiteke. “Errekatxu
hartan, kunbuak bata bestian ondoren dira eta amorrain asko hartzen da”.
KURIOSOTU.- Egurrari laztasuna kendu lezpaper edo arraspa batekin. “Hau egur tiriau kuriosotu
bihar juat eskutarako dok eta”.

astean esanak

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA (HIZKUNTZA
POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

“Garrantzi handiegia du ekonomiak
adituen eskuetan laguntzeko. Ekonomia
ez da zientzia, gizabanakoei buruz ari
delako eta pertsonak ez direlako
fisikako partikulak. Jende gehienak
esna dagoen denboraren erdia edo
gehiago igarotzen du lanean. Oinarrian
lana desegokitasun, kalte baten gisa
hartu da. Baina lanak garen pertsonok
moldatzen gaitu, bai fisikoki eta baita
psikologikoki ere. Ez gara
kontsumitzaile hutsak, ekonomia
estandarrak dioen bezala: beste ezer
baino gehiago, langileak gara”
(HA-JOON CHANG, EKONOMIALARIA)

“Dekoletajeko tornu konbentzionalak
egiten zituen hamabost langileko
enpresa bat etorri zen guregana
merkatutik at zegoelako: ezin zuen
lehiatu Taiwaneko tornuekin, ez
teknologiaren aldetik ezta prezioetan
ere. Bizirauteko, kontrol numerikoko
tornura jauzi egin beharrean zeuden...
Lehen asmoa ez zen izan Tekniker-era
etortzea, baina azkenean etorri behar
izan zuten. Orain teknologian
japoniarrekin lehiatzen duen gamarekin
egiten dute lan eta merkatuaren
top-ean hartu dute tokia. Errekonozitu
behar dugu jabeek egin zuten
ahalegina, errazena likidatzea zenean”
(ALEJANDRO BENGOA, TEKNIKER-EKO ZUZENDARIA)

“Gure haurrek mutilak eta neskak ez
direla existitzen esaten dutenen
diskurtsoa, hirugarren sexu bat egon
daitekeela esaten dutenena, hausten
dute. Gure haurrek ez dute esaten
hirugarren genero batekoak direnik,
argi dutelako neska edo mutila direla.
Hori bai, hortik aurrera laga diezaietela
emakume edo gizon izaten eurek nahi
duten moduan. `Zakila berdin mutila´
eta `bulba berdin neska´ deseraiki
behar da, ideia hori errealitatearen
behaketak sortzen duen sinplifikazioa
delako. Genitalak eta identitatea bat
datozela pentsatzea ez da zuzena”
(AINGERU MAYOR, SEXOLOGOA ETA TRANSEXUALITATE
EGOERAN DAUDEN ADINGABEEN GURASOETAKOA)
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Papiroflexia taillarra egingo dabe bixar

IMANOL MAGRO

Igotzen ez diren
pertsianak
Etxe hutsak arazo dira
Eibarren. Asko daude, argi
esan behar da. Inoiz igotzen
ez diren leihoetako pertsiana
asko daude herrian. Etxe
huts bakoitza herriak eta
gizarteak jasan ezin duen
luxu bat da, eta etxe horren
jabeak luxu bezala ordaindu
behar du. Jabe motak ugariak
dira: banketxeak, maileguen
bitartez banketxeen menpe
dauden eraikuntza enpresak,
eta hiritarrak, herentzien
bitartez-eta jasoak batez ere.
Etxe huts horiek
merkaturatzera behartzea
erronka bat da. Lurra
ondasun mugatua da,
eta jabea derrigortu egin
behar da etxebizitza
merkaturatu dezan, eta ahal
bada alokairuan. Prezio
errealistetan gainera, saldu
edo alokatu gabeko denbora
pasa ahala presioa handituz.
Orain arte jabea seduzitzea
izan da bidea, diruz lagunduz,
edota salbuespenez jositako
zerga igoera txikiekin.
Sedukzioaren bideak
historikoki kale egin du,
euskalgintzan edo
feminismoan ikusi den
bezala. Pauso bat gehiago
eman behar da neurriak
eraginkorrak izan daitezen,
eta etxebizitzekin ere bai.
Jabetza pribatua jainkotua
dagoen gizarte batean,
inposiziotzat hartuko dituzte
zenbaitek halako neurriak.
Errenta aitorpena edo trafiko
arauak, ordea, gizarte osoak
onarturiko inposizioak dira,
eta etxebizitza hutsen arazoa
hain larria izanda
konponbidea bide horretatik
iritsi beharko da. Hala egin
ezean, inor ez dadila harritu
herriko biztanle gazte
kopurua apurka jaisten ari
dela ikustean.

Biharrian taldeak Papirofexia taillarra antolatu dau bixarko (8 urtetik gorakuendako, adin
muga barik). Taldiaren lokaletan (Ubitxa, 16-18) egingo dabe, 11:00etatik 13:00era eta irakaslia Rafa Rodrigo izango da. Plaza kopurua mugatua da eta, beraz, parte hartu nahi dabenak derrigorrez emon biharko dau izena aurretik (apuntatubiharrian@gmail.com helbidera
idatzitta). Otsaillerako antolatu daben programaren barruan beste jarduera batzuk be egingo dittue: hillak 20xan, “La familia Plomez” izenburuko egurraren inguruko taillarra egingo da; 25ian Ana Orozko artista
eibartarraren lanekin “Diseinu Grafiko eta
Industriala Eibarren” erakusketia zabalduko dabe Armagintzaren Museoan; eta
26xan, “Biharrian Aulkiaren Diseinu Lehiaketa”ren sari banaketia eta erakusketia
egingo dittue. Informaziño gehixagorako
www.biharrian.com helbidian begiratu.

asteko

238.166
datua

bisita jaso zittuan udal-webguniak iaz (urtebetian
%65'86 igo da kopurua). Gehixenetan (209.710)
gaztelera erabilli eben; euskeraz egindako bisitak
10.086 izan ziran. Orotara 9.911 bisita sare-sozialen
bittartez (7.355 Facebook bidez eta 2.472 Twitterretik)
egin ziran.

Garapen Jasangarria
gure inguruan
Debabarreneko alkatiak osatzen daben Debegesako Administraziño Kontseilluak eskualderako Garapen Jasangarri Integralerako Estrategiari (EDUSI dalakuari) baietza
emon zetsan iazko abenduan. Dokumentuak
sei jarduera lerro jasotzen dittu eta Europako
Batasunaren "Feder" diru-laguntza jasotzeko deialdira aurkeztu dabe. Estrategixak dittuan helburu nagusiñak hiri-inguruniaren kalidadia hobetzia, energixa konsumua eta CO2 emisiñuak gitxitxia
eta ekonomixia sendotu eta dibersifikatzia dira, bestiak beste.

27 taberna II. Gilda Lehiaketan
Herriko 27 tabernak emon dabe izena …eta kitto! Euskara Elkarteak Euskeraz Primeran!
kanpaiñiaren barruan antolatu daben II. Gilda Lehiaketan parte hartzeko. Martxuaren 3an eta 4an
egingo da lehiaketia eta aurten be sari bi banatuko dittue antolatzailliak: epai-mahaixak erabagigo dabena (150 euro) eta herrittarrena
(150 euro). Bigarren hori erabagitzeko,
tabernetan ipiñiko dittuen kutxetan jendiak emondako botueri begiratuko detse. Gaiñera, botua emoten dabenen artian, lagun birendako afarixa zozketatuko dabe. Aurtengo epai-mahaixa Mireia
Alonso, Josu Mugerza eta Josu Gimenezek osatuko dabe.

...eta kitto!
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Errefuxiatuendako materixal bilketia
gitzen dogu. Izan be, lortu dogun lokala txikixa da eta, horregaittik, oingoz ezin izango
dogu erroparik batu".
Gauzak holan, momentuz jarraixan zihazten
diran hónetxek baiño ez dittue hartuko (zerrendatik kanpora ez dabe besterik jasoko):
elikagaixak (lata edo pakete barruan datozenak); mantak, lo-zakuak eta kanpin-dendak;
osasun, medikuntza eta higienerako produktuak (momentuz ez dabe sendagairik batuko); eskolarako materixala eta jostailluak;
ojaliak (umiendako) eta konpresak; eta umiendako elikagaixak
(esne-hautsa eta biberoiak).
Bestalde, bilketari lotuta sortuko diran biharrak dirala eta, hórreri aurre egitteko, barixakuero
Portalean egitten zittuen billerak oingoz bertan behera lagako
dittuela emon dabe aditzera. Alkartiarekin kontaktuan ipintzeko
667317853 / 637865109 telefonuetara deittu edo care.eibar
@gmail.com helbidera idatzi
Argatxa 5ac laga detse lokala CARE Errefuxiatueri Laguntzeko
leike.
CARE Errefuxiatueri Laguntzeko Eibarko
Elkarteak astelehenian ekingo detsa errefuxiatueri bidaltzeko materixala biltziari.
Azken astiotan lokal billa ibilli eta gero, azkenian udalak Argatxa 5ac helbidian erabiltzen laga detsen lokalian hasiko dira gauzak
batzen, astelehenetan goizez (11:00etatik
13:00era) eta martitzen, eguazten eta eguenetan, barriz, arratsaldez (17:00etatik
20:00etara). Alkarteko ordezkarixak esan
deskuenez, "lokal haundixago baten billa se-

Elkartekueri. Silbia

Herriko abesbatzak santaeskian
Ohittura zaharrari eutsita, herriko taldeak kalejiran ibilli ziran aurreko asteko eguenian,
Santa Ageda egunaren bezperan. Koplak eta bestelakuak kantatzera urten eben abesbatzak
herrixan zihar ibilli ziran. Bestiak beste Eibarko Kantuzaleak eta Sarek alkarrekin osatutako
abesbatzak, Sostoa abesbatzak eta Untzagako jubilau etxeko 50 lagunetik gorako taldiak jardun eben kantuan.
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autuan
“SOS LESBOS” ITXULAPIKUAK
Aurreko asteko alian jaso
genduan moduan, Ane
Ojanguren eta Manu Ledo
eibartarrak martxuan Greziara,
Lesbosera juango dira
errefuxiatueri laguntzera.
Bidaia euren poltsikotik
pagauko dabe, baiña
errefuxiatueri laguntzeko dirua
biltzeko ekimen bi abiarazi
dittue: Kutxabanken ES78
2095 5035 0091 kontua
zabaldu dabe; eta horrekin
batera, Suberoa, Oishi,
Bacoleku, Hirurok, Beleko eta
Katu Kale tabernetan, Merkato
supermerkatuan eta Eibar
K.E.-ren buleguan "SOS
Lesbos Errefuxiatuentzat"
goiburuarekin itxulapikuak
ipiñi dittue.

AUZUETAKO BILLEREN AKTAK
Iaz udalak egin zittuan auzorik
auzoko billeren aktak
interneten, eibar.eus helbidian
edozeiñek ikusteko moduan
ipiñi dittue, nahi dabenak
billera bakotxian jaso zittuen
proposamen eta kejen
inguruko informaziñua
konsultatzeko aukeria euki
deixan.

JOSE IGNACIO ARIZMENDIARRIETA GARAGARZA
2. URTEURRENA (2014-II-12)

“ZURE irribarre eta samurtasuna
betirako izango dira GURE ARTEAN”
ETXEKOEK

...eta kitto!
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kale izena
pertsonaiaren izana
INDALEZIO OJANGUREN Eibarren
jaio zen 1887an. Sasoi hartako eibartar
gehienak bezala, oso gazte hasi zen
armagintzan lanean. Dena dela, ez zion
denbora askorik eman lanbide horri, laster
ezagutu baitzuen bere benetako zaletasuna,
argazkilaritza. 26 urte zituela argazki denda
bat ipini zuen. Eibarri buruzko argazki
mordoa egin zuen, beti ibiltzen
zen Eibartik zehar bere
makinarekin eta hortik
zetorkion gaitzizena:
“kajoitxu”, lepoan eramaten
zuen tramankulu edo kajagatik.
Era berean oso ezaguna zen bere
mendizaletasuna. Ehun
mendiko zortzi lehiaketa egin
zituen eta honetaz aparte
Klub Deportiboko
fundatzaileetako bat izan
zen. Bere bi zaletasun
hauek uztartuz, Indaleziok ia
Euskal Herri osoa erretratatu zuen.
1972an hil zen, bere atzean milaka
argazkiz osaturiko artxiboa lagata.

Dibujo Eskolarekin elkarlanean

FERNANDO
ESNAOLA

Kartzeletara martxen inguruko agerraldixa
Ezker abertzaliak (Ernai, LAB eta Sortuk) euskal preso politikuak daguazen
Espaiñiako zein Portugaleko kartzela
guztietara martxak antolatu dittu otsaillaren 20rako eta, horren barri emoteko,
agerraldixa egin eben martitzen illuntzian
Eibarko Ernaik, LAB sindikatuak eta Sortuk. Azaldutakuaren arabera, "eibartarrak
Logroñoko espetxera juango gara. Autobusa Ego Gaiñetik urtengo dau, goizeko

08:15ian (bazkaltzeko ordurako etxean)".
Horrekin batera, autobusak ordaintzeko
10 euroko bonuak etara dittue. ABIAN
prozesuaren barruan sortu da ekimena
eta, azaldu ebenez, "horren inguruko eztabaida Eibarren egingo diran hiru batzarretan emongo da, otsaillaren 27xan hasi eta apirilla bittartian". Otsaillaren 27ko
batzarra Arrate Kultur Elkartean
09:00etan hasiko da.
Martitzeneko agerraldixaren irudixa. Silbia

Mugarrixak
konpondu dittue
Julian Etxeberria, Periko Iriondo eta
Angel Treviño 2013ko urtarrilletik
maiatzera bittartian gure udalerriko
mugarri guztien egoeria aztertu
eben. "Eibarko mugarriak: ikerketa-lana eta landa lana" dalakuan biharrian
jardun eben Klub Deportiboko kidiak
eta, mugarri guztiak zelan eguazen banan-banan begiratzen ibilli eta gero,
konpontzeko premiñia zekenen barri
emon eben Ego Ibarra batzordiari aurkeztu zetsen txostenian. Ikerketa-lana
ezagutzera emotiarekin batera, udalak
bere gain hartu eban hondatutako mugarrixak konpontzeko arduria eta, agindutakua beteta, konpontzeko biharrak
amaittu dittuela emon dabe aditzera
aste honetan. Udalak azaldu dabenez,
"mugarrixak daguazen terrenuetan
kontu haundixarekin ibiltzeko eskatu
jakon enpresiari eta hala egin dau.
Bihar guztiak eskuz egin dittue eta tokixak markatzeko erabilli daben pintturia be biodegradablia izan da". Ermua,
Mallabia, Markina-Xemein, Elgoibar,
Soraluze, Bergara, Elgeta eta Zaldibar
udalerrixekin Eibarrek dittuan 70 mugarrixetatik 17 konpondu dittue.

...eta kitto!
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Antxon Artamendiren agirixen sailkapena
Jose Antonio (Antxon) Artamendi Mugerza filosofuaren dokumentu-funtsa
sailkatzeko biharren lehen zatixa amaittu dabe Udal Artxibokuak. Artxiboko arduradunen berbetan "Antxon Artamendi
katedratiko eibartarraren dokumentu pertsonalak garrantzi haundixa dake Euskal
Herriko sasoi jakin bat aztertzeko". Horrekin batera, artxibuan esku artian erabilli di-

ttuen testuak lau hizkuntzatan, frantsesez, latinez, gazteleraz eta euskeraz idatzitta daguazela azaldu dabe. Artamendi
(1933-2014) eibartarrak Filosofia eta Teologixia ikasi eban Valladolideko Unibersidadian eta handik urte batzuetara,
1958xan apaiztu zan. Ikasketari eskindutako bizitzan zihar, bestiak beste, liburu
mordua idatzi zittuan.

Kanbixuak La Guipuzcoana-ren
autobusetan
Aurreko zapatuan kanbixau zittuan ordutegixa eta ibilbidia La
Guipuzcoana enpresiak eskintzen daben UK05 Zestoa-AzpeitiaAzkoitia-Elgoibar-Eibar-Ermua lineak. Diputaziñoko Mugikortasun eta
Lurralde Antolaketaren saillak aditzera emon dabenez, aittatutako lineako autobusa, lanegunetan bakarrik goizeko lehen bi bidaietan
(06:35ean eta 07:10ean) urtengo da Zestoatik. Beste bidaia guztiak
(astebarrukuak, zapatuetakuak eta jaiegunetakuak) Azpeitiatik abiatu
eta helmugaratuko dira. Hortaz, Azpeititik/ra UK01-UK03-UK06 linietako autobusetara kanbixua egin biharko dabe bidaiarixak. Ordutegi
barrixa ikusteko edo informaziño gehixago jasotzeko www.laguipuzcoana.eus helbidian begiratu leike.

La Guipuzcoana-k aurreko zapatuan aldatu zittuan ordutegixa.

Ibilbide osasungarrixen
proiektua abian
Herri barruan ibilbide osasungarrixen sarea abiarazteko
biharrari ekin detsa udalak. Ibilbide aproposenak aukeratzeko gizarte-eragille ezberdiñak alkarlanian jardun dabe eta
honezkero hiru zirkuitu proposatu dittue: San Juan-Amaña
("erraz" egitteko modukua), San Juan-Azittain ("zailttasun ertaiñekua") eta San Juan-Ipurua-Unbe-Txonta ("gatxa"). Aurreikusi dabenez, udarako ibilbidiak seiñaleztatzeko biharrak
amaittuko dittue eta, jarraixan, jendiak hórretxek erabiltzia
lortzeko asmuarekin, horretara bideratutako dinamizaziñua
(triptikuak, kartelak, hitzaldixak…) landuko dabe. Proiektua
alderdi sozialistak 2015eko aurrekonturako Bilduri onartu zetsazen proposamenetako baten ondorixua da.

Beherapenen Azokan be... Euskeraz Primeran!
Eibar Merkataritza Gune Irekiak antolatuta datorren astian, otsaillaren 17, 18 eta 19xan, Toribio Etxebarria kalian egingo dan neguko beherapenen azoka berezixa egingo dabe eta aurten be
…eta kitto! Euskara Elkartea Euskeraz Primeran!
kanpaiñiarekin izango da. Iazko uztaillian egindakuaren bidetik, oinguan be kanpaiñari eskindutako txokoa ipiñiko dabe, herrittarrak erosketak egitterakuan be euskeria erabiltzera animatzeko.
Kanpaiñiako arduradunak azaldu dabenez, "Euskeraz Primeran!-eko postura gerturatzen dan jendiari, “Sartu euskera erosketen zerrendan” mezua dakarren imandun libretia, hozkailluan ipintzeko modukua emongo detsagu”. Kanpaiñako

postua azokia martxan egongo dan hiru egunetan zabalduko dabe: eguaztenian 12:00xetatik
13:00era eta 18:00etatik 19:00etara; eguenian,
11:00etatik 12:00xetara eta 19:00etatik 20:00etara; eta barixakuan 11:00etatik 12:00xetara.
Dendariak Berbetan egitasmuaren barruan,
…eta kitto! Euskara Elkarteak hainbat ekimen
burutu dittu, dendari eta bezeruen artian euskeriaren erabilleria areagotzeko asmuarekin: "Gabonetan opari-pakete originalak egitten ikasteko
kursua eskindu jakuen dendarixeri eta, horrekin
batera, paketietan ipintzeko `Atean ez gelditu,
euskeraz aritu!´ mezua idatzitta zeken pegatinak
etara genduazen".

agur aratosteei
Argazkiak:. Leire Iturbe

Barixaku
Erregularra

Play-Back

agur aratosteei

...eta kitto!
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atorren astean Gazako emakumeen egoeraren berri
emango du Ekialde Hurbilean 20 urte beharrean
eman dituen Teresa Arangurenek, eguaztenean
19:00etatik aurrera Portalean. Horren harira, UNRWA
Euskadi elkartekoek "Palestinako emakume errefuxiatuen
bidai luzea: Gazako zerrendatik begiradak" izenburuko
argazki erakusketa zabaldu dute gaur. Otsailaren 28ra arte
Portalean ikusgai egongo da ohiko ordutegian, martitzenetik
domekara bitartean 18:30etik 20.30era. Taldeekin bisita
gidatuak egiteko aukera dago, euskadi@unrwa.es helbidera
idatzita edo 944 346 731 telefono zenbakira deituta.

TERESA ARANGUREN:

“Palestinako
emakumeei buruzko
estereotipoak apurtzen
ahaleginduko naiz”
- Zer azaltzeko asmoa duzu datorren asteko hitzaldian?
Emakumeak eta Palestinari buruzko jardunaldiei lotutako hitzaldia izango da eta,
beraz, gai nagusi horri helduko diot. Batez
ere estereotipoekin apurtzen ahaleginduko naiz, asmoa hori da behintzat. Izan ere,
Palestinako emakumeen inguruko gure
begirada, kasu gehienetan, aurreiritziz beteta egoten da eta gauza bera gertatzen
zaigu beste erlijio eta kulturei begiratzen
diegun bakoitzean. Mendebaldean emakumeak perspektiba kolonial edo arrazistari jarraituta ikusteko, horren araberako
interpretazioa egiteko joera daukagu, baina azken liburuan jaso dudan moduan, euren eta gure gizartearen arteko ezberdintasuna ez da horren handia, gauza askotan bat egiten dugu. Gizarte guztietan
ematen dira aurrera egiten laguntzen duten prozesu positiboak eta atzerapausoak
eragiten dituzten prozesu negatiboak, eta
gizarte bat benetan ulertu nahi badugu lehenik eta behin horiek errespetatzen ikasi
behar dugu. 1920. urte inguruan, adibidez,
Palestinan bazeuden emakumeek bakarrik
osatutako elkarteak eta, gainera, politikan
parte-hartze handia zuten. Eta bestelako
irudia emateko ahalegin guztien gainetik,
horri eutsi diote gaur egunera arte.
- Zu zeu emakumea zaren aldetik, beharrerako orduan ezberdintasunik somatu duzu?
Gerra-korrenspontsalen mundua oraindik ere gizonena da eta, alde horretatik,

emakume izateak zure inguruan jakinmin
modukoa pizten du. Baina hortik aurrera,
niretzat ez da sekula oztopo izan eta ez dit
beharra egitea galarazi. Hala ere, gerrari
buruz egiten den kazetaritzan begirada "femeninoa" egon badagoela uste dut, baina
nik "femenino" deitzen dudana, arlo milita-

Teresa Aranguren Amezola (Artziniega,
Araba, 1944) 1980an ekin zion kazetaritzari;
1981ean Mundo Obrero, PCE alderdi
komunistaren argitalpenerako korresponsal
lanak egiten hasi zen eta, besteak beste,
Israelek Libanon egindako inbasioari buruzko
informazioaren berri ematen ibili zen.
Interviu aldizkarirako eta El Independiente
egunkarirako ere jardun zuen beharrean,
Teheranen, Iran-Irak gerraren berri ematen.
Libanoko argazkilari bat salbu, korrespontsal
guztien artean emakume bakarra izan zen.
1989az geroztik, 15 urtez Telemadrid
telebistarentzat jardun zuen Ekialde
Hurbileko berriemaile berezi moduan.
Horrekin batera gerra ugariri jarraipena
egiten ibilitakoa da; besteak beste, Golkoko
gerran eta Balkanetakoan egon zen (bigarren
kasu horretan, gainera, gatazkari buruzko
informazioa eman zuen Espainiako lehen
telebista berea, Telemadrid izan zen).
Caballo de Troya-rekin "Palestina: El hilo
de la memoria" eta "Olivo Roto: Escenas
de la ocupación" liburuak eman ditu argitara.
RTVE-n, administrazio batzordeko kidea da,
IU-ICV alderdiak izendatuta.

rrari baino, gizabanakoei, sentitzen dutenari, bizipen pertsonalei… erreparatzen
dion begirada litzateke. Urteetan beharrean ibili eta gero, begirada femenino hori
gizon batzuetan aurkitu dudala esateko
moduan nago. Eta, aldiz, emakume batzuen kasuan ez da horrelako begiradarik
existitzen. Ni neu, gerrari buruzko informazioa ematerakoan, parean nuen gizadrama helarazten ahalegindu naiz. Hau da,
jendea ikusten zituen irudiekin identifikatuta sentitzea bilatu dut beti.
- Ekialde Hurbilean urteak eman dituzu,
baina Balkanetan ere izan zinen. Bien
arteko alde nabarmenik ikusi zenuen?
Balkanetan gertatutakoak antza handia
dauka gerra zibil batekin. Palestinan gertatzen ari denaren jatorrian kolonialismosasoia dago. Eta ondoren Israelgo estatuak herri bat desagertarazteko ahaleginarekin lotutako gatazka bilakatu da. Baina
indar biren arteko borroka dela saldu nahi
diguten arren, ez da sekula horrelakorik
izan, indar eta baliabideak erabat ezberdinak dira. Balkanetan, bestalde, aldeen inguruko tratamenduan ezberdintasunak
oso nabarmenak izan ziren. Baina gerra
horri lotutako sarraskirik handiena, zalantza barik, OTAN-ek egindako bonbardaketak izan ziren, lekuko zuzena izan nintzen.
Ospitaletan, zibilez betetako tokietan…
OTAN-ek botatzen zituen bonbak lehertzen ikusi nituen eta, hala ere, inori ez zaio
burutik pasatzen horren inguruko erantzukizunik eskatzea.

...eta kitto!

geure gaia 11
2016-II-12

Gaur bertan Untzagan
eta T. Etxebarria kalean
ikusgai izango dugun
Giza-Estatuen
erakustaldiarekin hasiko da,
azken urteotako ereduari
jarraituta, Antzerki
Jardunaldien 39. edizioa.
Hamalau urte dira ere
kaleko giza-irudiok
bisitatzen gaituztela.
Euren gorputz-espresioak
-mimoa, yoga eta beste
disziplina batzuk lagun
dutela- maisuki jokatzeko
aukera eskaintzen diete.
Baita geldi-geldirik
egoteko ere, txanponen
txin-txin hotsak berpiztea
lortu arte. Astelehenetik
aurrera, bestalde,
Coliseoak eta Hezkuntza
Esparruak hilabete osoko
programazioa hartuko dute.
artzelonatik datozen Giza-Estatuak 17:00etatik
aurrera izango dira gaur
gure kaleetan. Batzuk lehenago ere izan dira Eibarren euren
pertsonaien dotorezia erakusten. Horretarako KEINUA erabiliko badute, ez dira Jardunaldietako bakarrak izango modalitate horri eusten: Portugalgo
Companhia do Chapito-k horretaz baliatuz eskainiko du
“Edipo” lana otsailaren 18an
(“Europako prestigiozko edozein jaialdietan derrigorrez
egon behar lukeeen funtziotzat” kalifikatu dute adituek)
eta klowna-keinua erabiliko du
ere Joseph Collard belgiar ospetsuak ere bere “Zic-Zag”
ikuskizuna gure aurrean agertzeko otsailaren 26an.
KOMEDIA izango da, bestalde, lan gehien hartuko dituen
antzerki mota. Guztira lau lan
izango dira esparru horretakoak: hasi hilaren 16an eta 17an
Madrilgo Carlos Lozano / Som
Produce / Milonga Producciones-ek antzeztuko duen “Buena Genterekin”, jarraitu 19an
Bizkaiko Glu-Glu Producciones
konpainiak eskainiko duen David Barberoren “La boda de
Betty Blue” obrarekin eta Zaragozako Jotacción / Teatro del

B

39. ANTZERKI

Urteroko

ikuskizuna
Temple-k martxoaren 4an
emango duen “Arte de las
putas”-ekin eta, amaitzeko,
martxoaren 13an Hezkuntza
Esparruko Narruzko Zezen unibertsitate taldeak taularatuko
duen “Objetos perdidos”
obrarekin.
Komediaren inguruko beste
hiru lan ere ikusteko aukera
izango dugu Jardunaldiotan.
KOMEDIA SATIRIKOA eskainiko digute Burgoseko Carro
de Thespis-ekoek otsailaren
20-an erakutsiko duten “El
verdugo” lanean. Eta TRAGI-

KOMEDIAK bere tokia izango
du otsailaren 23ko Bartzelonako Titzina taldearen “Distancia siete minutos” obran
eta martxoaren 8an eta 9an
ikusteko aukera izango dugun
Patxo Telleriaren “Pankreas”
lanean: martitzenean gazteleraz taularatuko dute Madrilgo
Centro Dramático Nacionalekoek eta eguaztenean euskeraz izango dugu, Tartean Teatroako bizkaitarren eskutik.
UMOREAREN bidetik joko
dute Faemino eta Cansado ospetsuek otsailaren 28an eta

Hilaren 22an eskainiko den “Heroiak” lana izango da jardunaldietan
eskainiko diren euskerazko lau lanetik lehenengoa.
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29an antzeztuko duten “¡Como en casa ni hablar!”, lehenago ere Elgetako Espaloian
eskaini zuten lan berarekin.
DRAMAK bere tokia izango du
ia urtero gure artean izaten
den Valladolideko Teatro Corsarioaren eta Huts Teatroko
bizkaitarren eskutik. “Teresa,
miserere gozoso” izango da
betidanik antzerki klasikoa hain
ondo lantzea jakin izan duen
taldeak taularatuko duena
martxoaren 1ean Coliseoan.
Eta, Ander Lipusek zuzenduta,
“Etxekoak” lanarekin itxiko dira Jardunaldietako 39. edizioa
martxoaren 16an.
Musikalak, magiak eta dantzak ere, urtero legez, izango
dute euren tartetxoa. Bizkaiko
Teatro Mutantek barrez lehertzeko moduko “Chihuahua
Cabaret” MUSIKALA eskainiko du martxoaren 5ean, Nacho Monterok “Barbecho”
DANTZA ikuskizuna emango
du martxoaren 11n eta, azkenik, “Conjuro” MAGIA ikuskizuna eskainiko du Yunke Castelloko magoak martxoaren
6an, bi funtziotan gainera.
Jakina, tartea egongo da ere
HAUR ANTZERKIRAKO. Bi lan
horiek arratsaldeko 17:00etan
hasiko dira (beste guztiak
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Lau antzezlan eder

20:30ean), beste bi zapatutan: otsailaren 27an Gorakadak “Moby Dick” eszenaratuko du euskeraz eta
martxoaren 12an La Machina Teatroko kantabriarrek
“El niño erizo”lan didaktiko
zoragarria erakutsiko dute
gazteleraz.

AGUS PEREZ
Ate joka dagoz ostera ere Eibarko
Antzerki Jardunaldiak, eta emanaldietariko lau euskaraz izango dira. Laurak
emango dituzte Coliseo antzokian eta
lerro hauetan aurkeztuko ditugu, banan-banan.
Heroiak antzezlanean hainbat kontu gizatiar agertzen dira Gerald Sibleyras
frantziar egilearen eskutik, eta Ramon
Agirreren euskaratzeak asko laguntzen
du testua ikusleenganaino helarazten.
Agirre bera dugu hiru antzezleetariko
bat -beste biak Jose Ramon Soroiz eta
Kandido Uranga dira-, hirurak bizi dira
zahar-etxe batean, eta hiruren artean laguntasunari eutsiko diote, iraganeko
kontuak gogoratuz eta bizitzeko gogoa
goraipatuz.
Gorakada taldearen Moby Dick haurantzerkitzat jo dezakegu, baina muntaiaren kalitatea kontuan izanda, argi
dago nagusiok ere asko disfrutatuko
dugula istorio honekin. Akab kapitain
odolzaleak bale erraldoiaren kontra daraman borroka irudikatzeko objektu txiki eta arruntak baliatzen dituzte aktoreek, irudimen zoragarria lagun, eta haiekin batera bi musikarik -Fran Lasuenek
eta Unai Lasok- girotzen dituzte eszenak zuzenean, Euskal Herriko herri-kantetan oinarrituta.
Pankreas -ekin, berriz, apustu ausarta
egin dute antolatzaileek, aste berean
gaztelaniazko bertsioa eta jatorrizkoa
emango direlako. Testua Patxo Telleriak
sortu zuen, bertsotan, eta horrek gatz
eta piperra gehitzen dio berez xelebrea
den istorioari. Taula gainean Telleria bera, Mikel Martinez eta Joseba Apaolaza
ikusiko ditugu, eta hiruren artean eramango dute muturreraino ezinezkoa zirudien kontakizuna.
Azkenik, Etxekoak dugu programazioaren izar nagusia. Ander Lipus markinarrak zuzentzen duen Huts teatroak
maitasun zailaren gaia ekarri du eszenara: neska europar batek afrikar batekin ezkondu nahi du, horrek arazo asko
ekarriko dizkio eta familiak hala edo nola egin beharko dio aurre egoerari. Ipar
zein Hego Euskal Herriko antzezleak
batzen ditu lan honek, euskara batu
ederrean dago eta antzezpenen kalitateak ohiko parametroak gainditzen ditu, nagusitasunez gainditu ere.

Bi estreinaldi eta beste
bost Euskal Herrian
Barberoren “La boda de
Betty Blue” eta Unibertsitate Laboraleko ikasleen “Objetos perdidos” lanak lehenengo aldiz taularatuko dira,
non eta Eibarren. Eta badira
beste bost lan, aurretik
emandakoak badira ere,
Euskal Herrira lehen aldiz
etorriko direnak: “El verdugo”, “Zic-Zag”, “Teresa, miserere gozoso”, “Conjuro”
eta “El niño erizo”.
Narruzko Zezen-eko harrobiarekin batera, Eibarrek
izango du bere ordezkaritza
Jardunaldi hauetan. Ercilla

“Pankreas” lana euskaraz eta gazteleraz eskainiko da Coliseoan.

Sari handia irabazi duen Ylenia Baglietto “Chihuahua
Cabaret”-ekin etorriko da
gurera, beste aktore gazte
batzuk lagun dituela. Hemen izango da ere Fran Lasuen, “Moby Dick”-ari musika jartzen. Narruzko Zezen-ekin batera, Burgosko
Merindate Eskualdeko Antzerki Taldea izango da unibertsitate talde bakarra, ak-

tore gazteei Jardunaldietan
eskaintzen zaion tartean.
Euskerazko lau lan
Txaloren “Heroiak”, Gorakadaren “Moby Dick”,
Tartean-en “Pankreas” eta
Huts / Artedramaren “Etxekoak” dira aipatutako lanok.
Patxo Telleriaren lana gazteleraz ere eskainiko da
bezperan, eta euren fun-

VERÓNICA FORQUÉ antzezle, zuzendari eta antzerki egokitzailearekin hasiko
dira Antzerki Jardunaldiak, astelehenean eskainiko duen hitzaldi-solasaldiarekin
eta martitzen eta eguaztenean taularatuko duen “Buena Gente” lanarekin.
Urtebeteko bira egin dute dagoeneko eta Granadatik erantzun zigun galderei.
Eibarren egon barik dago eta gogotsu da hemengo Jardunaldiak ezagutzeko.
Hemengo egonaldian Zornotzako nekazal-etxe batean hartuko du ostatu.

“Aktoreok dugun onena jakin
behar dugu transmititzen”
- Astelehenan eskainiko duzun hitzaldi-solasaldia “La alegría del actor” du izena. Zer
ikuspuntutik aurreikusten duzu, zer azaldu
nahiko zenuke bertan?
Aktoreok ibilgailuen papera betetzen dugu,
pertsonaia berriaren kimika sukaldatzea egokitzen zaigu eta arragoaren lana da egiten duguna. Azken batean, monje baten tokian
ikusten dut geure burua: gure bihotza eta espiritua zainduz, dugun onena transmititzeko
gauza izan behar garenak. Horretarako, zer
pentsatzen dugun, zer jaten dugun... horren
jakitun izan behar gara. Alaitasuna bizitzak
duen garrantzitsuena da eta hori besteenganatzea jakin behar dugu. Bestalde, hitzaldiak
eskaintzea ez doa gehiegi nire estiloarekin;
gehiago nahi izaten dut jendearekiko hartuemana. Askotan pentsatu izan dut: “Bizitzan

egin behar dugun guztiarekin, aktorea besterik ez naiz bada!”. Baina sinesten diet zoriontasun uneak eman dizkiedala aitortzen didatenei, ni antzerkira joan naizenean ere horrelako sentsazioak nabari ditudalako.
- Zer aurkituko du ikusleak aurkeztu behar
duzuen “Buena gente” lanean? Zer eskatu dizu paper horrek, pertsonaia berezia
izan da zuretzat?
Lan oso ona da, zortea ere esango nuke!
Oso gutxi direlako antzerkirako lanak egiten
dituzten egileak. Gaur egun batez ere zinerako eta telebistarako lanak egiten dira eta, horregatik, “Buena gente” urrezko pitatzat hartu dezakegu. David Lindsay-Abaire lehendik
ere ezagutzen nuen, bere lan batekin Nicole
Kidman-ek Oscar-a irabazi zuelako. Gero,
Frances McDormand aktoreak nik egiten du-
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tzioa bitan emango dute Verónica Forquérekin datorren
“Buena Gente”-k, Faemino y
Cansadok ekarriko duten
“¡Como en casa ni hablar!” lanak eta, azkenik, Yunkek eskainiko duen “Conjuro” magiazko ikuskizunak.
Gaurtik martxoaren 16ra arte, hau da, hilabete baten, 24
ikuskizunen aurrean izango gara. Ez da gutxi antzerki mota
guztiez behar den moduan gozatzeko. Prezio onean, gaine-

39. Antzerki Jardunaldixetako egitaraua
OTSAILA
12 (barixakua)
15 (astelehena)
16 (martitzena)
17 (eguaztena)
18 (eguena)
19 (barixakua)
20 (zapatua)
22 (astelehena)
23 (martitzena)
26 (barixakua)
27 (zapatua)
28 (domeka)
29 (astelehena)
MARTXOA
1 (martitzena)
4 (barixakua)
5 (zapatua)
6 (domeka)

17:00
19:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
17:00
20:30
20:30

20:30
20:30
20:30
17:00
20:30
8 (martitzena) 20:30
10 (eguena)
20:30
11 (barixakua) 20:30
12 (zapatua)
17:00
13 (domeka)
20:30
16 (eguaztena) 20:30

XIV. Giza Irudien Erakustaldia M.P.C.)
La alegría del actor (Verónica Forqué)
Buena Gente (Carlos Lozano/Milonga)
Buena Gente (Carlos Lozano/Milonga)
Edipo (Companhia Do Chapito)
La boda de Betty Blue (GluGlu Prod.)
El verdugo (Carro de Thespis)
Heroiak (Txalo Prod.)
Distancia siete minutos (Titzina Teatro)
Zic-Zag (Joseph Collard)
Moby Dick (Gorakada)
¡Como en casa ni hablar! (Faemino y Cansado)
¡Como en casa ni hablar! (Faemino y Cansado)

Teresa, miserere gozoso (Teatro Corsario)
Arte de las putas (Teatro del Temple)
Chihuahua Cabaret (Teatro Mutante)
Conjuro (Yunke Magia Teatro)
Conjuro (Yunke Magia Teatro)
Pancreas (Concha Busto/Tartean)
Pankreas (Tartean Teatroa)
Barbecho (Natxo Montero Danza)
El niño erizo (La Machina Teatro)
Objetos perdidoss (Narruzko Zezen)
Etxekoak (Huts/Artedrama)

12€
12€
12€
15€
15€
12€
12€
12€
5€
5€
12€

T. Etxebarrian eta Untzagan
Coliseoan
Coliseoan
Coliseoan
Hezkuntza Esparruan
Coliseoan
Hezkuntza Esparruan
Coliseoan
Coliseoan
Hezkuntza Esparruan
Coliseoan
Hezkuntza Esparruan
Hezkuntza Esparruan
Coliseoan
Coliseoan
Hezkuntza Esparruan
Coliseoan
Coliseoan
Coliseoan
Coliseoan
Coliseoan
Coliseoan
Hezkuntza Esparruan
Coliseoan
* beltzez euskerazko lanak

Faemino y Cansado.

dan papera aurretik egin izanak animatu ninduen
lana hartzera. Lan gogorra da, samingarria...
Margaritarena egiten dut, barregarri geratzeko
mugan beti, bizitza putakeria bihurtutakoa... Baina oso rol interesgarria da nirea, antzerkira inoiz
joan ez denarentzat ere gustokoa. Urtebete
dihardugu lanarekin eta jende guztiak ulertzen
du, arazo barik.
- Urte guztia hara eta hona... Zelan daramazu
hori?
Birak dira aktoreok beti desiatzen duguna; kontrakoa dioena gezurretan dabil. Gure egunerokoa, lan bera eskainita ere, desberdina da beti:
gure pertsonaia batzuetan sinpatikoagoa da, besteetan kopetilunago agertuko da, gaur dudan katarroarekin ere ez naiz atzoko bera izango... Bai-

Doan
15€
15€
12€
12€
5€
12€
12€
15€
5€
15€
15€

na horrek lana aberasten du, onerako da, kilikagarriagoa bihurtzen. Eta biretan gauza berriekin
jokatzen duzu: argiak desberdinak dira, eszenategia aldatzen da, menua bestelakoa da... dugun
onena da!
- Non gozatzen duzu gehien, zinea edo antzerkia egiten? Zuzendari lanetan ere jardundakoa zaitugu...
Ni antzerki mundukoa naiz, gazte-gaztetatikan.
Zinearekin izan dudan harremanean, beti geratu
naiz beste baten tokian hartzen nindutela, beti
ere besteak ezetz esan eta ni bigarren plater moduan parte hartzen nuela. Antzerkian, ordea beste sentsazio bat izan dut beti, seguruago sentitzen naiz. Antzerkian gehiago zara zu zeu, hor ez
dago moztuko zaituen zuzendaririk: zu eta publikoaren arteko bi orduko bidaia sakratua da, hor
sortzen dena ez da errepikatuko. Zinean, ordea,
inoiz ez zara egiten duzunaren jabea, egin duzuna ere ez dakizu azkenean pantailan ikusiko den.
Zuzendari moduan, bestalde, bi lan egin ditut eta
badut horretarako bokazioa. Bi komedia izan ziren, bigarrena Woody Allen-ena eta oso ondo
funtzionatu zuena. Baina orain ez dut horretarako
astirik. Zuzendari eta aktore lanak oso ezberdinak
dira, baina zailena aktuatzea da, oso agerian zaudelako, batzuetan arriskuan ere bai. Aktoreak,
gainera, eskuzabal jokatu behar du beti eta jendeak goza dezan ahalegindu. Ez dago ezer txarragorik jendea sufritzen ikustea baino.

Etxekoak-eko protagonistak.

ra: gehienak 12 eurotan ikusi
ahal izango dira, bost lanez gozatzeko 15 euro ordaindu beharko da eta lau lanetan (haur
antzerkikoak eta lan unibertsitarioak) txartela 5 eurotan eros
daiteke. Bestalde, Coliseoak
hartuko ditu obren bi herenak,
beste herena ikusteko Bizkaiarekin muga egiten duen Hezkuntza Esparrura joan beharko
garen bitartean. Eta, berria ez
bada ere, eskertzekoa da antolatzaileek horrelako Jardunaldi arrakastatsuak lortzeko
egindako lana.
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AIALEN ODRIOZOLA MARTIJA
zumaiarrak Euskal Herriko Unibertsitatean
eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan
egin zituen kazetaritza-ikasketak. 2013an Eibarko
Udalak antolatzen duen Juan San Martin beka irabazi
zuen “eibar.org” gaiarekin. 18 hilabetetan jardun du
sareko euskal komunitatean aitzindari izan den
webgunea aztertzen, eta datorren eguaztenean
(otsailaren 17an), 19:00etan, Portalean egongo da
bere ikerketaren emaitzak aurkezten.

“Euskal
blogosferan
lehena izan zen
eibar.org”
- Zergatik aukeratu zenuen “eibar.org“
ikerketa-gai?
Blogak izugarri gustatzen zaizkit, eta orduak pasa ditzaket pantailaren aurrean blog
batetik bestera jauzi eginez. Sarearen handitasunean, ezusteko atsegina da gustuko
dudan berri bat deskubritzea. Bada, han-hemenka hainbat gaiei buruz informazioa aurkitu nahian, sarri samar amaitu dut Eibar.org atarian. Horregatik, begiz jota nuen
aurretik elkartea. Era berean, kazetaria naiz
eta beti izan dut blogen fenomenoa aztertzeko gogoa. Horrenbestez, Juan San Martin bekaren deialdiaren berri izan nuenean,
bi gogo horiek uztartu eta hortik abiatu
nuen nire ikerketa-proposamena.
- Zeintzuk dira ikerketaren helburuak eta
zeintzuk lan horretan landutako gaiak?
Sareko euskarazko komunitatean aitzindaria eta erreferentzia izan da Eibar.org elkartea, eta ikerketa honek bere unibertsoari neurria hartzea izan du xede. Hau da, Eibar.org ikertzea, ebaluatzea eta azaltzea
izan da lan honetako asmoa. Horretarako,
elkarteko kideek komunikatzeko erabiltzen
dituzten tresnak (posta-zerrenda eta blog
komunitatea) eta elkartea bera aztertu dira.
- Nola sortu zen “eibar.org” eta zein izan
da bilakaera?
“Eibartarrak” posta-zerrendarekin hasi
zen Eibar.org-en ibilbidea. Izan ere, bertan emandako hartu-emanei esker sortu
zen gerora elkartea. Eibarri buruzko
webgunea egitea pentsatu zuten lehenbizi, herriari buruz zerbait egon zedin sarean. Garai hartan, internet eraikitzeko
zegoen nolabait, eta edukiak falta ziren,
bereziki euskaraz. Esan eta egin: Eibarri

Maialen
Odriozola

buruzko informazioarekin atari estatikoa
sortu zuten. Estatikoa zena mugimenduan jarri zuten blog-komunitatea sortzean, 2004ean. Euskal blogosferan lehena izan zen. Horrez gain, hainbat ekimen ere sustatu dituzte elkartearen bereizgarriak uztartuz –teknologiak, euskara edota Eibar–. Horien artean daude
Aurki bilatzailea, Kalamuako Parlamentua mahai-jokoa edota GPS-a euskaraz
jartzeko ahotsak.
- Zenbat blog daude gaur egun? Nolakoak dira blogariak (profila) eta nolako
gaiak jorratzen dira?
37 blog daude eibar.org-en aterpean,
nahiz eta guztiak ez dauden bizirik gaur
egun. Blog horietan, berriz, arlo anitzetako
lagunak daude, elkartean era askotako kideak batu baitira. Ildo beretik, blogariek
landutako gaiak ere orotarikoak dira.

Hain justu, aniztasuna eta askatasuna,
biak dira blogen mugimenduaren ezaugarri
nagusiak: askatasuna eta aniztasuna landutako gaietan, blogarien perfiletan, sarreren tamainan, generoan…
- Webgunean zein da atal azpimarragarriena?
Blog komunitateaz aparte beste atal bat
aipatzekotan, “Eibartarrak” posta-zerrenda nabarmenduko nuke. Oinarrian, helbide elektronikoz osatutako lista da posta
zerrenda, gai ezberdinenei buruz hitz egiteko eta eztabaidatzeko balio duena. “Eibartarrak” zerrendaren kasuan, 80 harpidetu inguru bildu dira, era guztietako gaien
inguruan euskaraz hitz egiteko. Inork probatu nahi badu, erraza da izena ematea:
web orrian sartu, formulario bat bete eta
bere burua aurkeztu besterik ez du egin
behar.

...eta kitto!
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24 denda hilaren 17tik 19ra
arteko Beherapenen Azokan
Eibar Merkatalgune Irekiak
antolatuta, datorren asteko
eguaztenetik barixakura arte
Beherapenen Azokaren beste
edizio bat izango da aire libreko merkatalgune bihurtuko
den Toribio Etxebarria kalean.
Hiru egun horietan (17, 18 eta
19an) 24 dendek euren produktuak eskainiko dituzte karpa azpian egongo diren standetan; lauk, dena dela, kale horretako euren dendetatik hartuko dute parte azokan, karpetatik kanpo. Aixa, Burbujas
y Más, Casamanía, Cedry, De
Capricho, El Corte Inglés, Farmalur, Gratzina, Guby Chicos,
Guby Mujer, Ikusimakusi, Kolorete, Kopiña, Lide, Marsi, No
Comment, Nona, Ttiki, Txukuna eta Xare dira aipatutako

dendok; eta euren establezimenduetatik jardungo dute
Askasibar, Corral, Igmar eta
Viecok. Parte hartuko duten
denda horiek arropa, moda,
dekorazioa, lentzeria, oinetakoak, makilajea, kirolak, optika
edo parafarmazia arloetako
produktuak eskainiko dituzte
eta, horrez gain, ...eta kitto!-k
ere bere stand-a izango du.
Inaugurazioa eguaztenean
Datorren asteko eguaztenean, goizeko 10:00etan, zabalduko da azoka, herriko
agintariak eta Eibar Merkatalgune Irekiko arduradunak bertan direla. Azken erakunde
horretako partaide dira Eibarko Merkatarien Elkartea, Gipuzkoako Ostalaritzako En-

presarien Elkartea, El Corte
Inglés, Gipuzkoako Merkatal
Federazioa eta Eibarko Udala.
Bestalde, aipatutako hiru egunotan dendek hamar ordu jarraian hartuko dituzte erosleak, goizeko 10:00etan hasi
eta arratsaldeko 20:00ak arte,
tarte horretan itxi barik. Ekitaldi horrek Eibarko Udalaren
eta Eusko Jaurlaritzaren Garapen Ekonomikoko eta Konpe-

titibitateko Sailaren diru-laguntza jasotzen du.
Beherapenen denboraldian
sartuta, eta berau osatzeko,
jendeak aukera asko eta prezio bereziak aurkituko ditu azokan. Dendariak, gainera, oso
pozik daude azken urteetan
azokak izan duen bilakaerarekin eta, ez hori bakarrik, Eibartik kanpoko gero eta jende
gehiago etortzen delako..

osasun
gida

Errehabilitazioa

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA

Dentistak
RPS 04/02

Hortz-Klinika

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽

Min-Unitatea

✽

Inkontinentzia urinarioak

✽

Kirol medikuntza

✽

Ama izateko prestakuntza

Muzategi 2 (EIBAR)

ARRETA-ZERBITZU
INTEGRALA

San Ignacio 2 (ELGOIBAR)

Tfnoa. 943 20 34 46

Irribarreetan adituak

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

✽

ESPEZIALITATE GUZTIAK

Tfnoa. 943 74 33 74

Estetika klinika

Julian Etxeberria, 12 - 1. Esk.
Tfnoa. 943 20 85 52
www.clinicairazabal.com

hortz-klinika

B. IZAGIRRE

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA

clínica dental
EGUNERO

Untzaga, 5 - 4.

KIRURGIA
ESTETIKOA

Tel. 943 70 23 85

Egiguren, 6 - behea

Ikusten ez den ortodontzia

Ortodontzia
ume eta
helduentzat
◆

HORTZ KLINIKA
CLÍNICA DENTAL

MAITANE G. IÑIGUEZ
Zerbitzu guztiak klinika berberan
info@eibarclinicadental.com
www.eibarclinicadental.com

San Agustín, 4 behea ezk.

943 537 076 - 688 884 808

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA
09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

Tfnoa: 943 20 72 17

Calbeton 19 - 3. ezk.

GASTESI

Hortz-Klinika
Ane Gastesi
Odontologia orokorra eta prebentziozkoa / PADI
Ortodontzia / Inplanteak / Laser Teknologia

Bidebarrieta, 10 - 2. eskuma

943 70 00 90

Mª Dolores Olaizola Doktorea

943 206 044

Fisioterapeutak

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

ARRAGUETA, 20

RPS 195/11

TLF: 943 53 06 42

EIBARKO ZENTRO MEDIKOA

ane_mendia@hotmail.com

Urkizu, 13 (Orbeako Dorreak)
Telf.: 943 120 200 - 943 425 706
www.mariadoloresolaizola.com

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.

943-702896

Ginekologoak

Mª Jose Ruiz de Porres
DOKTOREA
– Bularren azterketa
– Minbiziaren azterketa prebentiboa
– Zitologia
– Baginako eta sabelaldeko ekografia
– Mamografiak
– Bularretako ekografia
– Nerabeentzako arreta
– Menopausiadunentzako arreta
– Dentsitometriak
– Haurdunaldiaren kontrola
– Kontrazepzioa

T. Etxebarria, 4 - 1. ezk.

943 20 28 57

Logopedak

AHOTS-LAN
LOGOPEDIA-PSIKOLOGIA

Isasi, 17 - 1. esk.
943 202691
ahotslan@gmail.com

Diagnostikoa eta tratamendua
Degluzio
Arreta
atipikoa
arazoak
Disfonia
Berba arazoak
Ikaste-arazoak
Dislexia
LEHENENGO KONTSULTA DOAN

A IDA C ORTA A NTÓN
SAN AGUSTIN, 2-4 (B

LOKALA

Mobila: 622-629-544
logopeda@berba.es

)

Podologoak
• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak digitalizatuak (scanner
bidezko inpresioa)

ELENA
AIZPUN
PODOLOGOA
124 kolegiatu zenbakia

Psikologoak
PSIKOLOGIA KLINIKOA
ETA OSASUN ZENTROA

BIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoa
w w w . c e n t r o a m e t s . c o m

Coro Ortíz de Urbina
PSIKOLOGOA (G201987 kolegiatua)

- Masterra Praktika Klinikoan
- Master P.N.L.
Tel. 675 70 68 07
- Trainer

Maialen Hernandez
Tel. 605 75 75 06

PSIKOPEDAGOGOA

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
943 12 14 93 / 696 555 208

- Lengoaia trastornoak
- Gizarteratze arazoak
- Autoestima arazoak

- Hiperaktibitatea
- Autoestima arazoak
- Dislexia

Arantza Alvarez

Ebaluazioa eta
tratamendua:
- Hizkuntza
- Mintzaira
- Ahotsa
- Dislexiak
- Entzumena
- Degluzio atipikoa

BIDEBARRIETA, 48
EIBAR
943 203050
ERDIKO KALE 54
ARRASATE
943 799746

Psikologoa-Sexologoa
1517 - GZ Kol. zkia.
www.centrodesexologia.com
Tfnoa. 645 73 23 88
KONTSULTAK: Eibar / Durango / Donostia

AROR

Okulistak
Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)
Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA
(Ume eta helduendako)
Ana Artamendi

●

PODOLOGOA

JOSE ALBERDI

Maider
Lopez
Etxeberria

arratsaldez

San Juan 11 - solairuartea
943 20 19 82

- Afasiak

- Dislexiak

- Disfoniak

- Hizmoteltasuna

- Dislaliak

- Eskola arazoak

- Degluzio atipikoa

T. Etxebarria, 10 - 6. ezk. (EIBAR)
Tel. 943 20 27 15 / 670 82 43 27

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88

R.P.S. 234/13

65 Kolegiatu zbkia.

Iñaki Rivero Zabaleta

Lorena Izaguirre Garcia
Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)
Tel. 943 20 86 41

PSIKOLOGOA- PSIKOTERAPEUTA

Errebal, 15 - 1. ezk.................EIBAR
Zuberoa, 4 .......................ZARAUTZ
Tel. 943 831 618

Psikologia klinika eta
Psikoterapia zentroa
Oscar Mondragon Lili
GOIZEZ ETA ARRATSALDEZ

Urkizu, 13 - behea
Telf. 943206823 eta 686859023

18

KITTO

Leire Perez Arrizabalaga (marrazkigilea)

«Barru-barrutik irteten
zait marraztea”
Leire Perez eibartarrak 17 urte besterik ez ditu eta betidanik izan du barru-barrutik
irteten zaion marrazteko zaletasuna. Bere marrazkiek bizitza propioa daukate.
Ezinezkoa da marrazten eman dituen ordu guztiak zenbatzea, eta Batxillergoa amaitzeko
gutxi falta bazaio ere, oraindik ez daki noruntz bideratuko dituen ikasketak.
Dena dela, zaletasuna hor dago, eta etorkizunean horrekin lotutako zerbait egitea
espero du. Talentua behintzat ez zaio falta.
- Noiz hasi zinen marrazten eta
nondik datorkizu zaletasuna?
Nire zaletasuna beti izan da marraztea. Txikitan orduak eta orduak
ematen nituen marrazten nire gelan
sartuta. Apurka-apurka praktika hartzen joan naiz eta gero eta marrazki
konplexuagoak egiten ditut.
Nire kabuz ikasi dut, ez naiz ikastera inora joan. Barrutik irteten zait.
Informazioa hartzeko internet asko
erabiltzen dut eta asko gustatzen
zait esperimentatzea. Plastika eta
teknologia bezalako ikasgaietan beti oso gustora ibili naiz.
- “La rosa alternativa y su principito” liburuko azala marraztu zenuelako izan genuen zure gaitasunaren berri. Nola izan zen esperientzia?
Mari Mar Rodriguez, liburuaren egilea, amaren laguna da.
Berak ezagutzen
zituen nire lanak,
marrazki bat egiten nuen bakoitzean amak mugikorretik bidal-

Azido hialuronikoko
ile-tratamendu berriak

tzen zion-eta. Nire lanak asko gustatzen zitzaizkionez, liburuaren portada nik egitea bururatu zitzaion.
Marrazkia, liburua bezala, oso fantasiosoa da, kolore askorekin. Oso
gustora egin nuen. Dena dela, niri
gustatzen zaidan estiloa beste bat
da: errealismoa lantzea gogoko dut
eta horretarako arkatza eta itzalak
erabiltzen ditut: aurpegiak, animaliak, paisajeak...
- Zer egiten duzu egiten dituzun
marrazki guztiekin?
Lagunekin eta familiarekin konpartitzen ditut egiten ditudan gauzak. Batzutan enkarguak eskatu dizkidate (esate baterako, tatuajeen diseinuak edo erretratuak), baina bestela gorde egiten ditut. Sare sozialetan (Instagram edo Facebook-en)
jartzen ditut batzutan jendeak ikusteko. Nire lana apurtxo bat promozionatzeko bide ona dela uste dut.
- Etorkizunerako ze asmo daukazu?
Batxillergoa amaitzerakoan ez dakit zer egin, oraindik ez daukat ere
argi. Baina etorkizunean nire zaletasunarekin zerikusia daukan zerbait
egitea gustatuko litzaidake, diseinuarekin lotutako zerbait beharbada.

Lehen jaunartzerako
eta ezkontzetan
erresak eramateko
JANTZIAK

ume eta
gazte
moda
kopinamoda

Estaziño, 4

943 254776

San Agustin, 3
943 204 181

KITTO
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Iazko jaialdian parte hartu zuten piano-jole gazteetako batzuk aurtengo emanaldian ere izango dira. Leire Iturbe

Piano ikasle gazteen kontzertua domekan
Andoaingo Bastero Kulturuneak urtero
hartzen duen piano jaialdian probintzia
osoko pianojole gazteak batzen dira eta
aurten ere gure herriko gazte talde zabala
izango da parte hartzen. Lau eskutara jar-

dungo duten piano ikasleak hauek dira:
Maialen Abalos Aizpiri eta Oihana Marquez Castrillo; Ainhoa Agirre Agirregomezkorta eta June Txurruka Botas; Irati Alberdi Castro eta Sara Alberdi Lamariano;

Izaro Apaolaza Martinez eta Miren Galdos
Bikandi; Miren Arroitajauregi Ibañez de Aldekoa eta Anneke Urain Romero; Maialen
Barrutia Zabala eta Ane Bastida Gisasola;
Malen Egia Aranberri eta Naia Lobato Arenas; Helena Pro de la Rosa eta
Diego Rescalvo del Moral; Jon
Alonso Etxeberria eta Nora Larreategi Uria; Leire Treviño Bereziartua eta Ane Treviño Diaz;
eta Malen Txurruka Botas eta
Elene Varela Azkue. Sei eskutara joko duen hirukotea, berriz,
Amaia Agirre Agirregomezkorta,
Izaro Alzaga Arronategi eta Arrate Balerdi Ulaziak osatutakoa
izango da; eta bakarkako modalitatean Malen Arriola Esteibar,
Miren Urizar Molina, Jon Vazquez Alonso, Ekain Zubizarreta
Domingo, Asier Ferrero Luis,
Miren Ferrero Luis, Peio Gonzalez Louvelli, Igor Gonzalez Minkoa izaten da, ahal dela, uztailetik urrira bitxero, Cecilia Laskurain Valentartean".
ciaga, Beñat Laskurain MartiIzen-ematea internet bidez egin daiteke
nez, Unai Marquez Castrillo,
(www.gazteaukera.euskaMartin Saro Alberdi eta Jon Azdi.eus helbidean programari
kune Zuloaga lehiatuko dira.
eskainitako atalean), horretaOtsailaren 20 eta
rako atarian dagoen formula21ean
egingo den
rio elektronikoa beteta. Pro11.
Andoaingo
Piano
gramari buruzko berriak sare
Jaialdirako beroketasozialen bitartez jarraitzeko
ariketa
gisa, domekan
aukera ere badago, Twitte12:30ean
Coliseoan
rren (@Gazteaukera, #gaztekontzertua
emango
aklankidetzan traola erabilita)
dute
lehiaketara
eta Facebooken (www.facejoango diren piano
book.com/Gazteaukera).

GAZTEAK LANKIDETZAN- erako
izen-ematea hilaren 22ra arte
Eusko Jaurlaritzak eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak antolatuta garatuko den "Euskadiko Gazteak Lankidetzan 2016" programan parte hartu nahi dutenek otsailaren 22ra arteko epea dute izena
emateko. Programaren arduradunen berbetan, "helburua Euskadiko gazteen artean elkartasunaren balioak sendotzea eta garapenerako ekintzen inguruko sentsibilizazioa sortzea da. Garapenerako ekintzak hegoaldeko
herrialdeetan izaten dira, Amerika, Asia eta
Afrikan, hain zuzen ere, eta horrela, parte
hartzen duten gazteek ekintza horiek bertatik
bertara ezagutzeko aukera izango dute. Bestalde, esperientziaren iraupena hiru hilabete-

ikasle eibartarrek
(sarrerak: 3 euro).

...eta kitto!

20 kolaborazioa
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arkitektura

moda

laura albistegi

Moda atzo eta gaur
Modak, esanahi eta ikuspuntu asko
baditu ere, laburki popularitatea lortzen duen estetika jakin bat bezala definituko nuke nik, gehiengo batek hori
bereganatzean sortutakoa, alegia. Moda badoa, moda badator. Edo joandako
moda bueltan datorkigu?
Zenbait arlotan, gizartearen eboluzioak
edota teknologiaren aurrerapausuek
moda berriak sortzen dituzte, baina
janzkeraren inguruan gertatzen den bilakaera erabat desberdina izan dela

esango nuke. Moda jaio, hazi, hil eta,
denbora joan ahala, berpiztu egiten da.
Hau gainera, ez diot nik: frogatutako
zerbait da. Hain zatarra da gaur egungo
moda, urtero aldatu behar izateko? Ez
dakit ba... Atzoko modaz barre egitenohituta gaude, baina herenegungoak
emozio puntua berpizten digu, biharko
moda izango dela konturatu gabe.
Paul Poiret, Elsa Schiaparelli edo Coco
Chanel bezelako diseinatzaileen ondoren, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani edo
Dolce & Gabbana dira gaur egungo
diseinatzaile handienetako batzuk.
Jakina, trantsizio nabarmena egon da
hor, mugimendu sozialek edo interes
ekonomikoek eragindakoak esaterako. Baina, aldaketak hoberakoak dira
beti? Zalantzan jarriko nuke nik.
Gaur egungo seriean egindako
ekoizpenak, esaterako, ikuspuntu
etikoaren galera ekarri du. Ingurumenarekiko errespetua zein pertso-

na ororen eskubide sozialak bertan behera lagatzeko gai izan da. Materialismoan murgiltzera bultzatu gaitu, kontsumismoan galtzera. Ez ote gabiltza,
gainera, klonen gizarte bat sustatzen?
Non geratu dira gure arbasoen sasoian
norberak bere erropa egiteko ohitura?
Zer esanik ez emakumearen paperak
jasandako aldakekak, estereotipoen indarra eta, ondorioz, gorputza objetutzat
hartu izana, edo dagoeneko ohikotzat
ditugun elikadura edota azalean eragindako arazoak. Hobera goaz?

nagore fernandez

EIT eta EEZ, 10 urterako bermea

Ugariak eta anitzak dira arkitekturaren inguruan jorratu daitezkeen
gaiak. Baina, nonbaitetik hasi behar denez, azkenaldian bulegoan gehien errepikatu dizkiguten galderak erantzunez
hasiko gara: Zer eta zertarako dira EIT
eta EEZ (gaztelaniaz ITE eta CEE) siglaz
ezagutzen diren agiriak?
Eraikinen Ikuskapen Teknikoa eraikuntza baten egoerari buruzko txostena da, teknikari batek bertara bisita
egin eta jasotako datuekin osatzen
duena. Derrigorrezkoa da 50 urtetik go-

rako eraikinentzat eta jabeak txostenean jasotzen diren mantentze lanak egiteaz arduratu behar dira, etxebizitzen
eta bertako bizilagunen ziurtasuna
bermatzeko. Ibilgailuei egiten zaien IAT
(ITV)aren antzekoa dela esan daiteke,
baina eraikinetan.
Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, bestalde, gure etxebizitza, lokal
edo eraikinak dituen gastu energetikoa eta CO2 emisioak neurtzen dituen agiria da. Horretarako teknikariak ikuskapena egin eta higiezinaren
hainbat ezaugarri hartzen ditu kontuan: fatxada eta estalduren azalerak, instalazioak, etab. Horrela, hozkailu edo garbigailuek edukitzen duten antzeko etiketa energetikoa eskuratzen da, A eta G arteko maila islatzen duena. Horrez gain, emaitza

hori hobetu lezaketen gomendio eta
hobekuntzak ere jasotzen dira bertan.
Agiria derrigorrezkoa da alokairuan edo
salgai jarri nahi diren higiezinentzat.
Aipatutako dokumentu biek 10 urteko
iraungitze data dute eta, hasieran gastua badarkate ere, gogoratu etxebizitzetarako hainbat dirulaguntza jasotzeko ezinbestekoak direla.

...eta kitto!
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Bost talde bost puntutan
foball-zaletuan
Azken jardunaldietan izandako emaitzek estutu egin dute foball-zaletu txapelketako liga
torneoa eta sailkapeneko lehen postuetan dauden bost taldeak bost punturen tartean daude.
Durango da liderra, 38 punturekin, atzetik Esmorga eta Txoko ditu 36narekin, eta Azkena
Adahik eta Alkidebak gertutik jarraitzen dizkiete,
bakoitza 33 punturekin. Azken jardunaldian, esaterako, Azkena Adahik (Machado Tankemans-i)
eta Txokok (Fontaneria Mujikari 3-0 irabazten
zieten bitartean, goiko beste hiru taldeek berdinketarekin konformatu behar izan zuten: Alkidebak eta Durangok euren artekoan golik gabe
amaitu zuten eta Esmorgak bina berdindu zuen
Sporting Novak-ekin. Asteburu honetan zeozer
argitzeko (edo gehiago nahasteko akaso) partidu
interesgarria dago bihar goizean, 09:00etan hasita, Unbeko goiko zelaian jokatuko den Txoko
eta Esmorgaren artekoa. Beste hirurek teorian
behintzat paridu errazak jokatuko dituzte.

Somos Eibar Eskubaloiak Beti Onak
hartuko du bihar 19:00etan
Aurreko asteburuan Getxoko Romori 25-34 irabazita, eskubaloiko
gure herriko lehen taldeak sailkapeneko laugarren postura egin du
jauzi, bigarrenarengandik partidu bakarrera. Aipatutako partidua erraz
menperatu zuten Fernando Fernandezen mutilek eta, atsedenaldian,
10-16ko emaitza iragarzten zuen
markagailuak. Iker Eizagirrek, Eneko
Garetxanak eta Lander Casadok
bosna gol egin zituzten eta eurak
izan ziren taldeko goleatzaile nagusiak. Bihar sailkapeneko erdialdean

dagoen Beti Onak-eko nafarrak izango ditu bisitari Ipurua kiroldegian.
Nesken lehen taldeak, bestalde, Legazpin jokatuko du bihar 17:45ean.

Deporreko pilotariak bisitari asteburuan
Abalos-Sanchez infantil 2. mailako bikotea Oñatin zen jokatzekoa atzo
arratsaldean, aurreko asteburuan Debako ordezkariei 18-0 irabazi eta gero
Errendimendu Gipuzkoako Txapelketaren barruan. Bihar beste bi bikote kantxaratuko dira: senior 2. mailako Narbaiza-Agirresarobe bikoteak Astigarragan
jokatuko du Mundarroko bikotearen aurka eta, Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketan, eibartarrak arrasatearrei irabazten ahaleginduko dira Uharkapen.

Klub Deportiboak hilaren 26an
egingo du urteko batzarra
Hilaren azken barixakuan egingo ditu Klub
Deportiboak, urterokoari jarraituta, bere ohiko eta ez-ohiko batzar nagusiak. Ohikoan aurreko aktak onartuko dira, 2015eko ekintzen
memoria aurkeztuko da (klubaren web-ean
ikusgai), kontuen gorabeherak azalduko dira
eta galdera eta eskaerei erantzungo zaizkie.
Eta ez-ohikoan zuzendaritza-batzordearen kide
batzuk hautatuko dira: kide horiek bi urterako
konpromisoa hartzen dute, horrela urte baten
Mikel Larreategik presidente
kargua lagatzeko asmoa du.

Eibarko Casino Artistak
neguko torneoaren
sariak banatu zituen
Urterokoari jarraituz, Eibarko Casino Artistak urteroko batzarra aprobetxatu zuen neguko hiru bandetarako billar torneoko txapeldun eta azpitxapeldunei sariak emateko. Horrekin batera, zortzi erregeetara jokatutako
musean eta tutean finaletara iritsitakoek ere
euren sariak jaso zituzten. Jarraian, sarituek
eta zuzendaritzakoek afaria egin zuten Toribio
Etxebarria kaleko lokalean.

batzorde batzuetakoak berrituz eta hurrengoan beste batzordeetakoak. Oraingoan, Espeleologia, Pilota, Mendia, Atletismoa eta Xakeko
ordezkariak berritzeko (edo berresteko) ordua
heldu da, klubaren presidentea, presidenteordea, idazkaria eta diruzainarekin batera. Segurua da aldaketak izango direla, aipatutako lau
azkenek euren kargua lagatzeko asmoa azaldu
baitute. Hautagaitzak batzarrean bertan aurkeztu behar dira.
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Kalamuako bi judoka
borroka eta Ne Wazako
munduko txapelketan

Jon Aranak Esteban Granero Realeko jokalariari irabazi zion aurreko
zapatuko partidan.

Xakeko lehen taldea polito,
bigarrenak etorkizun beltza
Donostian Gros C taldeari lau
partidak irabazita, Eibarko
Klub Deportiboko lehen taldeak maila goreneko sailkapeneko bigarren postura egin du
jauzi eta, Hondarribia-Marlaxka
A-rekin berdinduta, Fomento liderrarengandik puntu eta erdira
daude. Julen Garrok, David Perezek, Jon Esturok eta Jon Aranak osatutako laukoteak lortu
zuen aipatutako plenoa. Bide
guztiz ezberdina darama bigarren taldeak: azken denboraldian
1. maila eskuratu bazuen ere,

zaila egiten ari zaio partidak irabaztea eta Zarautzen, esaterako,
hiru partida galdu eta bestea berdindu egin zuen. Mikel Larreategik Daniela Velterekin lortutako
berdinketak sailkapeneko azken
postuan laga du taldea, mailari
eusteko borrokan oraindik gertu
baditu ere Gros E, HondarribiaMarlaxka B, Arrasate-Arlutz C
eta Elgoibar A. Bihar, seigarren
jardunaldian, Arrasatera joango
dira eibartarrak puntu bila. Maila
goreneko taldeak, bestalde, Deporren hartuko du Gros D.

Aurreko zapatuan Madrilgo CAR (Goi Mailako Errendimendu Zentroa) instalazioetan egindako probetan, Kalamuako Nekane Muguruzak eta Iker Martinezek martxoan jokatuko den junior mailako Munduko Txapelketarako txartela eskuratu zuten, bai borrokan eta baita Ne Waza modalitatean ere. Hurrengo egunean, domekan, Jiu-Jitsuko senior
mailako Espainiako txapelketa jokatu zen Madrilgo Villaviciosa de Odon-en. Goizez, Ne Waza txapelketa jokatu zen,
hor Javier Lassak zilarrezko domina eskuratuz eta Nekane
Muguruzak, Iker Martinezek eta Julen Ramonek brontzezko
bana (azken hiru hauek kadete eta junior mailakoak dira).
Arratsaldean borroka modalitateko txapela ipini zen jokoan
eta hor Muguruzak zilarrezko domina bereganatu zuen, lan
bikaina egin eta gero.

Domekan hasiko da Euskadiko
duatloi denboraldi berria
Asteburuan hasi eta urriaren azken
asteburuan amaituta, duatloi denboraldiak etenik gabeko 39 proba izango
ditu jokoan hilabete guzti horietan, duatloian, triatloian eta akuatloian, duatloi
eta triatloi krosa eta neguko triatloia
ahaztu gabe. Duatloi denboraldiak 12 proba izango
ditu, sprint, motz, erdi eta
luze distantzian. Horietako zortzi Bizkaian jokatuko dira eta beste laurak
Gipuzkoan (Eibarkoaren
25. edizioa martxoaren
5ean jokatuko da) eta, jakina, Zirkuitoa jokatzeaz
gain, Euskadiko txapelak
ere izango dira jokoan.
Triatloi denboraldiari dagokionez, duatloiaren on-

doren, apirilaren 30ean hasiko da eta
irailean amaituko. Modalitate horretan
21 proba jokatuko dira: 11 Gipuzkoan, 9
Bizkaian eta bestea Araban. Eta, aipatutako probez gain, Emakumeen Triatloia
ere izango da jokoan Donostian. Akuatloi denboraldiak hiru
proba izango ditu, hirurak
Bizkaian, tartean Plentzian jokatuko den Euskadiko txapela. Duatloi
krosak proba bakarra
izango du, Barakaldon,
eta triatloi krosak beste
bat, Legution. Eta, azkenik, neguko triatloiko
proba bakarra Izaban
(Nafarroa) egingo dute
eta bertan izango da jokoan txapela.

Autobusa Lilatoira
joateko
Martxoaren 6an Donostian jokatuko
den Lilatoiak autobusak antolatu ditu, Sportbus bitartez, bertara joatea
errazteko. Eibarren dagoeneko ehundik
gora emakumek eman dute izena proban parte hartzeko eta egun horretan,
hala nahi izanez gero, autobusa izango
dute Ego- Gainetik Donostiaraino. Eibartik 08:15ean irtengo da autobusa eta
Donostiatik 13:30ean bueltatuko da (12
eurotan dago joan-etorria). Izena www.
sportbus.es helbidean eman daiteke.
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Keko lesionatuta Levante hartzeko
Denboraldi honetako taldeko jokalari onenen artean dagoen Kekok
min hartu du eta lau asterako baja
izango da. Domekan 18:45ean Eibarrek jokoan izango dituen hiru puntuak oso garrantzitsuak dira, jakinda
sailkapeneko azken postuan dagoen
Levanteren bisita izango duela. Valentziako taldean jokatzen du, azken
jardunaldietan maila bikainean gainera, orain dela urte bi hemen jardun
zuen Moralesek. Bestalde, Eibarrek
beste bi peña ofizial ditu hemendik
kanpo, aste honetan Alemanian eta
Grezian sortu dituztenak; horiekin,
19 dira Eibarrek dituen peña ofizialak
munduko hamar herrialdetan sortutakoak. Azkenik, aurreko domekan
omenaldia egin zitzaion Jose Eulogio
Garateri Madrilen bizi den Eibarko
aurrelariak klubaren alde egindako
lan guztiaren ordainetan.

Kike Garciak Eibar taldearen koloreekin
egin zuen aurkezpena denboraldia
amaitu arte jokatu ezingo badu ere.

Katu-Kalek 56-54 galdu zuen Pasaian
Probintziako 2. mailan jokatzen
duen saskibaloi taldeak behera
egin du azken jardunaldietan eta,
horrez gain, zorte handirik ere ez du
izan partidu borrokatuetan. Azken
horren adibidea da Pasaian Allerruren aurka galdutakoa kanasta bakarrarengatik. Sailkapenean 10. pos-

tuan daude orain, bihar 18:00etan
Viento Sur bigarrena hartu bezperan.
Ikusten denez, partidu zaila dute aurrean, baina Iñaki Sanchezen mutilek
badakite handiei aurre egiten. Ipuruan irabazita, denboraldiko zazpigarren garaipenarekin lasaiago begiratu ahal izango diote sailkapenari.

Helbidea
URKIZU PASEALEKUA, 13
Orbeako dorreak / 1. solairua
☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 04
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1) Kardiologia
2) Zirugia
3) Dermatologia
4) Dietetika / Nutrizioa
5) Analisi Klinikoak
6) Ortodontzia
7) Otorrinolaringologia
8) Pediatria
9) Psikiatria
10) Neurologia

11) Barne Medikuntza
12) Radiologia
13) Urologia
14) Traumatologia
15) Koloproktologia
16) Erizaintza
17) Zoru pelbikoaren
errehabilitazioa
18) Foto-depilazio
Unitatea

Eibarko Tenis Txapelketa
abiatuko dute
Tenis zaletuek aukera bikaina dute euren gustoko kirola praktikatzeko, Eibarko tenis Txapelketa ipiniko baita martxan. Torneoa indibidual modalitatean jokatuko da eta izena emateko epea zabalik dago hilaren 21era arte. Parte hartzeko 20
euro ordaindu beharko da eta, informazio gehiago
jasotzeko, interesatuek honako helbide eta telefono zenbakietara jo dezakete: libargutxi@gmail.
com (615758420) eta ikerezkerra@hotmail.com
(635708128).
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“Funtsezkoa da korrupzio
kasuak argitara ateratzea”
IGOR MELTXOR

Igor Meltxor Ortuellako idazlea eta analista politikoa da. Durangoko
Azokarako bi liburu idatzi zituen “Gestion a la Vasca” eta “Caso Bidegi”
eta bietan EAJren korrupzio kasuak aztertu ditu. Bi liburu hauek hilaren
17an aurkeztuko ditu Arrate Kultur Elkartean, arratsaldeko 19:00etan.
Gaiaren inguruko adibideak aztertuz azalduko ditu bi liburuak eta ondoren,
mahai-ingura osatuko du publikoaren galderetan oinarrituz.

(idazlea)
- Nolakoa da ezkutatzen ahalegintzen
direnari buruzko liburu bat argitaratzea?
Lan zaila da, dokumentazio asko bildu
behar da, pertsona askorekin elkartu eta
batez ere asko entzun. Konplexua da
hitz egiteko prest dagoen jendearekin
topo egitea, baina beti aurkitzen da zerbait; erregistroak, artxiboak, … Garrantzitsuena ikerketa lana da. Dena dela, liburu hauek niretzat konpromezu bat dira eta beharrezkoak ikusten ditut inpunitatea nagusi den gizarte honetan.
- Zer aurki dezakegu beraz liburuotan?
Alde batetik, “Gestión a la Vasca” liburuan, EAJren kudeaketa aztertzen
dut, eta horren barruan, Hiriko kasua
edo De Miguel auzia, besteak beste.
Funtsezkoa iruditzen zait kontu hauek

argitara ateratzea, zenbait kasutan, komunikabideek informazioa ezkutatzen
dutelako euren interesen mesedetan.
Adibidez, denok dakigu Castellongo aireportuan hegazkinik ez dabilela, baina
badakigu gure Supersur errepidean autorik ez dabilela? Aireportuak 150 milioi
euroko kostua izan zuen eta Bizkaiko
errepideak 900 milioikoa; 2042. urtera
arte bizkaitarrek ez dute zorra ordainduta eukiko eta beste hainbat adibide ere
aipatzen ditut liburu honetan. Bestalde
“Caso Bidegi: A donde ha ido a parar el
dinero?” liburuan, tituluak aditzera ematen duen bezala, Bidegi auziaren inguruko ikerketa egin dut. Politikari eta enpresa eraikitzaileen harremana eta lan
egiteko modua azaltzen ditut eta beste
gauza batzuen artean, euren artean bi-

dalitako mezu elektronikoak ikusgai jarri ditut.
- Nola erantzuten du jendeak halako
liburuen aurrean?
Mezu asko jasotzen ditut; animoak,
informazio osagarria, kritikak eta baita
“abisuak” edo mehatxuak ere. Denetarik dago. Liburuek harrera ona izan dute
azokan eta baita sarean ere, jendeak gero eta interes handiagoa erakusten du
gai hauen inguruan.

Aratosteak Goi Argin

Errekondoren
saio arrakastatsua
Jakoba Errekondok martitzenean
emandako hitzaldiak jende asko
batu zuen …eta kitto! Euskara Elkarteko egoitzan. Bertaratutakoek
interes handiarekin jarraitu zituzten
“Bizi baratzea, garaian garaikoa eta
garaiz” liburu arrakastatsuaren egileak azaldutako guztiak eta galderak egiteko aukera ere aprobetxatu
zuten.

Urteroko martxan, giro paregabean ospatu dituzte
Aratosteak Goi Argi elkarteko andrek. Martitzenean
bazkide mordoa elkartu ziren
Goi Argiren egoitzan eta, argazkiarekin batera helarazi diguten idatzian diotenez,
ederto ibili ziren eta, gainera,
horretarako "formula" zein
den ere kontatu digute: "Afaria, jaialdia eta umorea, horiek dira arratsalde ona pasatzeko gure osagarriak".

Xaboi-ikastaroa martxoan
…eta kitto! Euskara Elkarteak, Ilunabarrian programaren barruan, xaboi naturalak egiten ikasteko ikastaroa antolatu du martxoaren 1 eta 2rako. Xaboi Punpuilak izeneko
taldeak emango du ikastaroa, eta saio bakoitzak ordu eta
erdiko iraupena izango du, 19:00etatik 20:30ak arte. Bi
saioetan parte hartzeak 3 euro balio du, eta izena aldez aurretik eman beharko da (otsailaren 15etik 26ra), www.etakitto.eus webgunean edo telefonoz deituta (943200918).
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Ylenia Baglietto antzezleak
Ercilla saria irabazi du
Ylenia Baglietto eibartarrak aktore berri
onenaren Antzerkiko Ercilla Saria irabazi du, "La gaviota" lanean egindako paperari esker. Saria emateko erabakitik haratago, epai-mahaikideek "etorkizun handiko antzezlea dela, antzeztu, dantzatu
eta kantatu egiten duela" diote, "inguruan
kalitatezko antzerki ugari egiten ari dela
agerian lagatzen duen adibide bizia" dela
gaineratuta.
Antzezle gaztea herriko eszenatokietan beharrean ikusteko aukera bi izango dira aurten: hastear dauden Antzerki Jardunaldietan, martxoaren 5ean, 20:30ean Hezkuntza Esparruan taularatuko den "Chihuahua
Cabaret" antzezlanean parte hartzen eta
irailaren 23an, Gluglu taldearekin "Caperucita Feroz" Coliseoan antzezten.

Aratoste-lehiaketako saria
Naia Carballorentzat

“Flamenquito”
umorezko
musikala
Datorren eguenean “Flamenquito” umorezko musikala (euskaraz) eskainiko du Badut Taldeak, 21:30ean Sutondon (Isasi,
31). Hogei bat minutuko iraupena
izango duen emanaldian Anduriña
Zurutuzak eta Txefo Rodriguezek
hartuko dute parte, Gorka Gansoren zuzendaritzapean, gitarrista
eta dantzari bat flamenko errezitaldi "handi" baterako nola prestatzen ari diren kontatzeko. Sarrera
librea izango da.

Aratosteetarako …eta kitto! aldizkariak
antolatutako lehiaketaren harira egindako zozketan
saria (…eta kitto!-ko kamiseta bi) Naia Carballori
egokitu zaio. Giro edo dekorazio onena izan duen
taberna aukeratzeko botazioan, bestalde, Katu
Kale tabernak jaso du boto gehien. Eskerrik asko
parte hartu duzuen guztiei!

Meditazio-ikastaroa
Otsailaren 19an, 19:00etan hasiko den meditazioikastaro teoriko-praktikoa antolatu dute
Bidebarrieta kalean (60. zenbakian) dagoen Reiki
zentrokoek. Meditazioa ezagutu nahi dutenentzat
lehen saio hori dohainik emango dute. Izena
emateko edo argibideak eskatzeko 618202704
telefono zenbakira deitu daiteke.

Salto del Angel.
Periko
Iriondo

Venezuelari buruzko
ikus-entzunezkoa
Periko Iriondok prestatutako ikus-entzunezkoa emango dute datorren
eguaztenean, 19:30etik aurrera Klub Deportiboan: "Venezuela" izenburukoan herrialde horretara egin zuen bidaian hartutako irudi ikusgarriak erakutsiko ditu eibartarrak eta, horrekin batera, ikus-entzunezkoan bildutakoei buruzko azalpenak ere emango ditu.

“Patrulla Canina”-koak bisitan
Bihar "Patrulla Canina" telesaileko Chase eta
Marshall El Corte Inglesera bisitan joango dira,
nahi duten umeekin argazkia egiteko. Arratsaldeko
17:30etik 19:30era bitartean egongo da
horretarako aukera. Ekitaldirako sarrera hirugarren
solairutik, terrazatik egingo dela adierazi dute
dendako arduradunek.
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Udaberrirako ikastaro eskaintza zabala

FELIX MORQUECHO

Tabakoa eta
kontrolak
Oso koadrila arraroa da
nirea, hori aurretik
aitortuko dut. Lagunetako
inork ez du erretzen. Nire
familian berdin-berdina
(salbuespen baten
batekin). Horrela ulertuko
duzue tabakoa ez dela
nire bizitzako parte bat,
ez ertaina, ezta txikia ere.
Hala ere gazteago
nintzenean tabako
usainez topera bueltatzen
nintzen etxera
asteburuero, eta
gogoratu, nire koadrilan
inork erre gabe.
Horregatik 2011 urtetik
aurrera tabernetan
sartzea eta usain
nazkagarririk gabe
irtetea zoragarria
iruditu zitzaidan.
Erretzaileek bere
zigarroen kalteez
konturatu ziren
azkenean? Begirunea
zabaldu zen gure artean?
Osasun kanpainak
behingoz bere emaitza
eman zuten? Ez,
isunekin! poltsikoari
eraginda! Horrela
bakarrik lortu zen hori
aldatzea. Argi geratu da
hori Eibarren, non gauean
nahi adina erretzen da
tabernetan, edo zen
erabili behar dut? Orain
kontrolak egingo
dituztenean batzuk
kexatu dira, "dirua
ateratzeko egiten dute
bakarrik " entzun nion
bati. Ez motel, zuk zeuk
zure inguruan gaudenei,
errespetuagatik, zure kea
botako ez bazenigu nik
ez nituzke isunak eta
kontrolak txalotuko.
Baina orain arte sudur
puntan jarri zaizuna egin
duzu gauaren
laguntzarekin, bai legeari
eta bai zurekin bizi
garenei barre eginda.
Ba, orain argi ibili, ze
agian hurrengo isuna
zeure izenean etorriko da!

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) udaberriko ikastaro eskaintza aurkeztu zuen
eguaztenean. Otsailetik maiatzera 15 ikastaro emango dituzte Eibarren, Gasteizen, Iruñean eta on-line edo internet bidez. Mari Karmen Menika UEU-ko egoitza nagusiko arduradunak azaldutakoari jarraituta, "Markeskuan
15 urte bete ditugu eta udalarekin beste bost
urterako hitzarmena berritu dugu". Azken urteotan on line bidezko ikastaroek gero eta indar gehiago hartzen joan dira, "internet bidezko eskaintzak, besteak beste, ikaslego
potentzial zabalago batengana ailegatzeko Mari Karmen Menikak, Udalarekin beste bost urterako
hitzarmena berritu dutela azaldu zuen.
aukera ematen duelako eta ikasleari egunesozialen bidez ikusarazten" eta "Umorea hezkunroko bizitzarekin uztartzeko malgutasun handiatzan estrategia gisa" emango dituzte).
goa eskaintzen dielako". Ikastaroen herena on-liMenikak argitu zuenez, "Eibarko ikastaroak EAEne egitekoak izango dira ("Euskal Literaturaren
ko Unibertsitateaz kanpoko irakasleentzako presirakaskuntza Bigarren Hezkuntzan", "Euskal Mitakuntza-ikastaroak
homologatzeko prozeduran
tologia: kultura ondarea", "Nola dinamizatu koonartutako ikastaroak dira. Bestalde, Eibar eta Elmunikazioa Moodle-n, "Sormenerako hezkuntza,
goibarko udalek diru-laguntzak ematen dizkiete
artea esperimentatuz" eta aste honetan hasi den
herri bakoitzean erroldatuta daudenei". Izena
"Matematika eskuekin eta baliabideekin Haur
emateko epea zabalik dago (epe hori ikastaro baHezkuntzan") eta gainontzekoak, berriz, ikasgekoitza hasi baino astebete lehenago itxiko da) eta
lakoak (Markeskuan "Esatearen ederra I", "Eskoinformazio gehiago jasotzeko zein matrikula egila libre eta demokratikoak (II): askapenerako peteko www.ueu.eus helbidean sartu daiteke edo,
dagogia baten oinarriak", "Gure imajinarioa kanbestela, 943 82 14 26 telefonora deitu.
tagintzaren bitartez", "Ikasi zure proiektua sare

Sanblasak
Karmelitan
bedeinkatzen
Aurreko eguaztenean, San Blas egunean Karmengo Amaren elizan opilak
bedeinkatzera joan ziren eta, meza
amaitu eta gero, ageri direnak elizaatarian argazkia atera zuten, abadearekin batera.
Jon Koldo Arrizabalaga

Lehen sorospenen
hitzaldia martitzenean
Gurasoak Berbetan egitasmoaren barruan, …eta kitto! Euskara Elkarteak “Lehen sorospenak” izeneko
hitzaldia antolatu du otsailaren 16rako, martitzena,
…eta kitto!-n arratsaldeko 19:00retan. Nere Arostegi eta
Erkuden Abascal Eibarko pediatrek, Carmen Zendoia erizainarekin batera, umeekin gerta daitezkeen larrialdi- edo
estuasun-egoeretan helduok nola jokatu behar dugun
azalduko dute: itoaldiak, kolpeak, erredurak… Hitzaldia
Guraso Berbalagunen ekimenen barruan sartzen da eta
irekia izango da.

...eta kitto!

agenda 27
2016-II-12

Hotz Bergara-ren
ekitaldia
Hotz Bergara taldeak
errefuxiatuei erropa bidali
ahal izateko dirua biltzeko
ekitaldia antolatu du
Bergarako gaztetxean
domekarako: 18:30ean
"Basque Lifeguards" hitzaldia
hasiko da. Ordubete
geroago, 19:30ean
kontzertua emango dute
Pelax eta Cowboy's
Orchestrak eta, horrekin
batera, Antonio Cossaren
argazki erakusketa egongo
da ikusgai. Sarrerak 5 euro
balio du

eguraldia (EUSKALMET.NET)

hildakoak

farmaziak

- Josefa Lopez Etxeandia. 92 urte. 2016-II-4.
- Juan Pedro Moral Gonzalez. 89 urte. 2016-II-6.
- Jesus Diaz Garcia. 81 urte. 2016-II-6.
- Mª Pilar Armendariz Diaz. 90 urte. 2016-II-7.
- Jose Luis Barinagarrementeria Astarloa. 65 urte. 2016-II-8.
- Nisa Ranero Sainz. 92 urte. 2016-II-9.
- Domingo Beitia Arrieta. 83 urte. 2016-II-9.
- Jaime Makazaga Larrañaga. 74 urte. 2016-II-10.

Barixakua 12
EGUNEZ Elorza

(J. Gisasola, 18)

Zapatua 13
EGUNEZ Lekunberri

(Isasi, 31)

Domeka 14
EGUNEZ Lafuente

(Sostoatarren, 10)

Astelehena 15
EGUNEZ Elorza

(J. Gisasola, 18)

Martitzena 16
EGUNEZ Iraundegi

(Calbeton, 19)

Eguaztena 17

jaiotakoak
Intxortako borroken
errekreazioa
Apirilaren 24an Intxortako
borroken errekreazioa egingo
dute Elgetan, hango udalak
eta Intxorta Kultur
Elkartearen eskutik, eta
horretan parte hartu nahi
dutenek izena emateko epea
zabalik dago. Animatuz gero
Elgetako tabernetan,
turismoa@elgeta.net
helbidean edo 943768022
telefono zenbakian daukazue
horretarako aukera.

- Mouhamed Leye Borja. 2016-II-1.
- Anir Dris Ourdi. 2016-II-3.
- Ane Mitxelena Hijar. 2016-II-7.
- Lucia Leon Morla. 2016-II-8.

SUDOKUA

Kilimon Trail-erako
izen-ematea
Zabalik dago Mendaroko
Txirrindulari Elkarteak
antolatuta apirilaren 10ean
egingo den Kilimon Trail
mendi lasterketarako izena
emateko epea. Mendaroko
udaletxeko plazatik (Herriko
Enparantzatik) abiatuta,
proban parte hartzera
animatzen direnek 23
kilometroko ibilbidea osatu
eta 1.500 metroko desnibel
positiboa gainditu beharko
dute. Izen-emateak www.
kirolprobak.com
webgunearen bidez egin
behar dira.

AURREKOAREN
EMAITZA

EGUNEZ Mendinueta

(Urkizu, 6)

Eguena 18
EGUNEZ Azkue

(T. Etxebarria, 4)

Barixakua 19
EGUNEZ Zulueta

GAUEZ BETI

(S. Agustin, 5)

-2016AN-

Iraundegi (Calbeton, 19)

telefono
jakingarriak
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

...eta kitto!

28 agenda
2016-II-12

Barixakua 12

Astelehena 15

Eguaztena 17

Eguena 18

GAZTELEKUA

IKASTEN

BEHERAPENEN AZOKA

IKASTEN

16:30. EibarKlik
Lehiaketaren hasiera.
Indianokuan.

10:00. "Mugikorraren
erabilpenaren hasiera".
Untzagako jubilatu etxean
(liburutegian).

10:00-20:00. Eibar
Merkataritza Gune
Irekiaren eskutik.
T. Etxebarria kalean.

10:00. “Euskal Musika
sortzaileak II” hitzaldia,
Marina Lertxundiren
eskutik. Armeria Eskolan.

CARE-REN BILKETA

IKASTEN

BEHERAPENEN AZOKA

11:00-13:00. Errefuxiatuei
bidaltzeko material bilketa,
Errefuxiatuei Laguntzeko
Eibarko Taldearen eskutik.
(Argatxa, 5ac).

11:00. Kafe-tertulia
“Urteberri guztietan (asmo
berriak?)” gaiaren inguruan.
Untzagako jubilatu etxean.

10:00-20:00. Eibar
Merkataritza Gune
Irekiaren eskutik.
T. Etxebarria kalean.

EUSKERAZ PRIMERAN!

EUSKERAZ PRIMERAN!

ANTZERKI JARDUNALDIAK

12:00-13:00 / 18:0019:00. Stand-a,
Beherapenen Azokan.
T. Etxebarria kalean.

11:00-12:00 / 19:0020:00. Stand-a,
Beherapenen Azokan.
T. Etxebarria kalean.

CARE-REN BILKETA

CARE-REN BILKETA

17:00-20:00. Errefuxiatuei
bidaltzeko material bilketa,
Errefuxiatuei Laguntzeko
Eibarko Taldearen eskutik.
(Argatxa, 5ac).

17:00-20:00. Errefuxiatuei
bidaltzeko material bilketa,
Errefuxiatuei Laguntzeko
Eibarko Taldearen eskutik.
(Argatxa, 5ac).

HITZALDIA

BILERA IREKIA

19:00. “Gazako zerrendan
emakume izatea”, Ekialde
Hurbileko gaietan aditua
den Teresa Aranguren
kazetariaren eskutik.
Portalean.

19:00. Kaleratzeak Stop
Debabarrenarena.
Portalean (3. solairuan).

GIZA IRUDIAK
17:00. XIV. erakustaldia
(MPC). 39. Antzerki
Jardunaldien egitarauaren
barruan. Untzaga eta
Toribio Etxebarria kalean.

INAUGURAZIOA
19:30. Dabi Velazquezen
"Reciclaje en la época del
consumismo" erakusketa.
Untzagako jubilatu etxean.

Zapatua 13
ASTELENA HAUR PARKEA
11:00-14:00 & 16:3020:30. 2-12 urte bitarteko
umeentzat. 3 euro.
Astelena frontoian.

PAPIROFLEXIA TAILERRA
11:00-13:00. 8 urtetik
gorakoentzat, Rafa
Rodrigoren eskutik.
Biharrian-en (Ubitxa 6-8.

GAZTELEKUA
17:00. Mahai Jolasak
eta Play. Indianokuan.

KIROLA FAMILIAN
17:30. 2-5 urteko haurrak
dituzten familiendako.
Ipurua kiroldegian.

KALEETAN KANTUZ
19:45. Abesbatzaren
kantu-kalejira, Musika
Eskolako ikasleekin.
Urkizutik abiatuta.

Domeka 14
KONTZERTUA
12:30. Andoaingo XI. pianojaialdian parte hartuko
duten ikasleen emanaldia.
3 euro. Coliseoan.

GAZTELEKUA
17:00. Mahai Jolasak
eta Play. Indianokuan.

KIROLA FAMILIAN
17:30. 2-5 urteko haurrak
dituzten familiendako.
Ipurua kiroldegian.

19:00. Irekiera-ekitaldia:
"La alegría del actor"
hitzaldia, Veronica
Forque-ren eskutik.
Sarrera librea. Coliseoan.

Martitzena 16
IKASTEN
10:00. “Euskal Musika
sortzaileak I” hitzaldia,
Marina Lertxurdiren
eskutik. Armeria Eskolan.

IKASTEN
16:00. Puntu-tailerra.
17:00. Joskintza-tailerra.
Portalean.

CARE-REN BILKETA
17:00-20:00. Errefuxiatuei
bidaltzeko material bilketa,
Errefuxiatuei Laguntzeko
Eibarko Taldearen eskutik.
(Argatxa, 5ac).

GURASOAK MARTXAN
18:30. "El desarrollo de
la personalidad" hitzaldia.
Portalean.

GURASOAK BERBETAN
19:00. "Lehen Sorospenak"
hitzaldi-tailerra, Carmen
Zendoia erizainaren eta
Nerea Arostegi eta Erkuden
Abascal pediatren eskutik.
…eta kitto!-n (Urkizu, 11).

ANTZERKI JARDUNALDIAK
20:30. “Buena Gente”
(Carlos Lozano / Som
Produce / Milonga Prod.),
15 euro. Coliseoan.

HITZALDI-AURKEZPENA
19:00. “Gestion a la vasca,
chiringuitos, impunidad y
soberbia” eta “El caso
Bidegi, ¿A dónde ha ido
a parar el dinero?” liburuen
inguruko hitzaldia, Igor
Meltxor egilearen eskutik.
Arrate Kultur Elkartean.

AURKEZPENA
19:00. “Pantaila bete
ahots, ikerketa esploratzaile
bat eibar.org-en bueltan”
ikerketa lana, Maialen
Odriozola (2013ko Juan
San Martin bekaren
irabazlea) egilearen
eskutik. Portalean.

EIBARKO KANTUZALEAK
19:00. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

IKUS-ENTZUNEZKOA
19:30. Periko Iriondoren
"Venezuela" emanaldia.
Klub Deportiboan.

KALEETAN KANTUZ
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

ANTZERKI JARDUNALDIAK
20:30. “Edipo” (Companhia
Do Chapitô). 39. Antzerki
Jardunaldiak. 12 euro.
Hezkuntza Esparruan.

MUSIKA
21:30. “Flamenkito”
umorezko musikala,
euskaraz. Anduriña
Zurutuza (flamenka) eta
Gorka Gruso (zuzendaria).
Sutondon (Isasi, 31).

laztanak emoten...

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro
(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon
beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean
ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue.

943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, ANE,
domekan zortzi urte
beteko dozuz-eta.
Muxu potolo bat,
Malen eta famelixaren
partez.

Zorionak, ALAITZ,
gaur zazpi urte
betetzen dozuz-eta.
Muxu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, IKERTXO,
domekan sei urte
egingo dozuz-eta!!!
Famelixaren eta, batez
be, Xabiertxoren
partez. Muxu!

Zorionak, HELENA,
bixar hiru urte beteko
dozuz-eta. Muxu
haundi bat, printzesa,
etxekuen eta Martinen
partez.

Zorionak, MARA,
haraiñegun zortzi urte
egin zenduazelako.
Muxu haundi bat Kloe
ahiztia eta lehengusulehengusiñen partez.

Zorionak, MIREN,
haraiñegun bost urte
bete zenduazen-eta.
Muxu haundi bat Ander,
amatxo, aitatxo eta
famelixaren partez.

Zorionak, LIBE,
martitzenian zortzi
urte bete zenduazeneta. Etxekuen partez.

Zorionak, ASIER Agote
Ramirez, martitzenian
urtetxua egin zenduaneta. Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, GARAZI,
haraiñegun 29 urte
bete zenduazen-eta.
Patxo bat Mireia
eta lagunen partez.

Zorionak, JON, bixar
lau urte egingo dozuzeta, txapeldun! Patxo
haundi bat etxekuen
partez.

Zorionak, IRAIA!!,
aurreko eguaztenian
10 urte bete zenduazen-eta. Patxo haundi
bat etxekuen partez.

Zorionak, JUAN,
astelehenian 10 urte
egin zenduazen-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, MIREN, gure printzesak
martitzenian zazpi urte egin
zittuan-eta. Muxu potolo bat
etxeko guztien eta, batez be,
JON anaixaren partez.

Zorionak, IRATI (10 urte) eta
PAULA (7). Ondo pasa zuen
egunian, potxolonak!!
Famelixaren partez.

Otsailaren lauan argi
dizdiratsu bat Elgeta
aldian; Kris, Jon eta
Markelen bizitza
berrian; agertu zan
ELENE gure familian.

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
13an: 17:00, 19:45, 22:30
14an: 17:00, 20.00
15ean: 20:30

(2 ARETOAN)
13an: 19:15, 22:30
14an: 20.00
15ean: 20:30

”Embarazados”

”El Renacido”

Zuzendaria: Juana Macias

Zuzendaria: A. Gomez-Iñarritu

(ANTZOKIAN)
13an: 17:00 (2), 19:45, 22:30
14an: 17:00 (2), 20.00
15ean: 20:30

(ANTZOKIAN)
13an: 17:00
14an: 17:00

”Zoolander nº2”

”Paperezko Hegazkinak”

Zuzendaria: Ben Stiller

Zuzendaria: Robert Connelly

iragarkilaburrak

i

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK honakoak dira:
Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako
eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak
etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai
– Pisua salgai Eibarren, Jardiñeta kalean. 2 logela, egongela, komuna eta sukaldea balkoiarekin. Egoera onean. Tel. 610-715548 eta 680880140.
– Pisua salgai Elgoibarren. 2 logela, egongela,
sukaldea, komuna eta despentsa, balkoiarekin. Eguzkitsua eta kanpora begira. Egoera
onean eta merke. Tel. 685-753453 eta 656728618.
– Bi etxe salgai Uxanurin (Nafarroa). 160
m2koa sartzeko modukoa (65.000 euro).
120koa barruko distribuzioa egiteke (30.000
euro). Tel. 653-735733.

1.2. Errentan
– Eibarko neska bik pisua hartuko lukete alokairuan. Tel. 605-759774 eta 677-108554.
– Pisua edo logela hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 602-377921.
– Pisua alokagai Eibarren. Jantzita, dena kanpora begira eta oso egoera onean. Tel. 677865362. Alex.
– Pisu txikia (buhardila antzekoa) hartuko nuke alokairuan Errebal-Urkizu inguruan. Tel.
631-098995.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel.
632-337083.

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

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

3. Lokalak
3.1. Salgai
– Garajea itxia salgai Matsarian. 21.000 euro.
Tel. 661-377537.

3.2. Errentan
– Martxan dagoen ileapaindegia alokagai Eibarren. Prezio interesgarria. Tel. 679-425467.
– Garaje bikoitza alokatzen dut Egigurentarren plaza azpian. Tel. 666-444074.
– 33 m2ko lokala alokatzen dut, hainbat aktibitaterako aproposa (bulegoa, klase partikularrak...). Tel. 674-277661. Cristina.

4. Lana
4.1. Lan bila
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Interna. Erreferentziak. Tel. 631-425686.
– Emakumea eskaintzen da pegorak garbitu
eta umeak edo nagusiak (baita gauez ere)
zaintzeko. Tel. 632-771519.
– Neska arduratsua eskaintzen da garbiketak
egin eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.
631-748977.
– Neska arduratsua eskaintzen da garbiketak
egin eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.
632-454417.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 627892991.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 631-291645.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaindu
eta etxeko lanetarako. Tel. 658-458061.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu eta
etxeko lanetarako. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 637-071779.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaindu eta lan egiteko. Erreferentziak.
Tel. 632-573554.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu
eta etxeko lanetarako. Tel. 672-620027.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaindu
eta etxeko lanetarako. Tel. 678-201477.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaindu
eta etxeko lanetarako. Tel. 686-561811.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Esperientzia.
Tel. 692-588524.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi zabala. Tel. 631-377421.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Interna. Tel. 682-277198.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Interna. Tel. 697-754174.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Interna. Tel. 631-408528.
– Neska eskaintzen da interna edo orduka lan
egiteko. Gidatzeko baimenarekin eta berehala hasteko moduan. Tel. 689-571882.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu eta
etxeko lanetarako. Esperientzia. Tel. 655094780.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 629868572.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 658-273486.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 631-343232.
– Neska euskalduna eskaintzen da asteburuetan umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 617-844142.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egin
eta dendari jarduteko. Esperientzia. Tel. 639423493.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egin eta nagusiak zaintzeko. Edozein ordutegitan. Tel. 628-738472 eta 632-143239.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 608-376387.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu,
etxeko lanak egin etabarretarako. Tel. 688710595.
– Gizona eskaintzen da kamioilari moduan.
CAP baimena eta C mailako karnetarekin.
Tel. 603-066671.
– Emakumea eskaintzen da era guztietako
garbiketa lanak egiteko. Tel. 628-223441.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez hiru
ordutan lan egiteko. Tel. 631-098995.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Externa. Tel. 652-683273.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanetarako. Erreferentziak. Tel. 652-567969.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 677-709164.
– Emakumea eskaintzen da goizez garbiketak egin eta nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 652-587259.
– Pieza eta artikulu zaharrak konpontzen dira.
Tel. 609-918803.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta tabernan laguntzeko. Tel.
632-384325.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 602-051309.

– Neska eskaintzen da sukalde-laguntzaile
jardun, garbiketak egin eta nagusiak zaintzeko. Tel. 628-738472.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu eta
garbiketak egiteko. Tel. 631-883878.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 658273486.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko Eibarren edo inguruan. Tel. 639-020081.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin etabar. Erreferentziak. Tel.
616-328060.

4.2. Langile bila
– Neska behar da Arroan interna. Tel. 653569293. Lourdes.
– Spinning irakaslea behar da. Tel. 618272877.
– Langile euskalduna behar da Eibarko taberna batean. Tel. 639-792203.
– Sukaldaria eta kamarera behar dira. Curriculum-a bidali: camareros12345@gmail.com

5. Irakaskuntza
5.1. Eskaerak
– Irakaslea behar da Eibarko akademia batean unibertsitate mailako Algebra, Kalkulo etabarreko klaseak emateko. Tel. 679-560138.

5.2. Eskaintzak
– Klase partikularrak emango nizkieke DBHko
eta Batxilergoko ikasleei euren etxeetan. Tel.
672-382451.
– Unibertsitateko neska eskaintzen da ulermen arazoak dituzten umeei klaseak emateko. Maila guztiak, banaka etxeetan eta merke.
Esperientzia. Tel. 625-019711.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematika etabar ematen dut. 1-3 ikasleko taldeak. Tel. 677-592509. Alberto.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– Sehaska salgai, koltxoiarekin. Ia berria. Tel.
687-675484. Arantxa.
– Binilozko diskoak, singleak eta LP-ak erosten ditut. Tel. 943-572057.

6.3. Galdu/Aurkitu
– Betaurreko graduatuak (estutxearekin) galdu nituen aurreko barixakuan, 23.30ak aldian,
Isasiko eskilaretatik Slow tabernara arteko
tartean. Tel. 695-379921.
– Txamarra beltza galdu nuen aurreko astelehenean (urtarrilaren 25ean) T. Etxebarria eta
Estaziño kaleen artean. Poltsa baten barruan
zegoen. Tel. 690-311429.

6.4. Bestelakoak
– Jazz-gitarra ikasten nabil nire kabuz. Lagun
bat nahi dut (gitarra edo beste instrumenturen
bat) elkarrekin ikasteko. Tel. 649-088883.
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