
B A R R E N

E
LG

O
IB

A
R

-
71

4.
 z

en
b.

 -
 X

V
II 

ur
te

a 
- 

20
09

-1
0-

16

“Extremoduroren
abesti bat entzuten
erabaki nuen
antzezle izatea”
Asier Etxaniz, antzezlea
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NIRE TXANDA

1979ko abuztua zen bi senar-emaztek geure seme-
alabekin oporrak Suitzan igarotzea erabaki genuenean. Gure
camping dendekin astebete ahaztezin bat pasatu genuen
Genevako campingean. Handik, hiribururantz jarraitzea erabaki
genuen, Bernarantz, eta han Aar ibai (Rhinen ibaiadarra)
ondoko campingean gelditzea. Bila ari ginela, hiriguneko parke
txiki batera iritsi ginen, ibai ertzean zehar oinezkoentzako
ibilbide bat hasten zen parke batera. Ibilbide hori campingean
bertan amaitzen zen.

Campingerako sarrera handik kilometro batzuetara
zegoen, ibilbide hori nolakoa zen ikusi eta campingaren
beraren ezaugarriak zeintzuk ziren aztertzea erabaki genuen.

Ibilbide hura zabaldu berri duten Elgoibar eta Maltzagaren
artekoaren antzekoa zen luzeran, eta baita baldintzetan ere.
Hala gogoratzen dut nik behintzat. Esan beharrik ez dago
ikaragarri gustatu zitzaigula, eta ondorioz campingean
gelditzea erabaki genuela. Hala, Bernan igaro genituen lau
egunetan, ibilbide hori erabili genuen hiriburura bisitan joan
ginen aldiro, autoa hartu beharrik izan gabe.

Orduan, etsita, Elgoibarren haren moduko ibilbide bat
izatea eta Deba ibaia hangoa bezain garbi egotea zein ona
eta, aldi berean, zein zaila izango litzatekeen pentsatzen
jarr i n intzen. Eta hara non, 30 urte geroago, gure
instituzioek eta agintariek errealitate egin duten orduko
amets hura.

Berna Suitzako hiriburua
da, eta Elgoibar, gure
herrialdeko erreminta
makinarena. Bernak bezala,
Elgoibarrek ibilbide ederra
du orain ibai dotore eta
nahikoa garbi baten
h e g a l e a n
(depuradora izan
arren, oraindik ez
gara suitzarrak
b e z a i n
g a r b i a k ,
baina iritsiko
da hori ere).
Elgoibartarrok
eta bisitan
e t o r t z e n
zaizkigunek ederki
goza dezakegu
orain bide hori.

“Bernak bezala, Elgoibarrek ibilbide ederra du orain
ibai dotore eta nahikoa garbi baten hegalean”
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Elgoibar eta Berna

Jesus Mari Bilbao

wwwwww..eellggooiiBBAARRRREENN..nneett

EEggiinn 
kkll iikk 
eettaa 

iikkuussiikkoo
dduuzzuu

GOTZON 
GARATEREN

herri-omenaldiko
BIDEOA

jarri dugu! 
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BERBETAN

AASSIIEERR
EETTXXAANNIIZZ

Asier Etxaniz elgoibartarrak 27 urte ditu. Erreminta makinaren hiriburuan jaio arren, ez du bere burua alor horretan
ikusten, eta orain dela urte batzuk, antzerkiaren munduan barneratzea erabaki zuen. Arte Dramatikoa ikasi zuen,
eta aktore lanetan dihardu gaur egun. Malagan bizi da, bere bikotekidearekin, eta epe laburrean martxan jartzeko
hainbat proiektu dauzka eskuartean.

“Ilusioak 
edukitzea 

ondo dago, 
baina hankak 

beti lurrean 
izan behar dira”

Elkarrizketa osoa irakurtzeko: www.elgoiBARREN.net

ANTZEZLEA

AASSIIEERR 

agenda a
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EEllggooiibbaarrttiikk MMaallaaggaarraa.. ZZeerr ddeellaa eettaa hhaarrttuu zzee--
nnuueenn eerraabbaakkii hhoorrii??
Lau urtez Arte Dramatikoa ikasten jardun
nuen, eta ondoren, bi urte eta erdi ibili nin-
tzen Deabru Beltzak antzerki taldean. Ez
zen, baina, nik nahi nuen antzerki taldea.
Oso antzerki mugatua da, eta ez ninduen
erabat betetzen. Bi urte nahikoa izan dira.
Asko ikasi dut, eta asko bidaiatu dugu, bai-
na antzezle bezala, paper dramatikoak egi-
tea ere nahi nuen. Gainera, nire neskalagu-
na andaluziarra da, eta Malagan egiten du
lan. Berarekin joatea erabaki nuen. Deabru
Beltzak laga nuen, baina ez antzerkia.  
MMaallaaggaann eerree aannttzzeerrkkii mmuunndduuaann bbaarrnneerraa--
ttzzeenn ssaaiiaattuu zziinneenn??
Bai. Antzerki talde profesionalen bila jardun
nuen, baina ez daude asko Malagan. Hila-
bete pasa aritu nintzen curriculumak bidal-
tzen konpainia horietara, baina ez nuen
erantzunik jaso. Horrelako taldeetan sar-
tzeko casting asko egin behar izaten dira,
eta emaitza oso gutxi jasotzen dira.  Or-
duan, alde batera laga nuen ideia hori, eta
neure proiektuak lantzen hasi nintzen. Bai-
na lana behar nuen, eta zerbitzari lanetan
hasi nintzen taberna batean. Orain sukal-
dari lanetan nabil.
‘‘LLaa IInnvviissiibbllee’’ iizzeenneekkoo mmuuggiimmeenndduu ookkuuppaa
bbaatteeaann eerree bbaazzaabbiillttzzaa.. 
Bai. Orain dela bi urte, sortzaile talde batek
Malagako eraikin bat okupatu zuen. Gazte-
txearen filosofia dauka, Euskal Herrian
Gaztetxe bat izango litzateke hau, dudarik
gabe. Sortzaile horiek behar batzuk dituzte,
izan ere, Malagako kulturak bi adar beste-
rik ez ditu lantzen: turismoa eta Picasso.
Dena dago Picassori lotuta, edo bestela

zezenketak dira protagonista. Sortzaile ho-
riek zituzten beharrei erantzuteko ‘Creado-
res Invisibles’ mugimendua sortu zuten.
Inork ez ditu ikusten, horregatik jarri zioten
invisible izena. Lau solairuko eraikina da,
eta denetik dago bertan: musika kontzer-
tuak eskaintzeko eszenatokia, ikastaroak
egiteko lekuak… Argi ikusi nuen hor sartu
behar nuela. ‘La Invisible Band’ izeneko
musika taldean sartu nintzen. Jende oso
ona dago, eta hainbat proiektu sortu ditu-
gu: jazz tailerra, swing, bosanova… Bestal-
de, bakarrizketa bat prestatzen ari naiz. 

AAnnttzzeerrkkiittiikk bbiizziittzzeeaa zzaaiillaa ddaa??
Oso gogorra da. Jende oso ona dago eta
denetik egiten jakin behar da. Ilusioak edu-
kitzea ondo dago, baina hankak beti lurre-
an eduki behar dira. Satisfazioak ematen
ditu antzerkiak, baina lan handia egin behar
da. Deabru Beltzak taldearekin asko bi-
daiatu nuen. Bogotan (Kolonbia), esate ba-
terako, 8.000 pertsonen aurrean antzeztu
genuen, eta horrek ez dauka preziorik. Mo-
mentu horretan barruan sentitzen dena
ezin da hitzekin deskribatu. Mexikon ere

ibili nintzen, Zacatecas inguruan, eta Euro-
pan ere bai: Alemania, Herbehereak, Fran-
tzia, Ingalaterra… Kultura diferenteak eza-
gutzeko aukera izan dut.
PPuubblliikkooaa aasskkoo aallddaattzzeenn ddaa hheerrrriiaallddeeeenn aarraa--
bbeerraa??
Bai. Askotan herri batetik bestera igartzen
da diferentzia. Ingalaterran publiko hotza
espero nuen, eta harrituta geratu nintzen.
Ingalaterran antzerkia oso garrantzitsua da,
eta publiko oso onarekin egin genuen topo.
Nik ezagutu dudanaren arabera, Euskal
Herrian eta Espainian oso atzeratuta gaude
antzerkiari dagokionean. Publikorik hotze-
netakoa Euskal Herrian aurkitu genuen De-
abru Beltzak taldearekin.
EEllggooiibbaarrrreenn eerree iizzaann zziinneenn ssaannbbaarrttoolloommeeee--
ttaann.. ZZeerr sseennttiittuu zzeennuueenn??
Oso berezia izan zen Elgoibarren antzez-
tea. Nire herria zen, baina egun hartan kan-
potik nentorren. Taldekoei esaten nien jen-
de gutxi etorriko zela gu ikustera, Elgoiba-
rren ez dagoela kale antzerkia ikusteko ohi-
turarik, eta gainera, Jubilatuen Egunean
antzezten genuen. Baina dantza solteko
txapelketaren ondoren, badirudi jendea ka-
lean gelditu zela, eta Plaza Handia betetzen
hasi zen. Antzeztera irten ginenean, Plaza
jendez gainezka zegoen, eta kaleetan ba-
rrena ere jende mordo batek jarraitu gin-
tuen. Sekulako arrakasta izan genuen. Gai-
nera, nik jende guztia ezagutzen nuen, bai-
na ni ez ninduen inork ezagutzen. Jende
horren aurpegitik hamar zentimetrora egon
nintzen, eta ez zekiten nor nintzen! Eta gai-
nera, ondo pasatzen ari zirela ikusten nuen!
Ikaragarria izan zen. Sentsazio oso arraroa
izan zen, baina sekulakoa! 

“Deabru Beltzak 

taldearekin 

Elgoibarren antzeztea

oso berezia izan zen”

Ezkerrean, Asier Etxaniz. Erdiko erretratuan aker jantzita ageri da Asier, eta eskuman Olentzeroren paperean.
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NNoonnddiikk ddaattoorrkkiizzuu aannttzzeerrkkiirraakkoo zzaalleettaassuunnaa??
Egia esan, umetan sekula ez dut esan akto-
rea edo antzezlea izan nahi dudanik. IMHn
egin nuen goi mailako modulu bat, eta ondo-
ren Goratu enpresan egin nituen praktikak,
baina enpresa mundua ez zitzaidan gustatu.
Ingeniaritza ikasten hasi nintzen ondoren, eta
bitartean, zerbitzari moduan egiten nuen lan
tabernan. Askotan, Karobi tabernan txisteak
kontatzen hasten nintzen, eta denok barrez

jarduten genuen. Behin, lagun batek antzer-
kia egin beharko nukeela esan zidan, baina
nik pikutara bidali nuen. Niretzako antzerkia
Lina Morgan eta Arturo Fernandez ziren, eta
ez zitzaidan gustatzen. Baina pentsatzen ha-
si nintzen, eta akordatu nintzen txikitan beti
zigortzen nindutela tontokeriak egiteagatik.
Pailazo bat nintzen umetan. Behin, etxean
nengoen porro bat erretzen, eta Extremodu-
ro taldearen abesti bat entzun nuen: “Ama y
ensancha el alma.  De pequeño me educa-
ron para hombre adinerado, pero ahora pre-
fiero ser un indio que un importante aboga-
do. Hay que dejar el camino social alquitra-
nado…”. Neure buruari esan nion, berriz jaio
behar nuela. Ingeniaritza lagatzea eta Arte
Dramatikoa ikastea erabaki nuen. 
NNoonn eeggiinn ddiittuuzzuu iikkaasskkeettaakk?? 
Madrilgo Arte Dramatiko Eskolan sartzen
ahalegindu nintzen, baina sarrera probak oso
gogorrak izan ziren. Antzerki munduko gal-
dera asko zeuden, eta apur bat ikasi nuen
arren, ez nekien ezer. Amak irratian entzun
zuen Getxon antzerki eskola bat zegoela, eta
probak egitera joan nintzen. Oso gaizki atera
zitzaidan dena, baina zergatik nahi nuen an-
tzezle izan galdetu zidatenean, konbentzitu
egin nituen. Laugarren mailan nengoela Dea-
bru Beltzak taldekoekin egin nuen castinga
eta hartu egin ninduten. 
BBaattzzuukk MMaaddrriilleerraa jjooaatteenn ddiirraa aarrrraakkaassttaa bbiillaa,,
eettaa zzuu MMaallaaggaarraa.. 
Ni ez nintzateke Madrilera joango, eta nire la-
gun guztiei esaten diet ez joateko. Madril jun-
gla basati bat da, eta hara ezin da probatze-
ra joan. Madrilera oso seguru joan behar da,
jendearen gainetik pasatzera eta nahi duzun
hori lortzera. Suerte bila bazoaz, jan egiten
zaituzte. Azkenean, jende askok ilusioa gal-
tzen du eta lanbide honetan ilusioa ezinbes-
tekoa da. 
ZZuu iizzaann zzaarraa nnooiizzbbaaiitt MMaaddrriilleenn?? 
Bai, casting bat egitera joan nintzen behin
Madrilera. Jose Pedro Carrión etorri zen Arte
Dramatiko eskolara; antzerki munduan oso
pertsona inportantea da. Cirano de Bergerac
antzezlana prestatzen ari zen, eta Madrilera
joateko esan zidan, John Stransberg zuzen-

dariaren aurrean proba egitera. Robert de Ni-
ro edo Harvey Keitel bezalako aktoreekin lan
egin du zuzendari horrek, eta niretzako seku-
lako aukera zen. Casting itxia zen, eta Espai-
nia guztitik 50 aktore joan ginen, bederatzi
pertsonaia antzezteko. Bakarrizketa bat eta
Sevillako Don Juan pertsonaiaren papera
egin behar nituen eszena batean. Don Juan
maiteminduta dago eta neska horren aita hil-
tzen du. Orduan aitaren mamua agertzen
zaio, eta beldurra pasatzen du. Paper hori
egiteko, nire gorputzak beldurra pasatzen
ikasi behar zuen. Bilbon bizi nintzenez, Ar-
txandako bunkerretara joan nintzen gau ba-
tean lagun batekin. Kandela bat eta laban
bat  nituen eskuetan. 45 minutu egon nintzen
han barruan, beldurtuta, obrako testua esa-
ten. Lagunari esan nion 45 minutu pasata ez
banintzen irteten, deitzeko. Castinga baino bi
egun lehenago, oraindik ez nengoen proba
egiteko guztiz prestatuta, eta zeozer egin be-
har nuen. Zapatu gau batean mozkortu egin
nintzen Elgoibarren, eta Olasoko hilerrira joan
nintzen, goizeko 2:30ak aldean. Atea gaine-
tik pasatu, eta hantxe egon nintzen. Beneta-
ko beldurra sentitu nuen, baina nire gorputza
kontrolatzen ikasi nuen. Azkenean ez nindu-
ten hartu, baina sekulako esperientzia izan
zen. 
AAuurrrreerraa bbeeggiirraa,, zzeeiinnttzzuukk ddiirraa zzuurree aassmmooaakk?? 
Seguruenik sukaldari lana lagako dut, eta
neure obrak prestatzeari ekingo diot buru-
belarri. Bikotearekin hitz egin dut, eta bere
babes guztia daukat. Berak ez dauka mundu
honekin zerikusirik, anestesista da. Bera an-
daluziarra da, eta ni euskalduna; bera medi-
kua eta ni antzezlea. Arraroa izan daiteke gu-
re harremana, baina berak dioen moduan,
bera gorputzeko medikua da, eta ni arimare-
na. Bere babesa edukitzea oso garrantzitsua
da niretzat. Aurrera begira,  bakarrizketa,
umeentzako obra bat eta nagusientzako
beste lan bat ditut eskuartean. Lan horiek
idatzi eta zuzentzea gustatuko litzaidake.
Obra bakoitzak dituen beharren arabera osa-
tuko dut taldea.

Ainhoa Andonegi

“Seguruenik sukaldari lana lagako dut, eta neure

obrak prestatzeari ekingo diot buru-belarri”
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TTrreennbbiiddeekkoo llaannaakk ggaauueezz eeggiitteenn ddiittuuzzttee aass--
kkoottaann:: “Euskotren enpresakoek gauez lan
egiteko baimena edukiko dute seguruenik,

baina, nire ustez, ez dago horretarako esku-
biderik. Trenbidean hobekuntzaren bat egiten duten
bakoitzean, inguruko bizilagunok ezin izaten dugu lo-
rik egin. Egunez ere egin daitezke lanak, eta, beha-
rrezkoa bada, autobusekin eman daiteke zerbitzua.
Udalak zerbait egin beharko luke herriko bizilagunen
onerako, hurrengo egunean askok kotxea hartu behar
izaten baitugu, ia lorik egin gabe, lanera joateko”.

TTxxaannkkaakkuuaa aazzppiikkoo ppaassaabbiiddeeaa aammaarraauunneezz bbeetteerriikk
ddaaggoo:: “Txankakua zubiaren azpiko pasabidean
armiarmak eta armiarma sare pila bat egoten di-
ra. Inork ez du garbitzen. Pilar ikastetxera joateko
pasabidea ere zikinkeriz beteta egoten da asko-
tan. Dagokionak garbitu egin beharko luke”.

HHeerrrriikkoo ttxxookkoo gguuzzttiiaakk ttxxaakkuurr kkaakkaazz bbeetteerriikk ddaauuddee:: “King-Kong inguruan, elizako arkupeetan eta bidegorri berrian txa-
kur kaka mordo bat egoten dira. Niri ondo iruditzen zait txakurra edukitzea, eta badakit paseatzera atera behar di-
rela, baina kaka egiten dutenean, jabeak garbitu egin behar du. Eta garbitzen ez duenari isuna jarri behar zaio. Bes-
te herri batzuetan jartzen dituzte isunak, eta Elgoibarren ere hartu beharko lukete horrelako neurriren bat. Herria do-
toretzen ari dira, baina garbi zaindu behar da”.

ü

û
s

Z
u

e
n

 k
e

xa
k,

 g
a

ld
e

ra
k 

e
d

o
 t

xa
lo

a
k 

b
id

a
lt

ze
ko

:b b
a a

r rr r
e e

n n
@ @

e e
l lg g

o o
i ib b

a a
r rk k

o o
i iz z

a a
r rr r

a a
. .c c

o o
m m

e e
d d

o o
 9 9

4 4
3 3

 7 7
4 4

4 4
 1 1

1 1
2 2

û

TTxxaalloo bbaatt EErrrroossaarriioo
kkaalleekkoo jjaaiiaakk aannttoollaattuu

ddiittuuzztteenneeii:: “Lan polita
egin dute aurten Errosario

kaleko jaietako antolatzaileek. Egi-
tarau zabala prestatzeaz gain, etxe
bakoitzaren izenak berreskuratu
dituzte, eta oso polita gelditu da
kalea. Mila esker egindako lanaga-
tik eta segi horrela!”. Era berean,
San Lazaro egoitzakoek ere eske-
rrak eman nahi dizkiete antolatzai-
leei, joan zen eguenean txokolatea
egoitzara eraman zietelako. Urtero
bezala, Nagusilan elkarteko bolon-
dresekin txokolatea jatera joateko
asmoa zeukaten, baina eguraldi
txarraren ondorioz, ezin izan ziren
joan Errosario kaleko txokolate ja-
nera. Antolatzaileek txokolatea
egoitzara bertara eraman zieten,
eta arratsalde polita izan zuten.

ü
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Barren Argitaratzailea: 

BARRENek bere gain hartzen du espazio
arazoengatik iragarkiak lekuz aldatzeko eskubidea

Nafarroako Euskarazko Hedabideok
iritzi publikoari 

Nafarroako Gobernuak bigarren ur-
tez blokeatu du euskarazko hedabide-
ontzako diru-laguntzetarako gordeta ze-
goen partida. Uztailean agindutako
240.000 euroko diru-partida ezerezean
gelditu da, Nafarroako Gobernuaren bai-
tako Institutuak ez  duelako deialdia ga-
raiz argitaratu. Ez 240.000 euro, eta, ez-
ta 9.567 euro ere. Euskarabideak egoe-
ra zuzendu ezean, Nafarroako gizartea-
ren eskariari erantzunez euskarazko in-
formazioa lantzen dugun hedabideok ez
dugu euro bakar bat jasoko aurten. Na-
farroako Gobernuak ez du bere betebe-
harra eta konpromisoa bete, eta horrela
erantzun dio hedabideetako ordezkarion
urtebeteko ahalegina, lana eta elkarlane-
rako jarrerari. 

Urtebete da Nafarroako euskara hu-
tsezko hedabideok iritzi publikoaren au-
rrera atera behar izan genuela, Nafarroa-
ko Gobernuaren erabakiek gugan eragin
zuten egoera larria salatzeko: Parlamen-
tuak hala onartuta, euskaraz dihardugun
hedabideoi zegokigun 310.000 euroko
diru-poltsa ‘blokeatu’ egin zuen gober-
nuak, gutako askoren biziraupena kolo-
kan jarriz.   365 egun, makina bat ordu
bilerak egiten, proposamenak lantzen,
gure planteamentuak batari eta besteari
azaltzen, xahutzeko ez ditugun indarrak
honetan jartzen… zertarako eta duela
urtebeteko egoera berdin-berdinean
egoteko: ez daukagu hitzarmenik, ez eta
aurtengorako laguntzarik ere. Eta hori

guztia gutxi balitz, orain ikusteko dago
Gobernuan izandako aldaketek nola
eragingo dioten gure egoerari. 

Duela urtebete esan genuen, eta
errepikatu behar dugu berriro ere: jaso-
tzen ari garen tratamendua onartezina
da. Nafarroako euskaldunek eskatzen
diguten euskarazko informazioa ematen
jarraitu nahi dugu, eta Nafarroako admi-
nistrazioak euskarazko hedabideak ba-
besteko betebeharra du. Parlamentuak
ere eskatu dio laguntza horiek behingoz
zehazteko. 

Nafarroako euskarazko hedabideok
ahal izan dugun guztia egin dugu herrita-
rren eskariari erantzun eta Nafarroako
Gobernuaren betebeharra gauzatzeko
hitzarmena lantze aldera, eta gauza be-
ra eskatzen diogu Gobernuari, eta bere-
ziki Euskarabideari: alegia, bere lana
egin dezala, besterik ez.  

Nafarroako euskarazko hedabideak
eta Topagunea Euskara Elkarteen Fede-
razioa 

Nafarroako euskarazko hedabideak
eta Topagunea Û

Aldaketa politiko eta soziala aurrera
Euskal Herriak gaur egungo marko

zatikatzaileetatik aurrera biderik ez duela
gehiengo batek partekatzen dugun go-
goeta da. Herri hau itotzea helburu zuten
markoak agortuta daude, eta aldaketa-
ren atarian gaudela nabari da aspaldian.
Ondo baino hobeto dakite hori Madrilen
zein Parisen, eta aldaketa hori geldiaraz-

teko beraien gaitasun eza gero eta age-
riago uzten ari dira. Beraien izaera anti-
demokratikoa nabarmen gelditzen ari
da. Horren adibide dira, gerra zikineko
garairik beltzenetara buelta bizitzen ari
garela: bahiketa politikoak, Jon Anzaren
desagerketa, ezker abertzaleak paira-
tzen dituen boikot mediatikoa eta jazar-
pena, azkenaldiko erasoak, mehatxu fa-
xistak...

Eguazten gaueko sarekada ere, es-
tatuen ezintasun hortan kokatzen du-
gu. Aldaketaren beldur dira eta aldake-
ta horren motorra den ezker abertzalea
jipoitzen dute behin eta berriro, beraien
ezintasuna eta benetako izaera lotsa-
gabeki agerian utziz. Aspaldian, ezker
abertzalean konpartitzen dugun gogo-
eta da, gero eta gehiago asmatu gure
bidean, gero eta gehiago kolpatuko
gaituztela, eta ez gabiltza horren oker
antza denez. Ukaezina de estatuen
errepresioak min handia egiten digula,
baina duda izpirik ez dugu Euskal He-
rriak bizi duen gatazka gainditu eta au-
rrera egingo badu, elkarrizketa eta es-
kubide guztien aitortzatik egingo duela.
Jakin badakigu estatu biek ez daukate-
la arazo bat ezker abertzalearekin, be-
re etorkizuna erabakitzeko eskubidea
eta nahia dituen herri oso batekin bai-
zik. Doala, gure aldetik, atxilotutako ki-
de eta beraien sendientzat gure besar-
kadarik beroena.

Aldaketa politiko eta soziala aurrera.
Arnaldo eta besteak askatu. 

Elgoibarko ezker abertzalea Û

* BARRENek ez du bere gain hartzen IRITZIA eta ESKUTITZAK ataletan adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo identifikatuta
egon behar dira. Ez ahaztu iizzeenn--aabbiizzeennaakk,, NNAANN eta tteelleeffoonnooaa jartzea. Bidali helbide honetara: bbaarrrreenn@@eellggooiibbaarrkkooiizzaarrrraa..ccoomm.
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Ederra, Andres, ipuin hori. Berba  gutxiko
mezu ederra. Gurasoak gehiegitan huts ema-

ten dituen alaba zelan gozatu?
Zer, eta barre egiten ahaztu neskatoari! Ba-

da, gero! Umearen jana eta jantzia ez dira dena; ez-
ta inportanteena ere.Gorputza elikatzeaz gain, haren go-

goa, ilusioa, poza, tristura… izakera osoa da arretaz hezi eta
landu behar dena. Hemen datoz komeriak. Lanera joan behar,
ordu asko etxetik kanpo, nekez gainezka etxera itzuli eta mun-
dura ekarri dugun pertsona hantxe gure irribarrearen zain. Ezin
diruz erosi hark eskatzen diguna; izan ere sentimenduz osatu-
tako harremanen sarea, elkarrekin hitz eginez, kantatuz, jolas-
tuz, barre nahiz negar, beregana dezake umeak, ez bestela. Ho-
ri gabe, hutsik geratzen da sentimentuzko harremanen ganbara
hori; ezin barrerik egin. Negar ere ez, ziurrenik. Ipuinen utopiari
adarretik helduz, beste ipuin batekin amaituko dut Ferrerok au-
keztu duen arazoari irtenbidea emateko.

Krisiak gogor jotzen gaituela eta, munduko ahaltsuek zera
erabaki dute: gaur eguneko teknologiarekin, bada munduan
inork gehiago goserik ez izateko aukerarik. Beraz, jaio berriari
zor zaion begirunea aintzat hartuta, oraindik aurrera haren hezi-
keta osoa lehenetsiko da toki guztietan; jostailuak engainu
bihurtu ez daitezen.

Zerk, eta krisiak berak eman digu,azkenean, umearekin lu-
zaroago egoteko aukera. Baina zer egin geure berba, soinu eta
balioen ganbara hori hutsik badago? Ferrerok berak asma de-
zala amaiera, krisia  ez baita ekonomikoa bakarrik. 

Elgoibarko Udala

Jakinaren gainean egongo
haiz, noski, duela pare

bat aste, eskole-
tan gertatzen
direnak iku-
sita, lege-
p r o i e k t u
baten eske

ibilia dela
M a d r i l e k o

presidentea den
Esperanza Agui-

rre, irakasleoi, gal-
dua dugun itzalaren

arrasto bila nonbait, autoritate
bati dagokion maila emateko (Firme!). Egun bertsuan, Iñigo La-
marka arartekoak, berriz, EAEko gazteen balioen inguruko txoste-
na aurkeztu zian Legebiltzarrean, eta, konturik mamitsuena, izan zuan
esatea gazteek balioak ez dituztela eskolan soilik jasotzen, baizik eta
batez ere familian, eta gurasoek erronka handia dutela hor, ezin dute-
la beren ardura inoren esku utzi...; heziketa gauza serioa dela. Bruno
Ferreroren ipuintxo batekin gogoratu ninduan, eta, beste ezer gabe,
erabat ilustratiboa delako, huraxe kontatu nahi diat: 

Bikote gazte bat hiriko jostailu-denda onenean sartu zen. Biek,
presarik gabe, sabaitik zintzilikatutako apaletan eta mahai gainean de-
sordena alaian zeuden koloretako jostailuak ikusi zituzten. Negar eta
barre egiten zuten panpinak, joko elektronikoak, tartak eta pastelak
egiteko sukaldetxoak... Ez zekiten zein aukeratu, eta dendari atsegin
bat gerturatu zitzaien.

—Begira —esan zuen emakumeak—, guk alaba txiki bat dauka-
gu, baina ia egun osoa etxetik kanpo igarotzen dugu, eta batzuetan,
baita gaua ere.

—Gure alabak ia ez du barrerik egiten —gaineratu zuen gizonak.
—Gurekin ez dagoenean ere alaituko duen zerbait erosi nahi ge-

nioke —esan zuen emakumeak—. Bakarrik dagoenean ere alaituko
duen zerbait.

—Sentitzen dut —esan zuen dendariak, irribarretsu eta adeitasu-
nez—. Hemen ez dugu saltzen gurasorik

Andres
Alberdi

Anjel
Ugarteburu

“Gazteek balioak ez dituzte eskolan soilik 
jasotzen. Gurasoek erronka handia dute hor”

“Umearen jana eta jantzia ez dira dena; izakera
osoa da arretaz hezi eta landu behar dena”
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MMartitzen arratsaldean Arnaldo Otegi elgoibartarra atxi-
lotu zuten, ezker abertzalearen kontrako operazioan.
Baltasar Garzon epailearen aginduz, LAB sindikatuak

Donostian duen egoitzan atxilotu zuten Otegi. Berarekin bate-
ra, Rufi Etxeberria, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodri-
guez, Txelui Moreno, Miren Zabaleta, Mañel Serra eta Amaia
Esnal ere atxilotu zituzten. Guztiei, Batasunaren Mahai Nazio-
nal berria osatzen saiatzea leporatu die Espainiako Auzitegi
Nazionaleko epaileak. 

Arnaldo Otegi iazko abuztuan irten zen espetxetik, hama-
bost hilabetez preso egon ondoren. Joan zen astean, bestal-
de, 2004ko azaroan Donostiako Belodromoan egin zuten eki-
taldiagatik epaitu egingo dutela jakinarazi zuen Auzitegi Nazio-
nalak.

Elgoibarko ezker abertzaleak deituta, Arnaldo Otegiren eta gai-
nerakoen  atxiloketak salatzeko manifestazioa egin zuten hainbat

herritarrek eguazten iluntzean, “atxilotuak askatu” lemapean. Gaur
iluntzean ere, atxilotuen askatasuna aldarrikatzeko mobilizazioak
izango direla jakinarazi dute. 20:00etan hasiko dira ekitaldiak Plaza
Handian. 

Arnaldo Otegi atxilotu dute 
ezker abertzalearen kontrako operazioan

Atxiloketen kontrako mobilizazioak izango dira gaur iluntzean Plaza Handian

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Elgoibarko Udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu
dute, herritarren parte-hartzea eta politika publikoen azterketa sustatzeko. Horretarako,
bi atal dituen azterketa egingo dute: batetik, telefono bidezko inkestak egingo zaizkie
zoriz aukeratutako 600 elgoibartarrei, eta, bestetik, galdera-sorta labur bat bidaliko da
etxe guztietara. Telefonozko inkestekin datorren astean hasiko dira. Hiri Antolamendu-
rako Plan Nagusiaren gainean herritarrek duten ezagutzari buruzkoa izango da galde-
keta: “Plan nagusia zehatz-mehatz ezagutzen duten baino gehiago, horrelako plan bat
zer den eta martxan dagoen ala ez dakiten baizik. Horixe da jakin nahi duguna”, argitu
du Alfredo Etxeberria alkateak. Herritar guztien iritzia hartu nahi dute kontuan, bereziki
eragiten dieten politika batzuen gainean. Horien artean daude gazteak eta euren ohitu-
rak. Azken aldian horrenbeste ugaritu diren gazteen lokalak, esaterako. Horien gaineko
azterketa sakona egiteko asmoa dute Udalak eta Diputazioak. Alkateak ekimen hone-
tan parte hartzera gonbidatu nahi ditu herritar guztiak. 

32 elgoibartarrek jasoko dute odol emaileen intsignia 

Datorren urriaren 25ean ospatuko dute Elgetan Debabarreneko eta Debagoieneko odol emaileen eguna, eta bertan, 32
elgoibartarrek jasoko dute odol emaileen intsignia. 25 aldiz, 40 aldiz eta 50 aldiz odola eman dutenak omenduko dituzte.
Meza nagusiarekin hasiko dira eguneko ekitaldiak 12:00etan, eta ondoren, bazkaria egingo dute Espaloia Kafe Antzokian.
Bazkal ondorenean banatuko dituzte intsigniak eta diplomak, eta gero, dantzaldia izango da. Interesatuek 943 743 936 te-
lefonoan eskuratu dezakete informazio gehiago.

Parte-hartzea eta politika publikoen azterketa
sustatuko ditu Udalak 
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IMHko 30+10 mintegia 
Internetez zuzenean

Datorren urriaren 22an izango
da enpresa kudeaketen hizkun-
tzari buruzko 30+10 mintegia
IMHn, eta www.imh.es web gu-
netik zuzenean jarraitzeko aukera
izango da. Aurten, gainera, ikus-
leek galderak eta komentarioak
uneoro egin ahal izango dituzte,
txat sistemari esker. Mintegia
9:00etan hasiko da, eta Euskal
Herriko erakundeetako eta enpre-
setako ordezkariekin batera, Eu-
ropako adituen ekarpenak ere
izango dira. 

1942koen kinto bazkaria
1942an jaiotako elgoibarta-

rrek kinto bazkaria egingo dute
datorren azaroaren 21ean Sigma
jatetxean. Ospakizunean parte
hartzeko interesa dutenek 45 eu-
ro sartu beharko dituzte Euskadi-
ko Kutxako kontu korronte hone-
tan: 3035 0007 22 0071076726.
Izena emateko azken eguna aza-
roaren 18a izango da.  

1969an jaio eta Ikastolan
ikasitakoen bazkaria

1969an jaio eta Elgoibarko
Ikastolan ikasitakoek euren 40.
urtebetetzea ospatzeko bazkaria
egingo dute urriaren 31n. Ospaki-
zunean parte hartzeko interesa-
tuek 50 euro sartu beharko dituz-
te ondorengo kontu korrontean,
urriaren 28rako. 2101 0036 66
0012438016. Informazio gehiago
619 121 332 (Maria Pilar) edo
656 722 415 (Lorea) telefonoe-
tan.

Ballet-a ikustera joateko 
irteera antolatu du Haizeak

Haizea emakume taldeak San
Petersburgoko balletaren obra
ikustera joateko irteera antolatu
du. Ikuskizuna abenduaren 8an
izango da, 20:00etan hasita, Do-
nostiako Kursaal aretoan. Intere-
satuek Pitxintxu liburu-dendan ja-
so dezakete informazio gehiago. 

Elgoibarko Udal Liburutegiari
Gotzon Garate izena ipiniko diote.
Oraindik Osoko Bilkuran gaia azter-
tu ez arren, Udaleko alderdi politiko-
ak proposamen horren alde azaldu
direla aurreratu du Alfredo Etxebe-
rria alkateak. Bestalde, Liburutegian
bertan idazle eta euskaltzale elgoi-
bartarrari eskainitako txokoren bat
jartzeko asmoa ere azaldu du Uda-
leko agintari nagusiak. Oraindik ez
dakite seguru zer egingo duten,
baina litekeena da Gotzon Garate-
ren lanak ikusgai jartzea.

Lekua Udal Liburutegia

Elgoibarko Eguneko Zentroak animalterapia izeneko egitasmoa jarri du martxan.
Bizitzen Fundazioaren lankidetzarekin eta Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzarekin.
Txakurrekin hasiko dira lanean. Endekapen kognitiboa eta beste hainbat patologia
dituzten pertsonengan erabiltzen da  animalterapia teknika, pertsona horien bizi-ka-
litatea hobetzeko asmoz. Besteak beste, pertsonen gaitasun fisikoa, komunikatzeko
ahalmena eta egoera psikologikoa hobetzen da. 

Berbia Animalterapia

Aparkatutako auto ilara luzea ikustea ohikoa zen Santa Klarako errotondan,
baina, leku horretan aparkatzeagatik isunak jartzen hasiko direla jakinarazi du El-
goibarko Udaltzaingoak. Urriaren 13an jarri zuten martxan arau berria, eta aste
honetan, oso auto gutxi zeuden, eta gainera, isuna zeukaten.  

Irudia Santa Klarako errotonda
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Estatu Batuetako presidenteari eman diote Bakearen Nobel Saria.

Barack Obamak merezi du Bakearen Nobel Saria?

Nire ustez azkarregi eman diote
saria. Momentuz asko hitz egin du
Obamak, baina ez du ezer egin.
Esandako guztia betetzen badu,
merezitako saria izango da, baina
hori ikusteko dago. Eduki du zeozer
egiteko denbora, baina dena hitze-
tan geratu da, momentuz.

Saioa Alkorta
26 urte, komertziala

Ez nekien saria eman diotenik
ere! Dena dela, azkarregi eman dio-
tela uste dut. Asmo onak erakutsi
ditu, baina oraindik asmo hutsak di-
ra. Une honetan badaude bakearen
alde lan gehiago egin dutenak. Ikusi
egin beharko da esandakoa bete-
tzeko gai den edo ez.

Libia Guayara
48 urte, ume-zaintzailea

Ez, oraindik ez baitu ezer egin.
Esandako guztia bete dezan pre-
sionatzeko modua izan daiteke,
baina propaganda egiteko modua
ere bada. Badirudi mundu guztia
berari begira dagoela. Nahiko nuke
esan duena betetzea, baina zaila
ikusten dut. 

Olaia Martinez
25 urte, estetizista

Pertsona nahiko jatorra irudi-
tzen zait, eta adituek saria eman
badiote, merezi duelako izango da.
Bide onetik doala iruditzen zait, eta
aurreko presidentea baino hobeto
ari da. Hala ere, akaso azkarregi
eman diote saria, baina gauzak on-
do egiten dihardu.

Juan Martin
63 urte, jubilatua

II.. UURRTTEEUURRRREENNAA

PPEEDDRROO OOSSTTOOLLAAZZAA EESSNNAALLPPEEDDRROO OOSSTTOOLLAAZZAA EESSNNAALL
2008ko urriaren 13an hil zen, 59 urte zituela.

Haren oroimenez I. urteurreneko meza izango da, domekan, urriaren 18an,
goizeko 11:30ean Elgoibarko Bartolome deunaren parrokian.

Joango zaretenoi eskerrak aldez aurretik.
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KULTURA

Parte-hartze handia eta giro paregabea izan dira 
bost egunez Errosario kaleko jaietan

Haritz dantza taldekoen ezpatadantza izan da egitarauko ekitaldirik hunkigarriena 

BBost egun egin dituzte jaietan Errosario kalean. Bost egun eta hamaika ekitaldi izan dira Ama Birjinaren omenezko jaietan. Hilda-
ko bizilagunen aldeko meza, herri kirolak, sokamuturra, pilota partidak, txokolatada, eta aurten, estrainekoz, oliba-hezurren jaur-
tiketa ere bai. Dudarik gabe, baina, domekan Haritz Euskal Dantzari Taldekoek egindako ezpatadantza izan zen ekitaldirik bere-

ziena. Garai batean egiten zen ezpatadantza birsortu dute, eta eguraldiak gehiegi lagundu ez bazuen ere, jende ugari batu zuten. 
Jaietan saritutako errifa zenbakiak honako hauek izan dira: 2408, 1633, eta 1697. Erreserbakoak, berriz, beste hauek: 2181, 0497, eta 2731.

Haritz Euskal Dantzari Taldekoak Kultur Etxe parean dantzan, udal agintarien aurrean.

Haurrak, oliba hezurrak jaurtitzen.Ama Birjinari eskainitako ezpatadantza.

Mauxitxakoak, Kultur Etxe aurrean.

Haritz dantza taldekoak Errosario kalean.
Behean, egueneko txokolatadako irudi bat.

Haur eta gazteak, eguazteneko sokamuturrean.
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JJasone Osorok Ezekiel izenburuko
eleberria kaleratu berri du, Elkar ar-
gitaletxearen eskutik. Bi  urte pasa-

tu dira Jara eta Jara Bartzelonan elebe-
rriak argitaratu zituenetik, eta honako hau
gazte literaturako bere hirugarren lana
da. Aurreko biak idazteko,  neska nerabe
baten bizipenetan oinarritu zen, eta orain-
goan, berriz, 14 urteko mutiko baten ilu-
sio, fantasia eta buruhausteetan.

Ezekiel amarekin eta arrebarekin bizi da
etxean, inolako erreferentzia maskulinorik
gabe. Neskek buruhausteak ematen dizkio-
te, etxe barruan zein kanpoan. Egun bate-
an, koadrilakoak lokalean sartuta berriketan
ari direla, inork ez duela oraindik neska bat
musukatu ohartzen dira. Horri erremedioa
jarri nahian apustua egingo dute, ea zeinek

lortu lehenago. Horrek zeresan handia
emango die lagunartean.

Nerabezaroko kezkak aztertu ditu 
Jasone Osorok ‘Ezekiel’ eleberri berrian
14 urteko mutiko baten bizipenetan oinarritutako lana da 

Gotzon Garateren inguruko hitzaldi-zi-
kloa hasiko da eguaztenean. Miel Anjel
Elustondok Eskerrik asko, Gotzon. Gotzon
Garate, bidegile izenburuko hitzaldia eskai-
niko du hilaren 21ean Kultur Etxeko hitzal-
di-gelan, eta, aldi berean, Bidegileak bildu-
maren barruan Gotzoni buruz argitaratuta-
ko liburua ere aurkeztuko du. Arratsaldeko
zazpiretan hasiko da Elustondoren hitzal-
dia, eta hara gerturatzen diren guztiei doan
emango zaie liburua. Eguaztenetik aurrera,
berriz, Kultur Etxean bertan eskuratu ahal
izango da liburu hori, debalde. 

Gotzon Garate idazle eta euskaltzalearen 
omenezko hitzaldi-zikloa hasiko da eguaztenean 

Egaña eta Zubeldiarekin
bertso afaria Mendaron

Bertso afaria antolatu dute Men-
daroko Gaztetxean azaroaren 6ra-
ko, Andoni Egaña eta Iker Zubeldia
bertsolariekin. 21:30ean hasiko da
afaria, baina aurrez, 20:00etatik au-
rrera, trikibertso poteoa egingo dute
herrian. Bertso afarirako tiketak 20
eurotan jarri dituzte salgai, eta inte-
resatuek urriaren 28a aurretik esku-
ratu beharko dituzte, Ormola edo
Lekuona tabernetan. 

Errabaljazz jaialdia, urriaren
23tik aurrera

Errabaljazz jaialdia hasiko da
gaur zortzi, urriaren 23an. Miguel
Salvador Projectek kontzertua es-
kainiko du Eibarren, Koliseoan,
20:30etik aurrera. Hurrengo egu-
nean, hilaren 24an, Bill Lyerlyren
kontzertua izango da Soraluzeko li-
burutegiko aretoan, 22:00etatik
aurrera. Organiksek eta Mookom-
bak ere joko dute Mutrikun eta El-
getan, hilaren 25ean eta 31n, hu-
rrenez hurren.

Bertsolari Txapelketako 
finalerako sarrerak salgai
Elgoibarko Izarran  

Abenduaren 13an jokatuko da
BECen Bertsolari Txapelketako
finala, eta  sarrerak Elgoibarko
Izarran eskura daitezke, 26
eurotan. Sarreraz gain,
autobuserako txartela eta
bazkaritarakoa ere jarri dituzte
salgai, 12 euro eta 20 eurotan,
hurrenez hurren. Ez dago, hala
ere, denak erosi beharrik. Komeni
dena bakarrik.

“Bidaia, Gotzon Garateren bizitza eta obrak lagun harturik. Umetako Elgoibar, gaztetako Loiola eta Innsbruck, hel-
dutako Deustu, New York eta India… bisitatuko ditugu. Eta garaian-garaian, marxismoaren gaineko lanak, polizi
nobela beltzak, atsotitzak… irakurriko ditugu. Gotzonek esandakoak berrituko ditugu, hark idatzitakoak gogoratu-
ko. Gotzon Garateren omenezko hitzaldi-irakurketa egingo dugu, maitasunez, esker onez.”

Miel Anjel Elustondo
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EEguraldi bustia eta bisutsa izan arren, jende ugari batu zen astelehenean San Pedroko igo-
eran. 35 txirrindulari irten ziren, eta, iaz bezala, Josu Uriarte markinarra izan zen guztietan
azkarrena. Uriartek hamabost segundu atera zizkion bigarren sailkatuari, Iñaki Ortuosteri.

Triatloietan jarduna da Josu, eta sasoi onean dagoela erakutsi du. Jose Mari Fernandez elgoi-
bartarra eta Azibar Iragagoitia mendaroarra izan ziren, hurrenez hurren, hirugarren eta laugarren.

Josu Uriarte markinarrak irabazi du 
San Pedron, bigarren urtez jarraian  

Guztira, 35 txirrindulari lehiatu dira San Pedroko aldapetan 

Sailkapena

1.  Josu Uriarte 14:00:00
2.  Iñaki Ortuoste                           14:15:00
3. J.Mari Fernandez 15:00:00
4. Azibar Iragagoitia                       15:10:00
5. Mikel Lopezosa                          15:16:00
6. Gorka De la Horra                      15:38:00
7. Beñat Zafra                                15:50:00
8. Iñaki Gorosabel                          15:55:00
9. J.Juan Barrenetxea                    16:20:00
10. Jorge Gonzalez                        17:05:00
11. Daniel Palazin                          17:12:00
12. Gorka Zabala                           17:18:00
13. Imanol Cid 17:32:00 
14. Mikel Hernandez                      17:32:00
15. Tomas Arizaga                         17:50:00
16. J.Antonio Agote                       18:10:00   
17. Enrike Astigarraga                    18:16:00
18. Xabier Elgezua                         18:20:00
19. Agustin Gomez                        18:42:00
20. Iñigo Agirreburualde                 19:22:00
21. Igor Caballero                          19:39:00
22. J.Jose Martinez                       19:50:00
23. Ricardo Huidobro                    19:50:00
24. Gotzon Arrieta                         19:50:00
25. Julen Agirreburualde                20:22:00
26. Iker Amutxastegi                      20:33:00
27. Beñat Fernandez                     21:37:00
28. Fabian Castro                          21:48:00
29. Josen Gurrutxaga                    22:02:00
30.  Mario Romero                         23:20:00
31. Jokin Bergara                          24:28:00
32. Orkatz Amutxastegi                 24:35:00
33. Anton Mendizabal 25:50:00
34. Alberto Matute                         26:55:00
35. Oscar de Diego                        26:55:00

Sarituak

KKaaddeetteeaakk.. Igor Caballero              19:39:00
JJuubbeenniillaakk.. Mikel Lopezosa            15:16:00
2233 uurrtteezz aazzppiikkooaakk:: Mikel Hernandez
17:32.00 
MMaasstteerr 2233--3355:: Josu Uriarte            14:00:00
BBeetteerraannooaakk AA:: Iñigo Ortuoste        14:15:00
BBeetteerraannooaakk BB:: J. M. Fernandez     15:00:00

Josu Uriarte markinarra, irabazlea. Iñigo Ortuoste, bigarren sailkatua.

Jose Mari Fernandez ‘Suso’. Gorka Zabala maldan gora.

Mikel Lopezosa gaztea. Parte-hartzaileak elizako arkupean.
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GGipuzkoako Foru Aldundiarekin si-
natutako hitzarmenari esker,  an-
txintxika egiteko zirkuitu berria

egingo du Udalak Mintxetako estadioaren
inguruan. Hitzarmenaren arabera, Elgoi-
barko Udalak datozen bi urteetan 200.000
euro jasoko ditu (100.000 euro urte bakoi-
tzean) korrika egiteko ibilbidea eraikitzeko.
Ibilbide berriak 1.150 metroko luzera edu-
kiko du, eta  Juan Mugerza krosaren ibilbi-
dea errespetatuko du. Zati batzuetan, el-
karren paralelo egongo dira biak. 
Bestalde, oraindik zehaztu gabe dago ibil-
bideak izango duen zoru mota. Hori bai,
behar bereziak dituzten kirolarientzako
prestatuko dute. Besteak beste, harmailen
atzean dagoen bide zatiko aldapa xamur-
tuko dute, eta orain %15eko portzentajea
duen malda %8ra jaitsiko dute. Zirkuitu

guztia kirol instalakuntzen kanpoko aldetik
eraikiko dute, eta futbol zelaia eta igerile-
kuak inguratuko ditu. 

Antxintxika egiteko ibilbide berria
egingo du Udalak Mintxeta inguruan

Zirkuitu berriak 1.150 metroko luzera izango du

EMAITZAK
FUTBOLA

Haundi 00 – Beasain 11 ((33.. mmaaiillaa))

Lazkao 11 – Elgoibar 22 ((EErrrreegg..))

Elgoibar 22 – Mondragon 11 ((JJuubb..))

Elgoibar 11 – Urki 00 ((KKaadd.. AA..))

Ikasberri 00 – Elgoibar 55 ((KKaadd.. BB))

Aloña Mendi 22 – Elgoibar 00 ((IInnff..))

Elgoibar 66 – Lagun Onak 22 ((TTxxiikkii))

Eibar 22 – Elgoibar 00 ((NNeesskk..))

ESKU PILOTA

GGiippuuzzkkooaakkoo TTxxaappeellkkeettaa

Lagunak 2222 – Oiarpe 1166 ((22.. mmaaiillaa nnaagg..))

Lagunak 2222 – Usurbil 1144 ((11.. mmaaiillaa nnaagg..))

Eibar 2200 – Lagunak 2222 ((33.. mmaaiillaa nnaagg..))

ARETO FUTBOLA

Concepto Createch 22 – Elorrioko Buskantza 22 

ESKUBALOIA

Basauri 1144 – Grupo Eibar (Elg.) 2211 ((JJuubb.. nneesskk..))

Basauri 1177 – IMH 1111 ((KKaadd.. nneesskk..))

Alkorta Forging 2277 – Egia 2277 ((SSeenn.. mmuutt..))

Urola 1144 – Lauko 2255 ((KKaadd.. nneesskk..))

Pneumax 1133 – Aloña Mendi 3311 ((KKaadd.. mmuutt..))

Egia 3311–Pneumax 2266 ((KKaadd.. mmuutt..))

AGENDA
FUTBOLA (Mintxetan)

ZZaappaattuuaa,, 1177

1111::0000 Elgoibar – Lagun Onak ((KKaadd.. BB))

1122::3300 Elgoibar – Amaikak Bat ((NNeesskk..))

1166::3300 Haundi – Baskonia ((33.. mmaaiillaa..))

1188::3300 Elgoibar– Urola ((EErrrreegg..))

DDoommeekkaa,, 1188

1122::0000 Elgoibar – Urola ((TTxxiikkii..))

ESKUBALOIA (Kiroldegian)

ZZaappaattuuaa,, 1177

1111::0000 Bankoa Elg. – Pulpo Zumaia ((IInnff.. mmuutt..))

1122::3300 Aterpe Elg. – Casa Astigarraga Elg. ((IInnff.. nneesskk..))

1166::0000 Beristain Elg. – Hondarribia ((JJuubb.. mmuutt..))

1177::3300 Grupo Eibar Elg. – Zarautz ((JJuubb.. nneesskk..))

1199::0000 IMH – Zarautz ((KKaadd..nneesskk..))

DDoommeekkaa,, 1188

1100::0000 Lauko Elg. – Pulpo B Zumaia ((KKaadd.. nneesskk..))

1111::3300 Pneumax – La Bakaladera Irun ((KKaadd.. mmuutt..))

ESKU PILOTA (Ikastolan)

BBaarriixxaakkuuaa,, 1166

2222::0000 Lagunak – Añorga ((22.. mmaaiillaa jjuubb..))

2222::0000 Lagunak – Bergara ((22.. mmaaiillaa nnaagg..))

Denboraldi amaierarako irteera eta bazkaria 
antolatu ditu Mendaroko Txirrindulari Taldeak

Txirrindulari denboraldiari amaiera emateko hainbat ekitaldi antolatu ditu
Mendaroko Txirrindulari Taldeak urriaren 24rako. 10:00etan zikloturisten irteera
izango da, eta eguerdiko 14:00etan bazkaria egingo dute Landa erretegian.
Bazkarira joateko interesa dutenek mte.mendaro@hotmail.com helbidera idatzi
dezakete, edo Landa eta Txirristaka tabernetan eman dezakete izena urriaren
21erako. 

Morkaiko mendizale elkar-
teak antolatuta, hiru egun pa-
satu dituzte 45 lagunek Pirinio-
etan. Zapatu goizean irten zi-
ren Elgoibartik, eta astelehen
gauean itzuli ziren.  Estoseko
haranean ibili dira, Benasque
inguruan. Eguraldiak gehiegi
lagundu ez arren, gustura ibili
dira. Besteak bestea, Pico de
Veteranos mendi ezaguna igo
zuten taldeko kide batzuk.  

45 lagun izan dira Morkaikorekin Pirinioetan 

Arg.: Manu Sanchez
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LANA

ESKAERA
• Emakumea lan bila. Nagusiak eta haurrak zaintzen,
eta parkinson gaixotasuna duten pertsonekin espe-
rientzia dauka.
(667799 331177 998811

• Neska gaztea etxeko lanak egiteko, haurrak zaintze-
ko edo dendari lanetarako prest. Esperientziaduna.
(994433 225544 339988

• Emakumea sukaldari laguntzaile lanetarako, gauez
pertsona nagusiak zaintzeko edo etxeko lanak egiteko
prest. 
(664455 446611 660000
• Emakumea haurrak zaintzeko edo nagusiak zaintze-
ko eta garbiketa lanak egiteko prest. 
(664488 660033 002299
• Neska arduratsua etxeko lanetarako eta zaintzaile la-
netarako prest. Esperientziaduna.  
(666633 778866 997766

ETXEBIZITZAK ETA LOKALAK

AALLOOKKAAIIRRUUAA
• Mendaron pisua konpartitzeko emakumea behar
da. ( 663366 552233 550077
• Emakumea, pisua konpartitzeko logela bilatzen ari
da. ( 661166 228888 889977
• Zaldibar eta Durango aldean alokairuko etxebizitza
bila nabil. ( 666677 331177 339999
• Bi logelako etxebizitza alokatu nahiko nuke Elgoiba-
rren. ( 994433 553300 226666
• Pisua konpartitzen da. Erdigunean. 
( 665555 774422 005533

MOTORRAK ETA GARAJEAK

• Mercedes Vito furgoneta prestatuta saltzen da. Au-
kera ona. ITV-a pasata. 
( 665522 772277 663311

• Garajea salgai, San Roken. 2-10 zenbakidun porta-
letako 60. zenbakia. 
( 667766 771199 770055

BESTELAKOAK

• Katua oparitzen da, persa arrazakoa, grisa, lau urte
ditu. Bakuna guztiekin.
(665500 885544 771155
• “Tolvarina” markako trikitixasaltzen da. 4 ahotseta-
koa. Beltza. 1.400 euro.
(668888 667766 550077
• Gotzon Garateren omenaldian aterki bat ahaztu zi-
tzaigun Musika Eskolan. Norbaitek aurkitubadu, deitu
dezala.
( 994433 774411 553311
• Etxez etxe ordenagailuak konpontzen ditut. Prezio
onean.
( 663300 558800 339900

Salmentarako eta alokairurako iragarkiak ordaindu egin behar
dira. Iragarkiak hiru astetan agertuko dira BARRENen eta
astero barren.iragarkilaburrak.com atarian. Etxeak, lokalak eta
garajeak: salmenta 1155 eeuurroo eta alokairua 1100 eeuurroo. Autoak 1100
eeuurroo. Eta bestelakoak 55 eeuurroo. Eguazten eguerdia baino lehen.
Tel.: 943 743 704

Lana / Bestelakoak
AAsstteebbeettee :: 55 eeuurroo

22 aassttee :: 88 eeuurroo

33 aassttee :: 1100 eeuurroo

Etxebizitzak/ Garajeak/ Motorra 
AAsstteebbeettee :: 1100 eeuurroo

22 aassttee :: 1177 eeuurroo

33 aassttee :: 2255 eeuurroo

MODULOAKOHARRA:

Ileapaindegia • Estetika • Solarium-a

Iraileko irabazlea:
INMA
VARAS

Urriako saria: 
BETILEETAKO TINTEA
ETA PERMANENTEA 

+
PEDIKURA

Antonio Arrillaga, 6-8 behea (sarrera Santa Ana kaletik) 
Tel.: 943 74 40 26
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• Zorionak, AAiittoorr,, zapatuan
4 urte egingo dituzulako.
Familiakoen partez.

• Zorionak, JJoonnee AAllbbeerrddii,, 5
urte egin dituzulako. Etxe-
ko guztien partez.

• Zorionak, XXaallaaoo! Atzo 1
eta gaur 2! Muxu handi
bat Maddi eta etxekoen
partez,

• Zorionak, EEggooiittzz,,  zure
11. urtebetetzean. Etxeko-
en, eta bereziki, Unairen
partez.

• Zorionak, NNoorraa,, domekan
5 urte egingo dituzulako.
Muxu bat familiakoen eta
bereziki, Aneren partez.

• Zorionak, GGaarraazzii,, 5 urte
egin dituzulako. Muxu
handi bat etxekoen eta
ahizpa Iruneren partez.

Erretratu bakarreko agurra: 2 euro. Argazki bikoitza: 3 euro. Hirukoitza: 5 euro.
Handia: 6 euro. Norbait zoriondu nahi baduzu, argazkia eguazten eguerdia baino lehen

ekarri behar duzu.  BARRENeko bulegora 12:00ak baino lehen, edo
barren@elgoibarkoizarra.com e-postara bidali. 

OHARRA

• Zorionak, NNaahhiiaa, astear-
tean 8 urte egingo dituzula-
ko. Ondo pasa, etxeko
guztien partez.

• Zorionak, SSaarraa,, bihar 15
urte egingo dituzulako.
Muxu asko aitita eta Loliren
partez.

• Zorionak, MMaarriiaa,, familia-
koen eta bereziki, neba
Julen eta lehengusu An-
derren partez.

• Zorionak, MMaaiittaannee,,  zure
11. urtebetetzean. Familia-
koen, eta, ahizpa Maiale-
nen partez. Muxu bat.

• Zorionak, TTrriinnii,, hilaren
18an 85 urte egingo ditu-
zulako. Lagunen partez.

• Zorionak gure rubixuari,
domekan 7 urte beteko di-
tuelako. Pa handi bat
etxeko denon partez! 

• Zorionak, OOiieerr AArrrriioollaa,, zu-
re bederatzigarren urtebe-
tetzean eta patxo handi bat
Xabierren partez.
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16 barixakua
AAiiss iiaallddiiaa
1177::3300 KKiirriibbiillkkaa eeggiittaassmmooaa
Elgoibarko Izarrak antolatuta,
2tik 6 urtera arteko umeentzako
eta euren gurasoentzako
programa. Plaza Handian. 

AAnnttzzeerrkk iiaa
2222::1155 ‘‘MMuunnddoo yy ffiinnaall’’
Ron Lalá konpainiak aurkeztuko
du. Herriko Antzokian. 

17 zapatua
MMaanniiffeessttaazziiooaa
1155::0000 AAHHTTrreenn kkoonnttrraakkoo
mmaanniiffeessttaazziioorraakkoo aauuttoobbuussaa
Baionan egingo den
manifestaziora joateko autobusa
antolatu du AHT Ez Elgoibar
taldeak. King-Kongeko autobus
geltokian.

21 eguaztena
HHiittzzaaddiiaa
1199::0000 ‘‘EEsskkeerrrriikk aasskkoo,, GGoottzzoonn..
GGoottzzoonn GGaarraattee,, bbiiddeeggiillee’’
Gotzon Garateren omenez an-
tolatutako hitzaldi zikloko lehe-
nengoa izango da. Hizlaria Miel
Anjel Elustondo izango da. Kul-
tur Etxeko hitzaldi gelan.

22 eguena
MMiinntteegg iiaa
99::0000 3300++1100 mmiinntteeggiiaa
Enpresetako hizkuntza kudea-
ketari buruzko mintegia izango
da, IMHn.

IIppuuiinn kkoonnttaallaarriiaa
1177::0000 AAhhoozzkkoo ttrraaddiizziioozzkkoo
zzeennbbaaiitt iippuuiinn
Kutxaren Gizarte Ekintzak anto-
latuta, Udal Liburutegian.

23 barixakua
MMaahhaaiinngguurruuaa
1199::3300 BBaasseerrrriittaarr ggaazztteeeenn
eessppeerriieennttzziieenn eellkkaarrttrruukkeeaa
Akuilu taldeak antolatuta, Base-
rritar Gazteen Martxa helduko
da Elgoibarrera 19:00etan, eta
ondoren, mahaingurua egingo
dute, Kultur Etxean.

OKINDEGIA

18 domeka EEIIZZAAGGIIRRRREE

FARMAZIAK

2244 OORRDDUUZZ 
16 Etxeberria (Santa Ana)
17 Fernandez

Goizez, Etxeberria (Errosario)
1188 Fernandez
19 Zabaleta
20 Yudego
21 Etxeberria (Errosario)
22 Ibañez
23 Garitaonaindia

IIbbaaññeezz
Rekalde, 1 (SORALUZE)
Tel: 943 751 638

FFeerrnnaannddeezz 
Herriko enparantza 4, 
Garagarza (MENDARO)       
Tel: 943 756 142

ZZaabbaalleettaa
Kalebarren, 9 (SORALUZE)
Tel: 943 751 384

INFORMAZIO 
GEHIAGO:

Egin klik 

wwwwww..eellggooiiBBAARRRREENN..nneett
atarian

«La proposición» 
16, barixakua: 22:15 

17, zapatua: 19:00/22:15
18, domeka: 19:00

19, astelehena: 21:30

ZZuuzzeennddaarriiaa:: AAnnnnee FFlleettcchheerr.. EEssttaattuu BBaa--

ttuuaakk,, 22000099.. IIrraauuppeennaa:: 110077 mmiinnuuttuu.. AAkkttoo--

rreeaakk:: SSaannddrraa BBuulllloocckk,, RRyyaann RReeyynnoollddss,,

MMaalliinn AAkkeerrmmaann.. Margaret liburu editorea

Kanadara deportatzeko arriskuan dago,

bere jaioterrira. Hori dela eta, azken ha-

mar urteotan oso gaizki tratatu duen bere

laguntzailearekin ezkontzekotan dela

esango du. Laguntzailea jokoa onartuko

du, baina bere baldintzak ipiniko ditu. 

GAZTELEKUKO EKINTZAK LUDOTEKAKO EKINTZAK

BBAARRIIXXAAKKUUAA 1166
KKaannppoo jjoollaassaakk 1177::0000

ZZAAPPAATTUUAA 1177

PPiinngg ppoonngg ttxxaappeellkkeettaa 1177::0000

DDOOMMEEKKAA 1188

ZZiinneemmaa 1177::0000

MMAARRTTIITTZZEENNAA 2200

EEsskkuullaannaakk 1177::0000

EEGGUUAAZZTTEENNAA 2211

TTxxookkoo pprriibbaattuuaa 1177::0000

EEGGUUEENNAA 2222

SSuukkaallddee ttaaiilleerrrraa 1177::0000

BBAARRIIXXAAKKUUAA 1166

MMaaggiiaa eemmaannaallddiiaa 1177::3300

AASSTTEELLEEHHEENNAA 1199

RRoocckk bbaanndd 1177::3300

MMAARRTTIITTZZEENNAA 2200

AAnnttzzeerrkkii ttxxookkooaarreenn ddiinnaammiizzaazziiooaa 1166::3300

EEGGUUAAZZTTEENNAA 2211

PPllaassttiilliinnaa 1177::3300

EEGGUUEENNAA 2222

EEsskkuullaannaakk 1177::3300
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agenda a

Baserritar Gazteen Martxa
UUrrrriiaakk 2233,, bbaarriixxaakkuuaa,, 1199::0000eettaann
Akuilu taldeak deituta, urriaren 23an iritsiko da Ba-
serritar Gazteen Martxa Elgoibarrera. Azkarate gai-
na pasata, 19:00ak inguruan, traktore baten atze-
tik sartuko da martxa gure herrian. Ondoren, base-
rritar gazteen esperientziak elkartrukatzeko ma-
haingurua egingo dute Kultur Etxean. Hurrengo
egunean, Eibar alderantz abiatuko da martxa, eta
urriaren 25ean amaituko da Durangon.

Gure gomendioa  CC

EELLEENNAA
ileapaindegia

Depilazio Elektrikoa
San Frantzisko 49 -1         Tel: 943 741 189

Norentzat: 16 urtetik gorakoentzat
Hizkuntza:  Gaztelera
Hasiera data:  2009-10-19
Non: Eibarren
Izen-emate bukaera: Kontsultatu 

IKASTAROAK

Internet + e-administrazioa

Norentzat: Interesatuentzat
Hizkuntza:  Gaztelera
Hasiera data:  2009-10-19
Non: Elgoibarren
Izen-ematea: Kontsultatu (943 748 828) 

Argazkilaritza digitala

Norentzat: 2005ean jaiotako umeen familiakoentzat
Hizkuntza:  Gaztelera
Hasiera data: 2009-10-20
Non: Eibarren
Izena emateko: 943 708 437 (Eva Alberdi)

Norentzat: Interesatuentzat
Hizkuntza:  Euskaraz eta gazteleraz
Hasiera data: 2009-10-26
Non: Elgoibarren
Izena emateko: 943 740 844 (18:00etatik 20:00etara)

Norentzat: Interesatuentzat
Hizkuntza:  Gaztelera
Hasiera data:  2009-12-03 
Non: Eibarren
Izena emateko: Kontsultatu

Irakurketa sustatzeko egitasmoa

Sutan egindako esmalte ikastaroa

Adimen emozionala kontrolatzeko ikastaroa

In formazio eta eskaintza zabalagoa :
www.zer ikasi .com edo 943 74 82 71

«El cumpleaños de Laila» 
(Ongarri zine-kluba)

22, eguena: 21:30 

«Harry Potter y el misterio
del principe» 

18, domeka: 16:00 

HHaarrrryy PPootttteerr.. EErrrreessuummaa BBaattuuaa,,

22000099.. ZZuuzz..:: DDaavviidd YYaatteess.. AAkktt..:: DDaa--

nniieell RRaaddcclliiffffee,, EEmmmmaa WWaattssoonn,, JJiimm

BBrrooaaddbbeenntt.. 115533 mmiinn.. 

16 urte bete ditu Harry Potterrek,

eta seigarren ikasturtea hasi du

Hogwartsen. Dumbledorrek badaki

profezia betetzear dela, hau da,

Harry eta Voldemorten arteko bo-

rroka helduko dela.
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ZAHARRAK BERRI

1993
Aste honetako erretratu

zaharra Maria Jesus Kortabe-
rriak, Untzon tabernako jabe-
ak, ekarri du BARRENera.
1993ko sanbartolomeetan
ateratako erretratua da, eta
bertan azaltzen direnak Unt-
zon tabernako zerbitzariak di-
ra. Errosario kalean zegoen
Untzon taberna, eta herrian
oso ezaguna zen. 1994an itxi
zen taberna. Ikus dezagun
zeintzuk diren argazkian azalt-
zen diren zerbitzariak: 

EEzzkkeerrrreettiikk eesskkuummaarraa:: Be-
goña Arizmendi, Mertxe Etxe-
berria, Amaia Ansola, Candi
(azkoitiarra), Isabel Ansola (=),
Maite Barrenola, Juanita Ba-
rua, Maria Jesus Kortaberria
eta Asun Agirre “Oleta”.

Erretratu zaharra

Gure berbak

ww HHAARR,, hhaarrrraa:: “Gusano”. 
ww HHAARRKKOO,, hhaarrkkuuaa:: Frutaren harra. Sagarra-
ren harkua.
ww HHEEGGAABBEERRAA,, hheeggaabbeerriiaa:: “Avefria”.
ww HHOONNTTZZ ZZUURRII,, hhoonnttzz zzuurriixxaa:: “Lechuza”.
ww IIPPUURRTTAARRGGII,, iippuurrttaarrggiixxaa:: “Luciérnaga”.
ww IITTSSAASS--AANNTTZZAARR,, iittxxaass--aannttzzaarrrraa:: “Ganso”.
ww IITTZZAAIIÑÑ,, iittzzaaiiññaa:: Izaina, “sangüijuela”.
ww KKAAIIXXOO,, kkaaiixxuuaa:: “Gaviota”. KKaaiixxoo hhaauunnddiixxaa
eta KKaaiixxoo ttxxiikkiixxaa izaten dira.
ww KKAALLAANNDDRREESS,, kkaallaannddrreessaa:: “Alondra”, “ca-
landria”.
ww KKAANNAARRIIXXOO,, kkaannaarriixxuuaa:: “Canario”.
ww KKAANNGGRREEJJOO,, kkaannggrreejjuuaa:: “Cangrejo de rio”.
ww KKAAPPOOIIAA,, kkaappooiiaa:: Irendutako oilaskoa.

ww KKAARRAAKKOOLL,, kkaarraakkoollaa:: Barraskiloa. MMaarrrraasskkii--
lllloo ere bai, nahiz gaur egungo adinekoen arte-
an kkaarraakkooll izan nagusi.
ww KKAARRRRAAZZTTAARRRROO,, kkaarrrraazzttaarrrruuaa:: “Zorzal”.
ww KKAATTAAGGOORRRRII,, kkaattaaggoorrrriixxaa:: Urtxintxa gorrix-
ka. Ikus KKaattaammiixxaarr sarrera.
ww KKAATTAAKKII,, kkaattaakkiixxaa:: “Golondrina”.
ww KKAATTAAMMIIXXAARR,, kkaattaammiixxaarrrraa:: Urtxintxa hauts-
kolorekoa, nabarra. Gorrixka denari Katagorri
esaten zaio.
ww KKAATTAANNAARR,, kkaattaannaarrrraa:: Txori txikia, “Trepa-
dor azul”.
ww KKAATTAAPPAARRDDOO,, kkaattaappaarrdduuaa:: “Jineta”.
ww KKAAZZAA--TTXXAAKKUURR,, kkaazzaa--ttxxaakkuurrrraa:: Txakur
ehiztaria.

ww KKIILLKKEERR,, kkiillkkeerrrraa:: “Grillo”.
ww KKIIRRIIKKIIXXOO,, kkiirriikkiixxuuaa:: Trikua. Hiztun zaharre-
nek darabilte batez ere. Gazteagoek ttrriikkuuaa
darabilte. En jeneral, guk, lehen aitxa zanak-
eta kirikixua esaten ziuen, baiña bixak, kirikixua
eta trikua. Nik, bixetara.
ww KKOONNEEJJOO,, kkoonneejjuuaa:: Untxia.
ww KKOORRRROOKKOOII,, kkoorrrrookkooiiaa:: Itsasadarretan ibilt-
zen den arraina, jateko ia batere estimatzen
ez dena. Altzolaraiño sartze’ittuk oiñ korro-
koiak.

Jesus Mari Makazaga

Hiztegixa: animalixen izenak (3)

Hona, gaurkuan ere, animalixen berba gehixago:

EESSKKEERRTTZZAA

PPEEDDRROO GGAABBIILLOONNDDOO EELLCCOORROO--IIRRIIBBEEPPEEDDRROO GGAABBIILLOONNDDOO EELLCCOORROO--IIRRIIBBEE
2009ko urriaren 7an hil zen Gasteizen, 85 urte zituela.
Sendiak bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak 

hala nola hileta elizkizunetara agertu izana.
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OOSSAASSUUNN GGIIDDAA:
MMEEDDIIKKUUNNTTZZAA AALLTTEERRNNAATTIIBBOOAAKK
KKeemmeenn BBeellaarrddeennddaa
BBeerrrriiaa!!!!!! NNaattuurrooppaattaa,, IIrriiddiioollooggooaa eettaa HHoo--
mmeeooppaattaa.. 
(Pisu kontrola ,“Dieta erraza” mehetzeko 
tratamendua... Naturopatia, Bach loreak, P.N.L,
makrobiotika, janari biologikoak,  nutrizio eta osa-
sun ikastaldiak). Quantum scio (estres kontrola) ta-
rot terapeutikoa eta familia konstelazioa (banaka)
San Bartolome, 29 
Tel: 943 744 031
Egunero: 9:00-13:00 / 16:30-20:00

SSaannaattaannaa DDhhaarrmmaa YYooggaa EEllkkaarrtteeaa
Urasandi, 9 
Tel: 943 748 593 (Idoia) - 685 722 131
Astearte eta ostegunetan: 
10-11:30/13:00-14:00/15-16:30/
18-19:30/20-21:30
Mendaro
Astelehen eta asteazkenetan: 
10-11:30/15-16:30
Astearte eta ostegunetan: 
20:00-21:30

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
AAiinnhhooaa FFiissiiootteerraappiiaa
Eragozpen fisikorik egongo balitz, 
etxez etxeko zerbitzua eskainiko litzateke.
Tel.: 943 531 953 

669 565 745 
Goiz eta arratsaldez . 
Jausoro, 6 behea

OOPPTTIIKKAAKK
IIkkuuss ooppttiikkoo--ooppttoommeettrriissttaa
San Bartolome, 10 - Tel: 943 743 734
Egunero: 9:30-13:00 / 16:30-20:00
UUzzuurrii
(Optometria, tonometria, kontaktologia, 
audiometria) 
San Frantzisko, 21 - Tel: 943 740 359
Egunero: 9:30-13:00 / 16:30-20:00

OORRTTOOPPEEDDIIAAKK
IIttzziiaarr SSaarraasskkeettaa
San Frantzisko, 12 - Tel: 943 74 35 62
Egunero: 9:30-13:00 / 17:00-20:00

MMAASSAAJJIISSTTAAKK
VViiccttoorriiaa IIrraaeeggii
(Esku- terapiak: kiropraxia, dranatzaile 
linfatikoa, osteopatia, kirol masajea 
(bendaje funtzionala eta "taping 
neuromuskularra",  lehiaketa 
bendajea.) San Frantzisko kalea, 
40 (atzealdea) -Tel.: 943 740 770
Astelehenetik Ostiralera : 8:00 / 14:00

HHOORRTTZZ KKLLIINNIIKKAAKK
IIrraallee
Errosario Kalea, 7 behea (Elgoibar) 
Tel: 943 743 679
Zeharkalea, 8 behea (Ermua) 
Tel: 943 177 134
irale@irale.com 
www.irale.com 

LLeekkuu eeddeerr 
Elena Herrero Lobo
Aita Agirre enparantza, 5 behea
Tel: 943 530 053
lekueder@infomed.es

BBeeiittiiaa AArrrriioollaa
- Odontologia orokorra eta ortodontzia
- Haurren Hortzagin programa
- Panoramikak eta telerradiografiak
Trenbide kalea 21, behea
Tel: 943 531 869

PPOODDOOLLOOGGOOAAKK
OOiinnbbeerrrrii
Errosario kalea, 25 
Tel: 943 741 795
Astelehenetik ostiralera: 
9:00-13:30
15:00-19:30

IIññiiggoo AArrrriillllaaggaa YYuuddeeggoo
- Hanken afekzioen terapia. 
- Neurrira egindako plantilak. 
- Hanka diabetikoen zainketa. 
- Ordenagailuaren bidezko 
hankaren azterketa.
San Frantzisko kalea, 20 behea 
Tel: 943 741 645
Ordutegia: 
9:30-13:30 
15:30-19:30
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