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Aiete Altza Amara
Amara Berri Amara

Osinaga Amara Zaharra
Anoeta Añorga Añorga

Txiki Antigua Antiguo

Olatz Bravok haurrentzako bere
lehenengo bi liburuak idatzi ditu
by E st itx u  Z abalaE st itx u  Z abala  on 2013/11/13 in KUL T URAKUL T URA

EreinErein
argitaletxearek inargitaletxearek in
kaleratu ditukaleratu ditu
Amarako idazleakAmarako idazleak
Izotz zuloaIzotz zuloa eta  eta HiruHiru
dragoidragoi  ipuinak; ipuinak;
i lustrazio lanakilustrazio lanak
Ainara Azpiazuk etaAinara Azpiazuk eta
Alicia de MiguelekAlicia de Miguelek
egin dituzte. egin dituzte. 

Amatasunak bultzatuta,

Bilatu…
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Txiki Antigua Antiguo
Ategorrieta Bidebieta
Egia Erdialdea Gros
Herrera Ibaeta Igara
Igeldo Illunbe
Intxaurrondo Kaia
Larratxo Loiola Loiolako

Erribera Martutene
Miramon Morlans Parte

Zaharra Puio Sagues
Txomin Txomin Enea Ulia
Urgull Zorroaga Zuatzu
Zubieta

URTEKARIA 2012URTEKARIA 2012

Bilatu zure inguruko sagardotegiaBilatu zure inguruko sagardotegia

Ainara Azpiazu ilustratzailea eta Olatz Bravo
idazlea, Ereineko arduradunarekin batera,
gaurko aurkezpenean. (Argazkia: E. Zabala)

Amatasunak bultzatuta,
haur literaturako bere
lehen liburuak idatzi ditu
Olatz Bravo
amaratarrak: Izotz zuloa
eta Hiru dragoi. Ainara Azpiazu hernaniarrak ilustratu du lehena, eta Alicia
de Miguel donostiarrak bigarrena. Bi lanak Ereinen Sasi guztien gainetik
sailaren barruan argitaratu dituzte, eta 4-7 urte arteko haurrei zuzenduak
daude. Liburuen aurkezpena egin dute gaur eguerdian, eta oso pozik agertu
da idazlea: “Gaur amets bat bete dudala esan dezaket”.

Izotz zuloa ipuinak Marko izeneko pinguino bat du protagonista, eta gurasoek
bigarren seme-alaba izatean gertatzen diren tirabiren inguruan dihardu.
Hiru dragoi ipuinean, berriz, Ekiñe da pertsonaia nagusia. Bere aitak hiru
dragoi oparitu dizkio triste ez egoteko, eta magia gabeko lurraldera
bidaiatuko du. Azken batean, benetako laguntasunaz hausnartu duela onartu
du Bravok.

Eskutik  eskura ibiliko diraEskutik  eskura ibiliko dira

Bi liburuak ohiko modura erosteko aukera egongo da, baina aldi berean,
Eskutik eskura ibiltzeko jaio dira. Hala, Donostia, Bilbo, Gasteiz, Iruñea eta
Baionako kaleetan liburu bakoitzaren bi ale utziko dituzte, gaur bertan hasita.
Barruan eskutitz bat eramango dute, eta eskuartean hartzen duenak ipuina

25,00 €
ananta yoga durango

Eskaintza ikusi
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Zaborren
kudeaketaren inguruko
parodia bat egin dute
2013/11/03

Aste bukaeran kultura
lepo Donostian!
2013/11/08

%35,4ko partaidetza
erregistratu dute
eguerdian Igeldoko
kontsultan
2013/11/10
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6°C
Gaur 10°C 7°C

Bihar 8°C 5°C

Igandea 9°C 7°C
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Martxelo

LEH IAKETA: A FUEGO NEGROLEH IAKETA: A FUEGO NEGRO

LABURRAKLABURRAK

Euskal Bilerako haur danborradan
izena emateko epea zabalik da

Txistorra postuak banatzeko
zozketa hilaren 20an egingo dute

Bertso poteoa Egian

Bertsolari Txapelketa Nagusira
joateko autobusa, Egiatik

Profile

Zarata gutxitzeko Amaran trenbidea lurpetik igarotzea nahi du PPk

Isunen ordez gizarte lanak egitea proposatu du EAJk

or
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etxera eramateko aukera izango du. Haurrek liburua eraman, etxean
irakurri, eta berriro ere kalean uztea da helburua, beste batek irakur dezan.
Jarduera aurrera eramateko gurasoen laguntza eskatu dute, liburua non
uzten duten adieraziz. Hala, blog baten bidez liburuen jarraipena egingo dute.
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Otamendi

posted an
update

8 hours, 10 minutes ago

Pello Odriozola euskal
presoa kalean da.
Tolosaldeko Atariako
Mikel Iraolak kartzelaren
atarian egindako bideoa.
Informazio gehiago:
http://www.ataria.info

Edu

Lartzanguren

posted an
update

15 hours, 57 minutes ago

EHUk Carmen Reinhart
Harvardeko
ekonomialaria bihar
Leioan zorraz hitz egitera
gonbidatu du. ikerketa bat
argitaratu zuen 2010ean,
zor publikoak hazkuntzari
kalte egiten diola
erakusteko asmoz: Lan
hartan kodetze akatsak

LORETOPETIKLORETOPETIK

Markel Ormazabal:
'Perla petit borobila'

Ezin irri zabalagoarekin irakurri dut
hilaren…

Aste bukaeran kultura
lepo Donostian!

Pasa den astean autobusean nihoan eta
tipo bat…

Itsaso Gutierrez: 'Uda
iragan da, jada'

Niri uda asko gustatzen zait. Aitatxorekin
egoten…

Beñat Gaztelumendi:
'Elkarlana'

“Egin kontu, 5.700 hizkuntza ezberdin
desagertu…

Irakurri guztiak

BIDEOAKBIDEOAK
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egitea, eskura zituen
datuak apropos
baztertzea eta estatistikak
ohi ez bezala baloratu
izana egotzi diote hainbat
ekonomialarik.

Amaia

Portugal

posted an
update

17 hours, 10 minutes ago

Bidaia luzeak, soka
motzean. Hondarribian
markatu eta Venezuelan
agertu zen hegaluzeaz eta
beste, gaurko Berrian:
http://paperekoa.berria.info/plaza/2013-

11-

14/038/001/bidaia_luzeak_soka_motzean.htm

Laurentzi

Garmendia

posted an
update in the

group
Bugattiko bihurgunea

18 hours, 22 minutes ago

Fitxaketa eta gidari
aldaketa zurrunbilo
honetan azken berria:
McLarenek Kevin

Road Show Donostian da
2:052:05

Igeldoko desanexioaren
inguruko herri galdeketa
2:172:17
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McLarenek Kevin
Magnussen fitxatu du
2014rako. Sergio Perezen
ordez gidatuko du.

Amaia

Larruzea

posted an
update

20 hours, 35 minutes ago

Mendizaleei eskainitako
bloga, euskera hutsean!!
Gaurko honetan…

Koldo Mitxelena
Kulturunearen 20.
urteurrena
2:102:10

BLOGARIAKBLOGARIAK

SoundCloud: nire musika

interneten: Kaixo
informatikalari! Gaurkoan
SoundCloud-i buruz hitz

egingo dut. Zer da? Gure musika
internetera...

Bertso-afaria: Ez da inoiz
berandu, eta bagatoz
maiatzaren 27an egin
genuen bertso afariko
balorazio labur batekin.
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IRUTXULOKO HITZA (2013-11-8)

Herri kontsulta: igeldotarrek dute
hitza

Xabier Etxaniz Rojo: “Kontatzen
dizkidaten gauza batzuk gorde egiten

AUZOETAKO JAIAK

DONOSTIA KULTURADONOSTIA KULTURA

ekitaldi gehiago...

+ KULTURA
Mem oria gitana, GIETIJE

2013.11.15

+ KULTURA
Papiroflexia tailerra

2013.11.15

ANTZERKIA ETA DANTZA

Kultur Agenda
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ditut eta hortik sortzen ditut istorioak”

Boluntarioen lana eskertuko du
Behobia-Donostiak; Pedro Carrillo
laguntzaileetako bat da

Hiriko kultur etxeetan proposatutako
ikastaroen ikasle kopuruak gora egin
du eta erabiltzaileak gero eta gehiago
dira

Kulturaren ateak zabalik hogei urte
bete ditu Koldo Mitxelenak

ALBISTE GUZTIAK IRAKURRI

KIROLA

Libre lasterketa egingo
dute abenduaren 14an

Munduko Saskibaloi
Txapelketaren harira,
hainbat jarduera
antolatu dituzte

Ia 15.000 erabiltzailek
erabili dute Behobia-
Donostia lasterketa
jarraitzeko Runloc
aplikazioa

Donostiako 36.
Maratoia jokatuko dute
azaroaren 24an

KULTURA

Jarraipen eta
Aholkularitza
Batzordeak Donostia
2016ren
aurrerapenak txalotu
ditu

Olatz Bravok
haurrentzako bere
lehenengo bi liburuak
idatzi ditu

Murgiako
finalaurrerako eta
BECeko finalerako
sarrerak agortu dira

AISIA

GipuzkoaSolidarioa
jaialdia egingo dute
larunbatean, Okendo
plazan

Gurutze Gorriaren
ekimenez elkartasun
kontzertu bat eskainiko
du Donostiako Orfeoiak

Afari-kontzertua Mikel
Cartonekin

Dani Fano marrazkilari
donostiarraren komiki
solasaldia
Intxaurrondon

GIZARTEA

Desanexioari buruzko
eztabaida "oso
aberatsa" izan dela
dio Igeldoko Herri
Kontseiluak

Kontratua ez
betetzeagatik,
Kutxabanken aurkako
salaketa aurkeztu dute

Ostiralean jarriko dute
abian aterpeetako
neguko plana

Zubietako errauste
plantako kontratuak

EKONOMIA

Europako enpresetan
praktika ordainduak
egiteko 30 beka
eskainiko dituzte

Donostiako udalak
150.000 euro jasoko
ditu enpresa berriak
sortu eta ekonomia
suspertzeko

Autobus bidaiaren
prezioak ez du
momentuz igoerarik
izango

Jabi Vitoria: "Zergen

POLITIKA

Libre lasterketa egingo
dute abenduaren 14an

Jon Aginagalde aske
geratu da

Jose Ignacio
Galparsoro: "Emaitza
eta parte hartzea
bikainak izan dira"

Axier Jaka: "Aldundiak
eman beharreko
pausoen zain geratzen
gara orain"
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Gurutze Gorriaren
ekimenez elkartasun
kontzertu bat eskainiko
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eten dituzte,
enpresekin akordio
batera iritsi eta gero

eguneratzea
beharrezkoa da
zerbitzuak
mantentzeko"
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