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Laburrean

Albistea iruditan

Hugo Chavez Venezuelako presi-
dentea hil eta 5 urte bete ziren 
egunean, Tadamun elkargune 

internazionalistak Sutegira ekarri zuen 
Venezuelaren gaineko ika-mika. Willy 
Toledo aktore ezaguna eta Agustin Otxo-
torena enpresaria elkarrekin aritu ziren 
Venezuelako egoera politikoa aztertzen. 
Ondorio batera iritsi ziren biak: herria 
suntsitzea, horixe dela Juan Guaidó eta 
bere jarraitzaileen helburua. 

Agustin Otxotorenaren ustez, Vene-
zuelako baliabide naturalak esplotatze-
ko Ameriketako Estatu Batuen (AEB)
saiakera berri bat da azken hilabetee-
tako egoera politiko nahasia. “Berriz ere 
Venezuela AEBei saldu nahi diete, abe-
ratsek pobreen kontura negozioa egiten 
jarraitzeko”, salatu zuen enpresariak. 

Hala, arazoaren muina AEBen politi-
kei leporatu zieten eta haien aliatu kapi-
talistei. “Espainiako politikariak AEBen 
txakurrak baino ez dira”, baieztatu zu-

“Herria suntsitu baino ez dute nahi, berriz ere”

Willy Toledo aktorea eta Agustin Otxotorena enpresaria Sutegin izan ziren martxoaren 5ean. 
Venezuelak bizi duen egoerari buruz jardun zuten Tadamunek antolatu zuen solasaldian.

Aste Santuko txokoak 
Aginagan
Aste Santutako txokoetan izena emateko 
epea apirilaren 5era arte egongo da ire-
kia. Txokoen iraupena: apirilaren 15etik 
26ra, jaiegunak kenduta. Informazio ge-
hiago: aginaga@eskolatxikiak.org

1968an jaiotakoen 
bazkaria, apirilaren 6an
Apirilaren 6rako antolatu duten hitzordu-
rako whatsapp taldea osatu dute. Talde 
horretan norbait egon ez eta bazkarira ani-
matzen bada deitu 696 411 683 (Bego) edo 
666 872 818 (Ana) telefono zenbakietara.

1969an jaiotakoen 
kinto bazkaria
50. urteurren bazkaria irailean edo urrian 
ospatuko dute. Eguna eta tokia zehazteke 
daude baina dagoeneko talde bat hasi da 
ospakizuna prestatzen. Aurrerago eman-
go dituzte xehetasun gehiago.

ten bi solaskideek. Hala ere, Chavez eta 
Maduroren gobernuek zer hobetu badu-
tela aitortu zuten, baina Venezuelako es-
tatuak txiroen alde borroka egiten duela 

ziurtatu zuten. “20 urtean ezinezkoa da 
estatua goitik behera aldatu eta hartu-
tako neurri guztiekin asmatzea”, gaine-
ratu zuen Otxotorenak gaia ixteko.
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Komikia

TOKIKOMeko hainbat hedabidek sustaturiko tira komikoa. 

 

Garazi Lizaso Manterola

Garazi Lizaso Manterola | Itxaso Orbegozo | Aroa Etxeburua Ugartemendia | Aritz Gorriti | Luis Aranalde | Imanol Ubeda

Egunero da martxoak 8

Zirraragarria, polita, 
hunkigarria, indar-
berritzeko modukoa, 

goxoa, ilusioz betea… Eta 
jarrai nezake martxoaren 8a 
deskribatzeko hitzen zerren-
darekin.

Greba bizitzako eremu guz-
tietan kokatu genuen lana-
ren kontzeptua eraldatzeko, 
enplegutik haratago dagoena 
ere lana delako. Greba fe-
ministak bost ardatz zituen 
jo-puntuan: ikasleak, enple-
gua, pentsiodunak, kontsu-
moa eta zaintza. Modu batera 
edo bestera guztiak ukitzen 
saiatu ginen eta mamitsua 
izan zen.

Zoragarria izan zen goizean 
goizetik emakume* andana 
frontoira nola gerturatzen 
zen ikustea. Kaxkotik zehar 
egin genuen ibilbidetxoa; 
hamaika adin, errealitate eta 

esperientzia desberdinak ditu-
gun emakumeok* borobiletan 
izan genituen solasaldiak eta 
hausnarketak; herrian zehar 
manifestaldi zaratatsua; argaz-
ki alaia eta, aldi berean, indar–
tsua; tuper-bazkari elkarbana-
tua; mikrofono irekia poesia, 
kantu eta dantzekin; akelarrea 
eta Askatasun Plazako zaintza 
kolektiboko eremua. Borobil 
atera zen guzti-guztia.

Eguna euritan hasiagatik 
ere, eguzkia atera zitzaigun 
edo aterarazi genion, guztion 
artean.

Iazko greba feministaren eta 
mobilizazio masiboen ostean, 
ia mundu guztia bilakatu zen 
feminista. Emakumeon* alda-
rriez jabetzen saiatu dira hain-
bat alderdi politiko eta enpresa 
multinazional, nahiz eta euren 
jardunaren bidez andreon* as-
katasuna eta eskubideak auzi-

tan jartzen dituzten egunero. 
Joera hori geldiarazten saiatu 
gara feministak aurtengo gre-
bari begira. Eskaera politiko 
zehatzak egin ditugu eta nabar-
men utzi dugu feminismoaren 
izaera antikapitalista, intersek–
zionala eta internazionalista. 
Bestela esanda, lehen lerroan 
jarri nahi dugu emakumeon* 
gehiengoaren ezinegonei eta 
zapalkuntzei erantzungo dien 
feminismoa. AEBtako mugi-
menduari jarraiki, %99aren 
feminismoa.

Aldarrikapenak martxoaren 
8an ez ezik, urteko 365 egu-
netan ere badute lekua. Nork 
bere inguruan eragin ditzake 
aldaketak, eman aurrerapau-
soak. Inurri lanean, pixka-
naka, baina etenik gabe. Eten-
gabe. Soilik horrela lortuko 
baititugu goizeko ariketan 
zenbaitetan aipatu genituen 

egoera injustuak justuago 
bilakatzea, bizitzak biziga-
rriagoak eta duinak egitea, 
guztiontzat.

Egunero da martxoak 8, 
nahiz eta batzuetan nahi bai-
no malkartsuagoa den bidea. 
Gogoratu, eguna euritan ha-
siagatik ere, guztion artean, 
ateraraz dezakegu eguzkia. 
Elkarrekin konspira dezake-
gu, ametsei forma eman die-
zaiekegu eta maldak guztion 
artean igo ditzakegu. Horre-
gatik, deitu dugu datorren 
ostegunean, martxoaren 
21ean, 18:30tan Potxoenean 
balorazio bilera irekia, ba–
tzeko. Batu gaitezen egun 
hori antolatzen aritu gine-
nok, egunean parte hartu 
genuenok eta bertaratu ezin 
izan genuenok, guzti-guztiek 
dugu lekua eta zeresana bile-
ra horretan.
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JONE AMONARRIZ

“GEDren bost urteko 
ibilbide honek ezer 
erakutsi badio herri 

honi da bat eginda soilik 
lortuko dugula korapiloa 
askatu eta aurrera egitea, 

etorkizun hobe eta 
justuago baterantz”

Jone Amonarriz, Gure Esku Dago

Gure Esku Dago amai–
tzear ote den galdetu 
dio batek baino gehia-

gok bere buruari dinamikak 
ziklo bat itxiko duela jakin-
dakoan. Galdera horri gehitu 
beharko genioke ea GEDek 
ez bada, zein eragilek bidera-
tuko lituzkeen aurrerantzean 
erabakitzeko eskubidearen 
eta burujabetzaren aldeko 
dinamika herritarrak, era au-
tonomo eta parte-hartzailean; 
ea nork emango liokeen se-
gida, alor honi dagokionean, 
milaka herritar aktibatu, an-
tolatu eta elkartu dituen bost 
urteko ibilbideari eta ea nola 
iritsiko garen gure etorkizuna 
erabakitzera, herritar antola-
tuon bultzadari esker ez bada.

Hain justu, horregatik, he-
rri mugimendu honek behin 
ere ez du zalantzan jarri au-
rrera egitea, eta fase bat ix-
tearekin batera abiatuko du 
berri bat aste gutxi barru. 
Hilabeteotan bere buruari 
egin dizkion galderak dira 
zergatik, zertarako eta nola 
egin behar duen aurrera eta 
GEDren kideok hausnarketa 
parte hartzaileen bidez eran–
tzun diegu galderei; argi eta 
sintonian erantzun ere.

Zergatik? Abagune politiko 
honetan herritarrok jokatzen 
ari garen paperak zedarrituko 
duelako etorkizuna, hein 
handi batean. Haize antide-
mokratikoei eta atzerakoiei 
aurre egin eta gero eta ageria-
goak diren hormak eta harre-

siak gainditzeko ezinbestekoa 
da gizarte zibil aktibo eta ahal-
dundua. Urtez urte, gero eta 
jende gehiago mobilizatu da 
aldarrikapen honen eta kultura 
demokratiko berri baten alde 
Euskal Herrian. Esparru asko-
tan ematen ari den ahalduntze 
sozial eta kolektibo erraldoiari 
esker, herritarrok lortu dugu 
erabakitzeko eskubidea nor-
maltasunera ez ezik agenda 
politikoaren erdigunera ere 
ekartzea. Urrats eraginkorrak 

egiteko unea da orain. 
Zertarako? Euskal Herriko 

lurraldeetan erabakitzeko es-
kubidea gauzatu ahal izateko, 
erreferendum bidez, normalta-
sunez, libre eta demokratikoki, 
eta berme guztiekin. Horre-
tarako jaio ginen eta helburu 
horri inoiz baino indar gehia-
gorekin helduko diogu, bost 
urteotan sortutako oinarriaren 
gainean eraikitzen hasteko. 

Eta nola? Elkarrekin. GEDren 
bost urteko ibilbide honek ezer 
erakutsi badio herri honi da 
bat eginda soilik lortuko dugu-
la korapiloa askatu eta aurrera 
egitea, etorkizun hobe eta jus-
tuago baterantz. Herritarrok 
jabetu gara helmugak batu 
egiten gaituela eta norabide 
berean ematen dugun pauso 
bakoitzeko, hurbilago gaude-
la jomugatik. Horregatik, argi 
dugu datozen hilabeteetan bi 
ardatz nagusiak, ahalduntze 

soziala eta erabakitzeko es-
kubidea gauzatzearen aldeko 
jendarte mailako indar bilke-
ta izan behar direla.

Martxoaren 31n ekitaldi 
berezi batekin abiatuko dugu 
etapa berria, Bilboko Euskal-
duna Jauregian. Lerro hauek 
irakurtzen ari zarela balia-
tuz, jakin Gure Esku Dagoren 
webgunean izena ematen ba-
duzu, leku bat gordeko dizu-
gula. 

‘Egin dezagun bidea’ da 
ekitaldiaren leloa, eta biga-
rren esaldi batek eman dio 
zentzua izenburuari: ‘Ezer ez 
denean ziurra, dena da posi-
ble’. Hain justu, horregatik, 
orain da momentua. Ame–
tsetatik erronketara pasatze-
koa, utopiei helburu deitzen 
hastekoa. Azken asteotan Ka-
taluniatik eta demokraziaren 
aurkako epaiketatik iritsi zaiz-
kigun duintasunezko lezioetan 
hamaika arrazoi gehiago pilatu 
zaizkigu aurrera segitzeko.

Erabakitzea ez da amets 
bat. Eskubide bat da. Eta 
eskubide hori gauzatzea po-
sible egingo dugu. Izan ere, 
bere deklarazio gogoanga-
rrian Jordi Cuixartek, Mar-
celino Camachoren esaldi 
bati erreferentzia eginez, 
adierazi bezala: “Grebarako 
eskubidea greba egiten ira-
bazten da. Manifestaziorako 
eskubidea, manifestazioak 
eginez. Eta guk diogu eraba-
kitzeko eskubidea bozkatuz 
irabazten dela”. 

Ez da amets bat

“Martxoaren 31n ekitaldi berezi batekin abiatuko dugu etapa berria, Bilboko 
Euskalduna Jauregian”.



 PIL-PILEAN 2019ko martxoaren 15ean6 PIL-PILEAN

BOZKETA

“EAJ, PSE eta PPren 
babesarekin behin betiko 

onartu zuten Batzar 
Nagusiek, egitasmo 
honen foru araua. 

EHBildu eta Podemoseko 
batzarkideak aurka 

agertu ziren”

Erraustegian oinarrituriko hondakinen kudeaketa  
plana onartu dute Batzar Nagusiek

47 batzarkideetatik 26 
batzarkideek babestu 
zuten eta 21 agertu zi-

ren aurka, Foru Aldundiko 
gobernuak sustatu eta Zu-
bietako erraustegian oinarri-
turiko 2019-30 urte arterako 
Gipuzkoako Hiri Hondakinen 
Kudeaketa Plana, martxoaren 
6an egin zuten osoko bilkuran. 
Alegia, EAJ, PSE eta PPren ba-
besarekin behin betiko onartu 
zuten Batzar Nagustiek, egitas-
mo honen foru araua. EHBildu 
eta Podemoseko batzarkideak 
aurka agertu ziren. 

EH Bildu: “Errausketan eta 
inposizioan oinarrituriko 
foru arau honen aurka 
bozkatu dugu”
Foru Aldundiaren hondakinen 
kudeaketa plan honen aurka 
bozkatu zuen EHBilduk. Bai-
na ez bakarrik, “gipuzkoarren 
gehiengoaren iritzia eta na-
hiarekin” bat eginda baizik; 
Ahal Dugu Podemosekin, 
Gipuzkoako gehiengo sindi-
kalarekin, mugimendu eko-
logistarekin, medikuekin eta 
“otsailaren 23an enegarrenez 
agintaldi honetan milaka per–
tsona kalera atera zituen mu-
gimendu sozial eta transbertsa-
larekin”.

Iban Asenjo EHBilduko 
bozeramaileak zioenez, erraus-
ketan eta inposizioan oinarri-
turiko foru araua “presaka eta 
korrika ekarri eta onartu duzue 
eta hau hilda jaio da. Foru arau 
honek ez du inongo etorkizu-
nik”. 

Kudeaketa plan honek hon-
dakinekin dugun gatazka 
konpondu ordez, areagotu 
egiten du Asenjoren esanetan, 
“jada irekia dagoen gizarte 
haustura are gehiago zabal-
duz”. 

EHBilduk gogorarazi zuen, 
osoko zuzenketa aurkeztu zio-
tela foru arau honi, Europako 
zuzentaraua eta ekonomia zir-

kularra urratu eta “ingurume-
naren aurka doalako”. Ez hori 
bakarrik. “Foru arau honek 
herritarrok aire garbia arnas-
teko dugun eskubidea ukatzen 
digulako, gizakion, animalien 
eta izaki ororen osasunaren 
aurka doalako”, Osasuna eta 
Errausketa Ikerketa Taldeak 
(OEIT) oroitarazi izan duen 
moduan.

Hondakinen kudeaketarekin 
dugun gatazka adostasunez 
konpondu ordez, “EAJ eta 
PSEren gobernuak inposizioa 
nahiago izan du. Herritarrei 
hitza eman ordez, eztabaida 
ukatu zaie eta osasuna eta 
akordioa landu ordez, gobernu 
itsu honek irabazle eta galtzai-
leen arteko eskemetan murgil–
tzea lehenetsi du”.

Podemos-Ahal Dugu: 
“Bideragarria ez den plan 
honek hurrengo legealdiak 
zigortuko ditu”
Parte hartze, legitimotasun eta 
gizartearen onarpen faltagatik 
hondakinen kudeaketa plana-
ren aurka bozkatu zuen Ahal 
Dugu Podemosek. Bideragarria 
ez den plan honek “hurren-
go legealdiak zigortuko ditu”. 
Ione Cisneros bozeramaileak 
EAJ eta PSE alderdien foru 
gobernuari gogorarazi zion, 
jendea oporretan zela egin 
zuten prozesua, ez zela par-
te hartzailea izan, herritar eta 
herri mugimendurik gabe egin 
baita, “ez dira kontuan har-
tu”. Herritarrak kontuan izan 
gabe eta “modu ilunean hartu 
ditu erabaki asko GHK-k. Parte 
hartzailea izatea nahi badu-
zue, tranparik gabe, kontsulta 
antolatu planari eta erraus-
tegiari buruz”, adierazi zuen 
Cisnerosek.

Onarturiko planak bekatu 
originala duela nabarmendu 
zuen; Zubietako erraustegia. 
Tximiniarik gabeko eta kolore 
berdeko eraikin bat erakusteko 
Foru Aldundiak egunkarietako 
orrialdeak erostea alferrikakoa 

Martxoaren 6ko bilkuran 2019-30 urte arterako Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeaketa Plana onartu zen Batzar 
Nagusietan.

da Cisnerosen esanetan, “de-
nok ezagutzen baitugu errea-
litatea. Gizartea oso kezkatua 
dago”, egitasmo honek era-
gingo duen kutsaduragatik, 
arnastuko dugun aireagatik, 
jendartearen osasun eta eko-
nomiagatik. 

Horregatik, zioenez, parte 
hartzerik sustatu ez eta le-
gitimotasunik ez duen plan 
honen aurka antolatu da gi-
zartea aipatu batzarkidearen 
esanetan. GuraSOSek otsai-
laren 23an antolaturiko ma-
nifestazioa ekarri zuen gogo-
ra. “Milaka pertsonek modu 
baketsuan akordioa eskatu 
zuten”. Horren harira, foru 
gobernuari gogorarazi zionez, 
“kaleko ahotsak ez entzuteak 
bere ondorioak ditu”.

Oraindik garaiz gaudela 
gogorarazi zuen Cisnerosek. 
“Akordioetara heltzea posible 
da. Gizartea hori ari da eska–
tzen eta hori da guztiok merezi 
duguna”.

Podemos Ahal Dugu alder-
diaren esanetan, “beti dago 
denbora atzerapausoa eman 
eta erabakiak birpentsatzeko. 
Akordio bat erdiestea nahi 
genuke”. 
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EAJ: “Benetan albiste ona da 
Gipuzkoarentzat”
“Benetan albiste ona da Gi-
puzkoa osoarentzat eta bene-
tan pozten gaitu” Maria Eu-
genia Arrizabalaga, EAJ-ren 
bozeramailearen esanetan, 
2030. urtera arteko hondaki-
nen kudeaketa plana onartu 
izana. “Legealdiari amaiera 
emateko modu egokia irudi–
tzen zaigu benetan”. 

Plan berriaren xehetasunak 
goraipatu zituen; “helburua, 
Gipuzkoak ekonomia zirkula-
rreko, prebentzioko eta klima 
aldaketaren aurkako borroka 
sustatzeko politika aktiboak 
bultzatzea da, arlo horretan 
Europak ezarritako helburuak 
txertatuz”. 

2030erako Europako %70eko 
birziklatze tasa bost puntu-
tan gaindituko omen du Gi-
puzkoak, zabortegiak ekidingo 
dira. Plan honek Europako he-
rrialde garatuenen parean jarri-
ko omen du Gipuzkoa, Zubieta 
gainean eraikitzen ari diren 
azpiegiturak eraiki eta laster 
martxan jarrita. “Hainbeste 
urteetako eztabaida  antzuari 
amaiera emango dio, 45.000 
etxeetarako argindarra bihur-
tuz”, adierazi zuen Arrizaba-
lagak. 

Zubietako erraustegia mar-
txan egongo den eguna “egun 
handia izango da” zioen      
batzarkide jeltzaleak. 

Aurreko legealdiko kudeake-
ta kritikatu zuen. Bere esane-
tan, “arazo ikaragarriak ziren 
hondakinak gipuzkoarrentzat 
duela lau urte”. 2015ean aurrez 
eginiko “lan guztia hankaz 
gora botata aurkitu genuen eta 
horren ondorio nabarmena, 
Gipuzkoa inolako azpiegitura-
rik gabe uztea izan zen”. Eta 
gaineratu zuenez, hondakinak 
beste leku batzuetara garraiatu 
beharra izatea, “dirutza publi-
koak baporatu” izanarekin ba-
tera. Testuinguru honetan, lau 
urteotan behin behineko neu-
rriak hartzen lan handia egin 
dela zioen. 

Plan hau onartuta, gai honen 
inguruko eztabaidari amaiera 

Egunotan Zubieta gainean eraikitzen ari diren erraustegiak duen itxura. Bistan denez, lanak oso aurreratuak dituz-
te. Herriko puntu askotatik begi bistakoa da jada aipatu planta.

emango zaiolakoan esan zuen, 
“20 urteetan bizi izan dugun 
liskar egoera paranoiko hone-
tatik ere zerbait ikasi beharko 
lukete batzuk. Fanatismoa eta 
itxurakeria alde batera utzi 
eta herriaren alde elkarlanean 
jarduten”. Suedia edota Aus-
tria adibidetzat jarrita amaitu 
zuen esanez, “herritar bakoi–
tzak badugu ardura, inguru-
menarekiko benetako errespe-
tuz nola jokatu behar dugun 
ikasteko”. 

PSE: “Gipuzkoarrei emandako 
hitza bete du foru gobernuak”
“Gobernu hau ez da bere as-
moak ezkutatzen aritu. Hitza 
eman eta bete du”, PSE-ko 
bozeramaile Susana Garcia 
Chuecak adierazi zuenez. 
Hondakinen kudeaketa plana-
ren alde bozkatu zuten, “Gi-
puzkoarrei emandako hitza 
bete duelako eta 7/2008 aben-
duaren 23ko foru araua bete–
tzeagatik”. 

Foru arau hura Gipuzkoako 
Batzar Nagusietan gehiengo 
osoz onartua izan dela gogo-
rarazi zuen. Bere esanetan, 
parte hartzea bermatu da, eta 
2030era arteko plan berriak 

“indarrean den araudi guztia 
betetzen du”, Gipuzkoa etorki-
zunera begira jartzeaz gain.

Klima aldaketaren aurka bo-
rrokatzeko aukera emango du 
Chuecaren esanetan, planaren 
jasangarritasun eta bideraga-
rritasuna defendatzearekin 
batera. Zubietako azpiegiturei 
esker, “enplegu berdea sortze-
ko aukera” egongo dela esan 
zuen.

Egotzi zaien kudeaketa ilu-
naren aurrean zioenez, “go-
bernu hau ez da bere asmoak 
ezkutatzen aritu”. Aldiz, au-
rreko legealdiko kudeatzaileei 
araudia saihestu izana egotzi 
zien. Botere desbideratze argia 
egon zela. 

PP: “Zabortegien kultura 
desagertzen da”
EAJ eta PSE-ren foru gober-
nuarekin bat egin eta 2019-
30 urte arterako Gipuzkoako 
Hiri Hondakinen Kudeaketa 
Planaren alde bozkatu zuen 
PP-k. Joan den astean onar-
turiko hondakinen kudeaketa 
planak aurrekoari “jarraipena 
eman eta modernizatzen du” 
Juan Carlos Cano bozeramai-
learen esanetan. “Zabortegia-

ren kultura desagertzen da” 
eta horrekin batera, legealdi 
honetan Gipuzkoak izan ez 
duen autonomia izango du 
aurrerantzean, hondakinen 
kudeaketaren gaiari dago-
kionean. “Autonomia hau 
kudeaketa publiko integrala 
izatea nahiko nuke, ez da po-
sible izan”, Canoren esanetan, 
aurreko legealdiko kudeaketa-
gatik.

Bere ustez, Gipuzkoak 
2030erako finkatua duen 
%70eko birziklatze tasara lehe-
nago helduko da. Martxoaren 
6an Batzar Nagusiek gehiengo 
osoz onarturiko planak Eu-
ropako hondakinen hierarkia 
errespetatzen du eta plan hau 
“legealdi hasieran izan ez eta 
aspaldi martxan jarriak behar 
zuten azpiegiturekin osatuko 
da”.

Bere ustez “konfrontazio po-
litiko interesatua” desagertze-
ko unea heldu da, erraustegia 
bai edo ez eztabaida atzean 
uztekoa, baina “gutxienez hu-
rrengo hauteskundeak igaro 
arte hala gertatuko den itxaro-
penik ez dut”. Hurrengo legeal-
dirako hau guztia gainditzea 
espero du. “Akordio gehiago 
izatea”.
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Erraustegia klima aldaketaren sinonimo 
“lotsagarria” dela salatu dute

Errausketaren aurkako 
oihu eta txistu artean 
hartu zuten martxoaren 

6an Donostiako Kursaal Jau-
regiaren atarian, barruan os-
patzen hasi ziren “Change the 
Change” klima aldaketaren 
aurkako nazioarteko biltzarra. 
Bezperan hiriburuko udalaren 
atarian egin bezala, Errauske-
taren Aurkako Mugimenduak 
mobilizazio jendetsua egin 
zuen Kursaal atarian. 

Pankartako aldarriak zioen 
moduan, erraustegia klima 
aldaketaren sinonimo dela 
gogorarazi zuten, hizki larriz 
nabarmendua zuten moduan, 
sinonimo lotsagarria. Mezua, 
barruan ziren agintariei gogo-
rarazi zieten. Tartean, Zubie-
tan eraikitzen ari diren erraus-
tegia sustatzen ari direnei. 
Biltzarra, Donostiako Udalak, 
Foru Aldundiak, Jaurlaritzak 
eta Espainiako Gobernuak an-
tolatu baitzuten.

Porlan lantegia eta erraustegia
Kursaalera bertaratu zirenei in-
formazio eskuorriak banatzen 
aritu ziren. Biltzar honetara 
datozenei eskaera argia luza-
tu zien Errausketaren Aurkako 
Mugimenduak. 

“Ez utzi EAE, Gipuzkoa 
eta Donostiako agintariek 
‘green-washing’ merkea egi-

Aurreko astean “Change the Change” klima aldaketaren aurkako nazioarteko biltzarra ospatu zen Donostian. 
Martxoaren 6an elkarretaratzea egin zen Donostiako Kursaal parean, Errausketaren Aurkako Mugimenduak deituta.

DEITZAILEAK
“Ez utzi EAE, Gipuzkoa 

eta Donostiako agintariek 
‘green-washing’ merkea 
egiten. Exijitu klimaren 
aldaketa okerragotzen 

duten proiektuak 
baztertzea”

ten, eskatu benetako konpro-
misoa herritarren eta Lurra 
planetaren etorkizunarekin, 
exijitu klimaren aldaketa oke-
rragotzen duten proiektuak 
baztertzea”. Tartean, Donos-
tiako lurretako bi proiektu: 
Añorgako Rezola porlan lante-
gia eta Zubietan eraikitzen ari 
diren erraustegia. 

Erraustegiek eragindako minbizi kasuen gorakada argia, 
OEIT-k kaleraturiko azterlanetan
Osasuna eta Errausketa Iker-
keta Taldeak (OEIT) erraus-
tegiek gu guztion osasunean 
duten eragina agerian uzten 
duten nazioarteko hainbat 
adituren azterlanak argitara–
tzen segitzen du sare sozialen 
bidez. Datu kezkagarriak za-
lantza izpirik gabe.

Ingalaterrako “Spatial 
analysis of health effects of 
large industrial incinerators in 
England, 1998-2008: a study 
using matched case-control 
areas” azterlanaren arabera, 
“erraustegiaren inguruko 10 
kilometroko erradio batean 
leuzemien gehikuntza bat a–
tzematen da”.

Italiako 2010eko “Cancer 
incidence in people with re-
sidential exposure to a mu-
nicipal waste incinerator: an 
ecological study in Modena 
(Italy), 1991-2005 azterlanean, 
“erraustegiaren inguruko 3,5 

kilometroko erradio batean 
leuzemien %28-35eko gehi-
kuntza aurkitzen dute”.

2012ko Espainiako beste 
ikerlan bat; “Cancer mortali-
ty in towns in the vicinity of 
incinerators and installations 

for the recovery or disposal of 
hazardous waste” izenekoa. 
Kasu honetan, “kutsadura-itu-
rri ezberdinek minbiziak era-
gindako hilkortasunean duten 
eragina aztertzen da, iturri 
bakoitzari dagozkion datu 
espezifikoak agertzeko beha-
rrezko doikuntzak egin ondo-
ren. Hondakinen errausketari 
dagokionez minbiziak eragin-
dako hilkortasuna %9 igotzen 
da, emakumeengan urdaileko 
minbiziak eragindakoa %38 
eta behazun-xixkuarenak era-
gindakoa %43 igotzen dira hu-
rrenez-hurren eta gizonezkoe-
tan pleurak eragindakoa %98 
igotzen da”.

“Erraustegiaren inguruko 10 kilometroko erradio batean leuzemien 
gehikuntza bat atzematen da”.
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Bilera ireki gehiago ate joka

Hainbat bilera ireki edo 
parte hartze saio iraga-
rri dira Potxoenean da-

tozen egunetarako. 
21. Korrika girotzeko lanetan 

dabilen herritar batzordeak bi-
lera deitu du ostiral honetarako. 

Beste bi hitzordu begibistan: 
batetik, Euskaraldia sustatzeko 
talde eragileak deitu duena, 11 
eguneko ariketa kolektiboaren 
ondorena aztertzeko. 

Bestetik, etorkizunean Ugar-
tondon kokatuko den belau-
naldi arteko etxebizitza komu-
nitarioa diseinatzen jarraitzeko 
parte hartze saio berria iragarri 
du Udalak; “Bizikidetza” izango 
da jorratuko duten gaia. 

Bilera ireki hauei, Jai Batzor-
deak antolaturikoa batu behar 
da. Adi, ekitaldien aurrekontuak 
hilaren 15a baino lehen aurkez-
tu beharko dituzte. Azkenik 
aipatzekoa, greba feministaren 
balantzea egiteko bilera irekia. 

Datozen bilera irekiak
Martxoak 15, ostirala
n 17:30 Korrika Batzordearen 
bilera irekia euskaltegian.

Martxoak 20, asteazkena
n 18:00 Euskaraldiari lotu-
tako bilera irekia Potxoenean. 
 
Martxoak 21, osteguna
n 18:30 Greba feministaren ba-

lorazio bilera irekia Potxoenean.

Martxoak 23, larunbata
n 10:30-12:30 Ugartondoko Txi-
rikorda proiektua definitzeko 
saioa Potxoenean: “Bizikidet-
za”.

Martxoak 25, astelehena
n 18:00 Usurbilgo Jai Batzor-
dearen bilera Potxoenean.

Korrika Batzordea ostiral honetan batuko da Etumeta AEK euskaltegian.

Badator Laburbira
Euskarazko film laburren 
emanaldia bueltan datorki-
gu Usurbila, urtero moduan 
NOAUA! Kultur Elkartearen 
eskutik. Martxoaren 24an, 
19:30erako antolatu dugu 
proiekzioa Sutegin. Sarre-
ra doan. Aurten, 2016-2018 
urte artean ekoitzitako 9 
film eskainiko dira:
n Begi ninien koreografia 
(10’30’’), Arrate Fernandez 
Itsaso.
n Shell phone (9’42’’), 
Miren Mujika.
n Ama (7’20’’), Josu Martinez.
n Zapatak (3´00´´), 
Irati Murua.
n June (7’33’’), 
Arantza Ibarra.
n Ilunpean (3’09’’), 
Lapatx films.
n Hotzean garbitu (14’), Ma–
ddi Barrenetxea-Marta Teijeira.
n Erroak (8´’39’’), Ane Zuazu-
biskar Iñarra.
n Handiak eta txikiak (1’36’’), 

Laida Ruiz.
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MARTXOAREN 8KO GREBA 
FEMINISTA

“Ehunka emakumeek 
planto egin zuten 
Usurbilen, planto 

historikoa”

Balorazio bilera irekia martxoaren 21ean
Martxoaren 8an bizitakoaren 
balantzea egiteko ordua da. 
Joan den ostiraleko ekime-
nak antolatzen aritu den 
emakume taldeak balorazio 
bilera irekia deitu du mar-
txoaren 21erako. “Zorionak 
Usurbil! Sekulakoa izan zen 
martxoaren 8a! Hori dela 
eta, *balorazio bilera ireki-
rako* gonbita luzatzen di-

zugu. Egun hori antolatzen 
aritu ginenok, egunean parte 
hartu genuenok eta bertara-
tu ezin izan genuenok, guz-
ti-guztiek dugu lekua eta ze-
resana bilera horretan. Beraz, 
erantzi lotsak eta gerturatu!”. 
 
Martxoak 16 larunbata
10:00-14:00 / 15:30-19:30 Au-
todefentsa feminista ikastaroa 

Potxoenean, Maitena Mon-
royrekin. Izen ematea aurrez 
bideotatik: Parekidetsaun Sai-
laren egoitza, 943 377 110, pa-
rekidetasuna@usurbil.eus
Antolatzailea: Usurbilgo Uda-
leko Parekidetasun Saila.

Martxoak 21, osteguna
18:30 M8ko greba baloratzeko 
bilera irekia Potxoenean.

Emakumeen planto historikoa

Aurrekaririk ez duen mobi-
lizazio eta greba eguna bizi 
izan genuen Martxoaren 8an. 
Ehunka emakumeek planto 
egin zuten Usurbilen, planto 
historikoa. Inoiz ezagutu den 
emakumeen aldarrikapen eta 
protesta egun jendetsu eta 
anitzena bizi izan genuen.

Emakume gazte eta helduak, 
alabak, amak, amonak, ikas-
leak, langileak, langabetuak, 
pentsiodunak… goizean goize-
tik elkarrekin plazan, manifes-
tatzen, hausnartzen, emaku-
meak elkar ezagutzen, sortzen, 
dantzan… 

“Zorionak! Historia egiten 
ari gara!”, zioten antolatzai-
leek goizeko bi mobilizazioen 
ostean. Kalejira zaratatsua 
egin zuten lehenik herrian 
barrena, eguerdian manifes-
tazioa. Bi hitzorduak histori-
koak; emakumeek deitu eta 
emakumeen eskubide, aldarri 
eta elkartasunez bete zituzten 
kaleak. 

Tartean,  greba feministako 
bost ardatzen inguruan haus-
nartzeko parada izan zuten 
frontoian. “Greba bizitzako 
eremu guztietan kokatu dugu, 
lanaren kontzeptua eraldatze-
ko. Enplegutik haratago da-

goena lana delako, horretarako 
bost ardatz eraiki ditugu; ikas-
leak, enplegua, pentsiodunak, 
kontsumoa eta zaintza. Ardatz 
horiek lantzeko bertaratu gare-
non esperientzietatik abiatuko 
gara. Horretarako espazioa sor-
tu nahi dugu”, adierazi zuten 
Martxoaren 8ko greba feminis-
tako antolatzaileek.

Kaleak eta plaza hartzea 
zen, aurreko asteetan emaku-
me talde batek josi zuen egita-
rauaren helburua. Eguneroko 
lanen aurrean planto egin eta 
plaza publikoa okupatzea.  
Besteak beste, sormena par-
tekatzeko. Martxoaren 8an, 
elkarrekin frontoian bazkaldu 
ostean, mikrono irekia jarri zu-
ten, nahi zuen emakume orok 
abestu, errezitatu edo bertsoak 
botatzeko. 

Dantza batean ikusi geni-
tuen segidan, eta eguna boro-
biltzeko, Donostiako ilutnzeko  
manifestaziora joan aurretik 
akelarre ikusgarria plazaratu 
zuten.

Martxoaren 8ko greba feminista historikoko talde argazkia. Aurrekaririk ez duen Usurbilgo emakumeen irudia.

Haurren zaintza gunea 
Bizitza eta zaintza lanak ekarri 
nahi zituzten heteropatriar-
katu kapitalistari planto egi-
teko Martxoaren 8rako deitua 
zegoen greba feministaren 
erdigunera. Gizonezkoei mo-
bilizatu ordez, zaintza lanez 
arduratzeko deia egina zegoen. 
Askatasuna plazan, haur eta 
gizonezko talde bat ikusi ge-
nuen, jolasean eta dantzan.
  Azken oharra: Bilgune Fe-
ministaren zozketako zenbaki 
saritua 5.403 izan da. “Sari-
tuak Errigorako saski zuri eta 
beltz bat jasoko du!”. Horre-
tarako idatzi hona: bulegoa@
bilgunefeminista.eus 
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MAITANE ZURIARRAIN, 
Kabiene kide berria:

“Etxean lan egiteak bere 
zailtasuna zuen, 

etxearen, lanaren eta 
bizitza sozialaren arteko 
denborak ez nituelako 

bereizten”

Parekidetasuna  
sustatzeko apustua
Kabieneko lan taldeak al-
daketa nabarmena eman du 
azken aldian. Kide kopuruan 
gorantz egin du, baina go-
rantz egin ahala aurrera 
egin du baita parekideta-
sunerantz. “Denboraldi bat 
egon zen, emakume bat eta 
bost mutil zeudela”, oroita-
razi dio Maitane Zuriarrai-
nek NOAUA!ri. Ordutik, ha-
maika ahalegin egin dituzte 
kide emakumezko gehiago 
erakartzeko. Eta ahalegi-
nak bere emaitza izan du. 
Usurbilgo elkarlan guneak 
egun 15 kide ditu, 7 emaku-
mezko eta 8 gizonezko.   
Lerrootan elkarrizketatu di-
tugun hiru Kabiene kideokin 
batera, bertan bere ibilbide 
profesionala garatzen ari 
dira Yolanda Arrieta idazlea 
eta Aroa Etxeburua psiko-
logoa. Maitanerekin batera, 
Aroa urtebeterako Hasiz 
Hazi deialdiko bekaduna da 
baita.

Kabiene Elkarlan Gunea,  
parekidetasunerantz hazten

Kabia hazten doa, on-
doko elkarrizketan ja-
betuko zaretenez. Kide 

berriak ditu Kabiene elkarlan 
guneak. Emakumezkoak ge-
hienak, lankideen artean pare-
kidetasuna sustatzeko egin du-
ten apustuaren baitan. Kabiene 
kide berriotako hiru emaku-
merekin elkartu da NOAUA!: 
Danele Sarriugarte itzultzai-
le, kazetari eta idazlearekin; 
Maitane Zuriarrain barne di-
seinatzailearekin eta Ainara 
Azpiazu Aduriz “Axpi” ilus-
tratzaile eta komikigilearekin.  

NOAUA! Nola gurutzatu da 
Kabiene zuen bizitzetan? 
Ainara Azpiazu. Etxetik kanpo 
lan egitea komenigarria izan-
go zitzaidala pentsatzen ur-
teak neramatzan. Facebook 
bidez izan nuen Kabieneren 
berri. Bisitan etorri nintzen. 
Maitane Zuriarrain. Herritarra 
izanda, Kabieneren berri ba-
nuen. Etxean lan egiteak bere 
zailtasuna zuen, etxearen, 
lanaren eta bizitza soziala-
ren denborak ez nituelako 
bereizten. Kabieneren Ha-
siz Hazi beka deialdia azken 
egunetan zen eta proiek-
tua aurkeztea erabaki nuen. 
Danele Sarriugarte. Denbora 
neraman etxean lan egiten. 
Mezu bidez jaso nuen Kabie-
neren berri, eta hona etorri 
nintzen.
 
Etxetik kanpo, lantoki fisi-
ko bat izateak zer ekarri du 
zuentzat?
M.Z. Orden bat, lanaren eta 
bizitza pertsonalaren arteko 
mugak bereiztea. Eta oso arlo 
ezberdinetako profesionalak 
egonda, interes komunak nola 
sortzen diren jabetzen zara. 
Elkarri zalantzak argitzen diz-
kiogu, oso aberasgarria da. 
A.A. Denborak eta espazioak 

antolatzea eta egiten duguna 
partekatzeko sare bat izatea. 10 
urte neramatzan bakarrik eta 
beti etxean, ordu gehiegi dira. 

Ogibide ezberdinen arteko 
elkar laguntza sarea bada he-
men?
A.A. Denok gara autono-
moak. Antzeko zailtasunak 
bizi ditugu. Orain arte plan-
teatu gabeko lotura be-
rriak sortzen laguntzen du.  
 
Denbora kudeatzen 
sortzaile apartak izan-
go zarete honez gero?  
A.A. Horretan oraindik asko 
ikasteko dudala sentitzen dut. 

Agian zailena hori da. 
D.S. Ez zaude besteen agindue-
tara baina bete beharreko epe 
batzuk dituzu eta horretarako 
zuk antolatu behar duzu zure 
bizitza. Batzuetan zenbat eta 
muga gutxiago denborak ere 
askoz errazago ihes egiten 
dit. Halere niri espazioak ho-
rretan nabarmen lagundu dit.  
 
Egun zer proiektu dituzue 
esku artean?
M.Z. Hendaiako eta Zarauzko 
bi etxebizitzetako berrikuntza 
lanetan nabil. Orioko jatetxe 
baten berritze lanetan ere bai. 
A.A. Irrien Lagunentzako kola-
borazio bat amaitzen ari naiz 
oraintxe. Eta Alaine Agirreren 
eta Iñaki Sanzek idatzitako li-
buruen ilustrazio lanekin nabil. 
D.S. Ni ere ohiko lanekin nabil. 
Argia aldizkariarekin kolabo-
ratzen dut batez ere kultura eta 
jendeak izeneko ataletan. Gero 
itzulpenak egiten ditut. Orain 
itzulpen luze batzuk ditut eta 
horiekin nabil. Tarteka beste 
gauza batzuk ateratzen dira. 

Kabiene kide berriak. Ezkerretik eskuinera; Maitane Zuriarrain, Ainara Azpiazu eta Danele Sarriugarte.
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NOAUA! Zein da emakume 
autonomoen errealitatea? 
Ainara Azpiazu. Urteak aurre-
ra egin ahala, bizitza pertso-
nala planifikatzeko garaian 
zenbat eragiten duen kontu-
ratu naiz eta niretzat orain-
dik gogorra da. Soldatapean 
aritu eta langabezia kobratu 
dezakezu, guk hori ez dugu. 
Gure bajak oso baxuak dira, 
amatasun bajak bezala. Bes-
te langileek dituztenak baino 
askoz eskubide murritzagoak 
ditugu. Eta hori oso gogorra 
egiten zait oraindik ere. Kuo-
ta oso altua dela iruditzen 
zait, ia 300 euro ordaintzen 
ditugu hilero. Legalki nahi-
ko babesik gaudela iruditzen 
zait. Baditu bere alderdi onak; 
zure lan orduak antolatzeko 
aukera duzu, inork ez dizu 
esaten zer egin behar duzun 
eta zure irizpide propioak 
jar ditzakezu zure lanean. 
 
Sortzaileon kasuan 
oso ohikoa ezta?  
D.S. Autonomoa izatea eraba-
ki dudan sentsaziorik ez dut 
izan. 4 urte daramatzat, ne-
keza egiten zait, baina pozik 
samar nabil oraindik. Ez dut 
sekula hausnartu autonomoa 
eta emakumea izatearen gaiaz. 
Baina zentzu horretan bat na-
tor, martxoaren 8ko mugimen-
du feministak egin zuen deial-
diarekin. Egiturazko baldintza 
batzuk daudela uste dut eta 
heziketa bidez barneraturi-
koak, eta horrek eragiten du. 
Soldatapean egongo banintz 
eragingo lidake agian beste 
modu batera, eta autonomo 
izanda eragiten dit tarifak 
adosteko orduan. Ez dut esa-
ten hori bakarrik emakumeoi 
gertatzen zaigunik, baina iru-
dikatzen dut badagoela lotura-
ren bat. Ez dakit autonomoen 
tasak generoaren arabera zelan 

Gustura dira Kabienen,  Maitane Zuriarrain, Ainara Azpiazu eta Danele 
Sarriugarte. Jarraitzeko gogotsu.

MARTXOAREN 8AZ
“Gelditzeko egun bat 

iruditzen zait, sekulako 
pisua daramagulako 
emakumeok eta hori 

ikusarazi behar delako”

banatuak egongo diren, baina 
interesgarria izango da ikustea 
datu horiek nola dauden. Era-
gingo dutela irudikatzen dut. 

Martxoaren 8ko greba deial-
diaren bueltan nola koka-
tzen duzue zuen burua? 
A.A. Baldintza horienga-
tik ere ezinbestekoa iru-
ditzen zait, mila arra-
zoiengatik. Egun horretan 
gelditzeko egun bat iruditzen 
zait, sekulako pisua daramagu-
lako emakumeok eta hori no-
labait ikusarazi behar delako.  
D.S. Gustatuko litzaidake hitz 
egitea beste emakume auto-
nomoekin, ia zeintzuk diren 
beraien oztopo nagusiak.  
A.A. Batzuetan ez duzu plan-
teatu etxe bat ez ote duzun 
erosi autonomoa zarelako? 
Edo ez naiz izan ama lehe-
nago autonomoa naizelako? 
Denborarekin planteatzen 
ari naiz gauza batzuk, hautu 
pertsonaletan uste baino era-

gin handiagoa izan dutenak.  
M.Z. Ama oso gazte, 24 urte-
rekin izan nintzen, autono-
moa nintzela. Autonomoa 
eta ama izan eta gero etorri 
ziren ondorioak, nola egin 
aurrera. Egin zen halere.  
D.S. Esperientzia horiek parte-
katzea interesgarria litzateke, 
beste batzuk nola egin duten 
jakiteko. 

Aurrera begira, Kabienen ze 
ibilbide jorratu asmo duzue? 
M.Z. Ez dut beste batentzat lan 
egitera bueltatzeko asmorik. 
Gainerakoan, Kabienen segi 
eta ze proiekturekin ikusiko da. 
A.A. Hemen segitzeko as-
moa dut, oraingoz oso gus-
tura nago. Ikusten naiz he-
men denbora majo batean. 
Lanari dagokionez, lanak 
nik bilatzea nahi nuke eta 
ez lanek ni. Betiko erronkak 
dira. Oso gustura nago.  
D.S. Oso gustura nago eta ja-
rraitzeko asmoarekin. 4 urte 
daramatzat autonomo mo-
duan eta uste dut beti izan 
dela borroka, denbora hobeto 
kudeatzea. Gauza batzuetan 
hobetu da nire lan bizitza eta 
bizitza pertsonalaren arteko 
oreka. Ia Kabienek laguntzen 
didan horretan.

“Beste langileek dituztenak baino askoz 
eskubide murritzagoak ditugu”

Bi urteko ibilbide 
emankorra
Zure kontutik lan egiten 
baduzu, interesgarria izan-
go zaizu Kabiene elkar-
lan gunearen eskaintza. 
Lanerako mahaiak, bilera 
gelak, Internetarako kone-
xioa, bulegoko materiala...  
Finean espazio bat, lerroo-
tan elkarrizketatu ditugun 
hiru lagunek zioten mo-
duan, bizitza pertsonala 
eta profesionala bereizteko, 
beste profesionalen laneko 
esperientzietatik elkar abe-
rasteko eta norberak egiten 
duen lanketa ere kide ge-
hiagorekin partekatzeko.  
2016an sortu zuten elkarlan 
guneak jada bi urte pasa-
txoko ibilbide emankorra 
izan du eta aurrera begi-
rako bideari ere, bistan de-
nez, ibilbide oparoa dario.   
 
Informazio gehiagorako...  
Kabiene ezagutu edo zure 
lan proiektua bertan ga-
ratzeko interesa baldin ba-
duzu, informazio edo argibi-
de gehiago jasotzeko bideok 
dituzu. Telefonoz nahiz web 
bidez hartuemanetan jar zai-
tezke elkarlan gunekoekin:  
943 55 96 75 / kabiene.com
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ILAZKI GAINZA
“Emakumeak arlo 

guztietan aritu dira 
lanean, gizonezkoak 

bezain beste, baina ez 
zaigu horren berri eman. 
Historiaren erdia bakarrik 
kontatu zaigu, garaileena. 

Gizonena. Boterea 
izan dutenena”

Liburua, Lizardin eta 
Sutegin eskuragarri
NOAUA! “Gure esku dago, 
beraz, ikuspegia aldatzea 
eta datozen belaunaldiei 
isilarazi diguten historia 
kontatzea”. Liburuan dator 
esaldia. Gazteengan pentsa-
tuz idatzi al duzue? 
Euskara txukunean argita-
ratu dugu baina ez dugu 
modu konplikatu batean 
idatzi. DBHtik aurreragoko 
ikasleentzat egokia da, bai-
na baita guraso zein irakas-
leentzat ere. Eraldaketarako 
pertsona egokiak direla uste 
dugu; haur eta gazteekin 
harreman zuzena dute eta 
behar bezalako transmisioa 
egin dezakete. 

Liburua autoeditatu egin du-
zue. Non eskuratu daiteke?
Hainbat dendetan dago sal-
gai. Usurbilen, Lizardi li-
buru dendan. Baina Sutegin 
ere eskuragarri dago. Gure 
web orrian ere egin daiteke 
online erosketa, kalaka.eus 
helbidean. 

Ilazki Gainza: “Emakumeen ekarpenak 
isilaraziak izan dira”
Usurbilen egin zituen 

hainbat urte. Or-
dukoak dira NOAUA!n 

plazaratu zituen iritzi artiku-
luak. Kalaka kooperatiban ari 
da lanean orain eta Nerea Uria-
rekin batera Emariak izeneko 
liburua plazaratu du. Historian 
zehar ekarpen handiak egin 
dituzten emakumeen inguruko 
biografia-bilduma.

NOAUA! Emariak, emakumeek 
historian zehar egin dituzten 
ekarpenen bilduma plazaratu 
berri duzue. Nondik eta nola 
sortu zitzaizuen liburu hau 
plazaratzeko ideia?
Ilazki Gainza. Gure aletxoa 
erein nahi izan dugu, gure txi-
kitasunetatik. Kalaka bi ekin–
tzailek osaturiko kooperatiba 
bat da, eta ekintzaile bezala 
ez dugu emakumezko errefe-
renterik izan. Ekintzailetzan 
agertzen diren erreferenteak 
ere gizonezkoak baitira. 

Formakuntza saioak eskain–
tzen ditugu eta alor horretan 
ere sumatu dugu falta hori. 
Emariak fitxa bidezko lan bat 
bezala planteatu genuen hasie-
ra batean, eskoletan lantzeko. 
Baina ezinezkoa egin zaigu 
eskolekin elkarlan moduko bat 
bideratzea eta fitxena baztertu 
eta liburu gisa plazaratu dugu 
Emariak. Baliabide gisa, etxee-
tara zein ikastetxeera iritsi ahal 
izateko. 

Erreferenteen zerrenda bat 
egiten hasiko bagina, gizo-
nezkoen izenak berehala eto-
rriko litzaizkiguke. Emaku-
meen zerrenda osatzeko 
ordea, lanak izango genituzke. 
Liburuan antzeko hausnarketa 
egin duzue.
Gizonezkoen ekarpenen berri 
badugu. Ondo dago hori. Gure 
jakinduriaren parte da. Baina 
emakumezkoak ere hor egon 
dira, historian zehar arlo ez-
berdinetan lanean, eta horien 

berri ez zaigu eman. Isilara-
ziak izan direlako edota euren 
lanak gizonezkoen izenean si-
natuta iritsi zaizkigulako. Gure 
liburuan emakume asko falta 
dira baina lan honen bitartez 
gehiago ikertzeko gogoa piz-
tuarazi nahi diogu irakurleari. 
Sarean bada informazio ugari 
gaztelaniaz eta atzerriko hiz–
kuntzetan, baina euskaraz ez 
dugu topatu halakorik, eta ho-
rregatik plazaratu dugu biogra-
fia-bilduma hau.

Bitxia da. Zuen lan tresna pro-
pioak sortu behar izan dituzue. 
Hala da. Baliabide gisa sortu 
dugu eta eskoletara iristeko 
modua izan daitekeela uste 
dugu. Harrera ona izaten ari 
da. Interesa piztu du eta askok 
begiak zabaldu dituzte. Gauza 
asko ezezagunak zaizkigula 
konturatu direlako. Orain, li-
buruan ditugu eskura.  

Bertakoak  eta nazioartekoak. 
Garaikideak eta aspaldikoak. 
Anitza da egin duzuen auke-
raketa.
Irizpide batzuk jarri behar 
ziren. Bat, biografiak garai 
ezberdinetakoak izatea. Ez 
baita gauza bera Egipto ba-
tean jaiotzea X. mendean edo 
Gipuzkoan jaiotzea XXI. men-
dean. Inguruak, garaiak eta 
herrialdeak asko baldintza–
tzen du. Euskaldunak eta na-
zioartekoak ere uztartu ditugu, 
emakumeen borroka mundu 
mailakoa delako.

Liburutik kanpo geratu diren 
emakumeekin, beste bilduma 
bat osatzeko lain baduzue. Se-
gidarik izango al du Emariak?
Beste bilduma bat egiteko auke-
ra ez dugu baztertzen. Ideia ge-
hiago ere baditugu. Baina ez da 
lan erraza. Oraingoz hau zabal-
du nahi dugu, jendearengana 
iritsi eta gero gerokoak. Horre-
lako baliabide gehiago sortze-
ko asmoa dugu, sentsibiliza–
tzeko modu bat dela iruditzen 
zaigulako. 

Biografiekin batera, bi kolektibo 
nabarmendu dituzue liburuan: 
etxean lan egiten duten emaku-
meak eta sufragistak.
Etxean lan egiten duten 
emakumeak jarri ditugu le-

Emariak izeneko liburua plazaratu du Nerea Uriarekin batera. 

henbizi, haiei argi pixka bat 
ematearren. Emakume askok 
lan isila egin dute iritsi garen 
tokiraino iritsi ahal izateko, eta 
oraindik ez diegu merezi duten 
aitorpenik egin. Itzalean egon 
dira eta itzalean jarraitzen 
dute. Eta sufragistekin gauza 
bera gertatzen da. 

Liburuaren amaieran ulermen 
ariketa batzuk datoz. Liburuak 
badu funtzio pedagogiko bat, 
ezta? 
Jendeari gauzak ulertarazi. 
Hori da gure zeregina forma-
zioak eskaintzen ditugunean. 
Ariketa horiekin kontua ez da 
hamarrekoa lortzea, irakurri-
takoa barneratzea baizik. Eta 
jendeari baliabide pedagogiko 
bat eskaintzea. 
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NOAUA! Iazko martxoaren 8ko 
grebak mugarri bat ezarri 
zuen. Aurtengo deialdiaren 
arrakasta ulertzeko gakoetako 
bat dela esan daiteke, ezta?
Ilazki Gainza. Oso indartsua 
izan zen iazkoa eta belaunal-
di ezberdinetako emakumeak 
batu ginen. Helduak, gazteak, 
ikasleak... Arlo ekonomiko ez-
berdinekoak, gainera. Horrek 
beste dimentsio bat eman zion 
mobilizazioari. Bai hemen eta 
bai Estatuan. Urte osoan naba-
ritu da gainera. 

Bestetik, greba emaku-
mezkoek bakarrik egin izana 
deserosoa izan zen lantoki ba–
tzuetan baina horren ondorioz 
emakume batzuk hobeto jabetu 
dira egoeraz. Eta gizonezko ba–
tzuk deialdia hobeto ulertu dute 
eta errespetatzen ikasi dute. 

Aldi berean, badut kezka 
bat. Ez ote den moda moduko 
batean bihurtuko. Beldur hori 
dut. Jende asko ari da bere 
burua feministatzat definitzen, 
baina jende horren eguneroko 
ekintza askotan ez dut jarrera 
hori hain argi ikusten. 

“Jende asko ari da bere burua feministatzat definitzen, baina jende horren 
eguneroko ekintza askotan ez dut jarrera hori hain argi ikusten”.

ILAZKI GAINZA
“Bizitzaren arlo 
guztietan daude 

desorekak; 
lanean, bikote 

harremanean, etxean...”

Itxurakeria da nagusi akaso?
Oso erraza da berdintasuna-
ren alde zaudela esatea. Baina 
hori frogatzeko garaia iristen 
denean, hor ikusten da jende 
bat ez dagoela hain alde. Arlo 

askotan ematen da hori: poli-
tikan, kirolean, enpresa mai-
lan... Sentsibilizaziorako oso 
baliogarria izan zen iazko gre-
ba baina uste dut gauza asko 
daudela egiteko oraindik. Bizi 
dugun ezberdintasun egoera ez 
da egun batetik bestera alda-
tuko, arazoa egiturazkoa baita. 
Sistemari lotuta dago. 

Lehen ados ez zegoen jen-
dea orain gauza batzuen alde 
borrokatzeko prest dago. Baina  
bizitzaren arlo guztietan daude 
desorekak; lanean, bikote ha-

“Bizi dugun ezberdintasun egoera ez da egun batetik 
bestera aldatuko, arazoa egiturazkoa baita”

rremanean, etxean....

Arazoa integrala dela esan 
nahi duzu.
Hori da. Gizartea matxista da 
eta jasotzen ditugun estimu-
lu gehienak matxistak dira. 
Batzuei zaila egiten zaie kon-
turatzea arazoa integrala dela 
eta ikuspegi aldaketa eskatzen 
duela. Liburuan diogun beza-
la, norberarengan dago ikus-
pegi hori zabaltzea eta horre-
taz jabetzea. Zentzu horretan, 
erreferenteak oso garrantzitsuak 
dira, besteak beste, etorkizuna-
ri begira ditugun ametsak bete 
ahal izateko. Duela aste batzuk 
ezagun egin zen lau urteko 
neska baten kasua. Handitan 
mutila izan nahi zuela azaldu 
zion amari, suhiltzaile bezala 
lan egin nahi zuelako. Umeak 
ez zuen emakumezko suhil–
tzailerik ezagutzen. Bere erre-
ferente guztiak mutilezkoak 
ziren. Dena dago lotuta. Erre-
ferenteak edukitzea, hizkun–
tza ez sexista erabiltzea... Eta 
emakumea ez ezik gizonezkoa 
ere horretaz jabetzea.

“Kalaka kooperatibaren bi ardatz nagusiak 
komunikazioa eta feminismoa dira”
NOAUA! Kalaka kooperati-
bako kide zarete zu eta Nerea 
Uria. Web orrian ondoko esal-
dia irakurri dugu: “jendarte 
parekidean bizi ahal izateko 
tresnak sortu eta zerbitzuak 
eskaintzen ditugu”. 
Ilazki Gainza. Hutsune bat 
sumatu genuelako osatu ge-
nuen kooperatiba duela lau 
urte. Komunikazioa genero 
ikuspegitik lantzeko premia 
zegoela iruditzen zitzaigun. 
Gaztelaniaz badaude hainbat 
kooperatiba feminismoaren 
eta hezkuntzaren inguruan 
lanean, baina euskaraz ez 

genuen halakorik. Komunika-
zioaren mundutik gatoz biak 
eta gure txikitasunetik hutsune 
hori bete nahi izan dugu. 

Kalakaren bi ardatz nagusiak 

komunikazioa eta feminismoa 
dira. Eta bi ardatz horien in-
guruan lau zerbitzu hauek es-
kaintzen ditugu: diseinu grafi-
koa, komunikazio estrategiak, 

aholkularitza eta formazioa. 
Aholkularitza arloan, 

Emakunderen homologazioa 
dugu eta berdintasun planak 
eskaintzen ditugu. Eta for-
makuntza arloan ipuin pare-
kideen inguruko ikastaroak es-
kaintzen ditugu, besteak beste.

Azkenaldian eskakizunen 
arabera aritu gara lanean eta 
sormenari lotutako egitasmo 
bat botatzen genuen faltan. 
Emariak liburuarekin asetu 
dugu premia hori. Bide ba-
tez, baliabide bat sortu dugu; 
elkarbanatu egin daitekeen 
baliabide bat. 

Kalaka kooperatibaren bitartez plazaratu dute Emariak liburua.
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Aurrekaririk ez duen Martxoaren 8ko greba feminista historiko honen argazki gehiago, noaua.eus atarian dituzue ikusgai.
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Tafalla eta Iruñeako kantuzaleak, Kantu 
Taldearen 10. urtemuga festan 

10 urte bete dituen Kantu 
Taldeak, urtemuga fes-
ta berezia ospatuko du 

martxoaren 30ean. Nafarroako 
kantuzaleak bidelagun izango 
dituzte usurbildarrek hilabete-
ko azken larunbatean, haiekin 
batera kantu-jira berezia ospa-
tuko dute, gero bazkaritarako 
bilduko dira Urdaira sagardo-
tegian. Hara joateko autobus 
zerbitzua antolatu du Kantu 
Taldeak.

Martxoaren 30era arte, go-
goan izan, Kantu Taldea astele-
henero biltzen da ikastarorako 
18:00-19:00 artean, Agerialde-

ko musika gelan.

Martxoak 30, larunbata
n 11:00 Ongietorria hamaike-
takoarekin Askatasuna plazan.
n 12:00-14:00 Kantujira Usur-
bilgo kaleetan, Mikel Laboa 
plazatik abiatuta. Usurbilda-
rrek bidelagun izango dituzte, 
Iruñea, Tafallako kantuzaleak 
baita bertaratu nahi duzuen 
guztiak.
n 14:00-18:00 Bazkaria Agi-
nagako Urdaira sagardotegian. 
Hara joateko bus zerbitzua. 
Prezioa: 31 euro. 
Izen ematea: martxoaren 14ra 

Datorren astekaria, 
lehenago inprentara 
Datorren asteartea, mar-
txoaren 19a jai eguna izango 
denez, hurrengo asteko aldi-
zkaria astelehen goizean era-
mango dugu inprentara. Ho-
nenbestez, 775. zenbakidun 
NOAUA!rako oharrik edo zo-
rion agurrik baldin baduzue, 
igande hau (martxoaren 17a) 
baino lehen helarazi, erre-
dakzioa@noaua.eus helbide-
ra. Argibide gehiagorako: 943 
360 321. 

Apirilaren 28ko 
hauteskundeetarako 
posta bidezko bozka  
Espainiako Gorteak berri–tze-
ko apirilaren 28ko hautes-
kundeei begira, posta bidez 
bozkatzea eskatzeko epea 
zabalik dago jada apirilaren 
18ra arte. Eskaera Correosen 
bideratu beharko da. Hala 
egiten dutenek, apirilaren 
18tik 21era jasoko dute doku-
mentazioa eta apirilaren 24ra 
arteko tartea egongo da posta 
bidezko bozka Correosen aur-
kezteko. 
 
Bi hauteskunde egun
Gogoan izan, apirilaren 
28koaren ostean, maiatzaren 
26an ospatuko direla udal eta 
foru hauteskundeak, baita 
Europakoak ere.

Errenta Aitorpenari 
begira
2018ko zerga informazioa 
biltzeko aukera zabalik du-
zue jada. Foru Aldundiaren 
gipuzkoa.eus ataritik edo 
posta bidez jasotzea eska de-
zakezue martxoaren 13tik au-
rrera. Iazko errenta aitortzeko 
kanpaina berriz apirilaren 
8an abiatuko da, autolikida-
zio proposamenak onartzeko 
epea zabaltzearekin batera. 
Honenbestez heldu da Oga-
sunarekin diru kontuak argit-
zen hasteko garaia.

arte, 630 252 939 (Lurdes) tele-
fono zenbakian. 
n Oharra: leku kopuru muga-
tua.
Antolatzailea: Usurbilgo Eus-
kal Kantu Taldea. 

Errigorak, inoizko produktu 
eskaintza zabalena

Bost urte bete ditu jada 
“Nafar hegoaldeko uzta 
eskutik eskura” kanpai-

nak. “Ordutik 240.000 litro olio 
eta 700.000 ontzi kontserba 
baino gehiago banatu ditugu 
eta, iazkoan, 6.500 sukalde-
tan egin genuen bat kanpai-
narekin”, berri eman dute, 
Nafarroa hegoaldeko tokiko 
ekoizpena eta euskalgintza 
sustatzeko ekimen honetatik.

Zenbakietatik haratago, 
nabarmentzen dutenez, bost 
urte darama Errigorak tokiko 
produktuak bertan merka-
turatzen; auzolanean sareak 
ehundu, ekoizleen eta kon–
tsumitzaileen arteko distan–
tzia laburtu eta alde bientzat 
prezio zuzenak adosten. Bost 
urte, “elikadura-sistemaren 
gaineko erabakiak gure esku 
egoteko pausoak ematen”; 
bost urte “desberdinen arteko 
harremanak josten eta euskal 
lurraldeen arteko harremanak 
elikatzen”. 

Bosgarren urtemugan inoiz–

ko produktu eskaintza zabale-
narekin itzuli da negu amaie-
rako kanpaina. NOAUA!k bat 
egin du beste behin.

Eskaerak
n Epea: martxoaren 22ra arte.
n Non: NOAUA! Kultur Elkartea.
n Produktu eskaintza: kontser-
bak 12 ontziko sortetan, olioa. 
Estreinakoz, baita arroza eta 
kamisetak ere.
n Produktuak jasotzea eta or-
dainketak: olioa eta kamisetak 
apirilaren 5etik 11ra, eta kon–
tserba eta arroz-loteak maiatza 
amaieran.
n Informazio gehiago: 
943 360 321 / errigora.eus

Bosgarren urtemugan inoizko produktu eskaintza zabalenarekin itzuli da 
negu amaierako kanpaina.

ERRIGORA
“Bost urte daramagu 

auzolanean sareak 
ehuntzen, ekoizleen eta 
kontsumitzaileen arteko 

distantzia laburtu eta alde 
bientzat prezio zuzenak 

adosten”

10 urte bete dituen Usurbilgo Kantu 
Taldeak martxoaren 30ean ospatuko 
du bere urtemuga festa.
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76 emakume 30. Lilatoian
Lilatoiak parte hartze mar-

ka guztiak hautsi zituen. 
Igandean Donostian os-

paturiko lasterketara Usurbilgo 
emakume mordoa bertaratu 
zen. Guztira 76 partaide. He-
men duzue sailkapena:

Usurbil
93- Eli Eizagirre Bruño: 0:22:34
231-Joana Lertxundi Beristain 0:24:42
311-Itziar Irazusta Larrea 0:25:22
339-Maialen Esoain Peña 0:25:42
427-Maddi Altuna Aizpurua 0:26:40
429-Maider Usabiaga Carrera 0:26:41
644-Kizkitza Esnaola Maudes 0:28:00
654-Mª Mar Uribe Navarro 0:28:02
666-Maria Peñagarikano Lizaso 0:28:06
1244-Beatriz Irasuegi Salsamendi 0:30:28
1412-Arantxa Usarralde Aranzadi 0:31:03
1414-Itziar Dorronsoro Ariz 0:31:03
1418-Agurtzane Alkorta 0:31:04
1533-Leire Lizarralde 0:31:19
1566-Maider Izagirre Sarasola 0:31:23
1570-Iratxe Begiristain Otegi 0:31:23
1574-Igone Goikoetxea Balda 0:31:24
1576-Yolanda Arrieta 0:31:24
1578-Agurtzane Solaberrieta Mesa 0:31:24
1864-Aitana Davila Zaldua 0:32:09
1873-Ainara Aizpurua Lerchundi 0:32:10
1877-Izaro Aizpurua Labaka 0:32:11
1879-Aroa Arruti Castresana 0:32:11
1940-Miren Azkonobieta 0:32:20
1970-Malen Lanz Garcia de Eulate 0:32:22
2016-Irati Arruti Mendizabal 0:32:31
2233-Intza Makuso Iribar 0:33:08

2322-Elixabet Olaizola Aizpurua 0:33:24
2336-Oihana Delso Aizpurua 0:33:27
2346-Leyre Barreña Goikoetxea 0:33:33
2347-Laida Gonzalez Ibirriaga 0:33:33
2348-Olatz Lazkano Portu 0:33:33
2400-Arantxa Landa Sarasola 0:33:38
2449-Idoia Aranburu Goikoetxea 0:33:46
2488-Arantxa Araolaza Zumeta 0:33:55

2497-Arrate Leibar Loiti 0:33:57
2536-Maria Fernandez Delkader 0:34:06
2545-Amaia Artola Azkue 0:34:07
2548-Andrea Iturain Aizpurua 0:34:07
2886-Patricia Fernandez Alvarez 0:35:01
3212-Lurdes Salaberria 0:36:04
3213-Maier Tapia Alkorta 0:36:04
3383-Amaia Murugarren Merino 0:36:29
3628-Luisi Rodriguez Moreno 0:36:57
3634-Kristina Rodriguez Remigio 0:36:58
3836-Noelia Perez Alcala 0:37:28
3637-Itziar Rueda Etxeberria 0:37:28
4208-Ainhoa Azpirotz Eizmendi 0:38:05
4225-Amaia Martinez Zubieta 0:38:06
4227-Maider Porras Aramendi 0:38:06
4237-Irati Garayoa Furundarena 0:38:07
4239-Miren Alberdi Eizagirre 0:38:07
4358-Monica Ramos Merayo 0:38:24

Azken urteotan parte hartzeak gora egin du nabarmen. Argazkia: Irutxuloko 
Hitza.

USURBILDARRAK LILATOIAN

“Lilatoiak parte hartze 
marka guztiak hautsi 
zituen. Usurbildik 76 
korrikalari gerturatu 

ziren Donostiara”

Amezketa inguruetara mendi 
irteera antolatu du Andatzak
Amezketa, Meategiak, Parda-
rri, Ganbo, Ganbo Txiki, Arru-
bigaña eta Amezketa. 22  kilo-
metroko ibilbide hau osatzera 
animatzen gaituzte Andatza 
M.K.K.-tik, martxoaren 24an. 
Txango honetara joateko, 
7:30etan Oiardo Kiroldegitik 
abiatuko den autobus zerbi–
tzua antolatu dute. Adi, plaza 
kopuru mugatua egongo baita. 
Izena aurrez eman beharko da, 
martxoaren 20a baino lehen. 
Ordaindu beharreko prezioa 10 
euro. Ondoko kontu zenbakio-
tako batean egin ordainketa:
Rural Kutxa: 30080259163005430321

Kutxabank: 20955069071068489805

Antolakuntzak ohartarazi 
duenez, norberak bere bazka-
ria eraman beharko du. Eta 
txango honetan parte hartzeko 
ezinbestekoa da mendiko fede-
ratua izan eta aseguru txartela 
indarrean edukitzea. “Fede-
ratu gabe dagoenari tramitea 
egingo diogu, hala nahi badu. 
Horretarako gure web orrian 
aurkitzen da egin beharrekoa, 
edo gurekin jarri harremanetan 
andatza@hotmail.com helbi-
dean”. 
n Informazio gehiago: 
andatza.com

4679-Irati Hernandez Sarasua 0:38:58
4714-Udane Makazaga Estella 0:39:01
4728-Eider Makazaga Estella 0:39:03
4911-Josune Estella Arranz 0:39:23
5270-Kami Vidal Urdampilleta 0:40:51
5273-Loli Elcano Irurtia 0:40:52
5318-Elena Sarasua Jorge 0:41:10
5378-Leire Barandiaran Elizburu 0:42:25

Aginaga
2354-Ainhoa Torcida Olasagasti 0:33:34   

Kalezar
4597-Isabel Amo Arias 0:38:52

Zubieta
193-Ione Iruretagoiena Ezeiza 0:24:14
194-Idoia Ezeiza Iruretagoiena 0:24:15
217-Ane Aranburu Leiva 0:24:32
260-Irati Bordagaray Martija 0:25:01
938-Hellen Gomes de Jesus 0:29:17
4084-Maddi Elixabet Sarobe 0:37:55
4706-Malen Arregi Altuna 0:39:01
4708-Uxue Olaizola Goikoetxea 0:39:01
5114-Izaskun Goikoetxea Labaka 0:40:32
5124-Garbiñe Zaldua Iturrioz 0:40:33
5130-Irene Illarramendi Unanue 0:40:33
5133-Olatz Altuna Zumeta 0:40:34
5274-Nekane Zaldua Iturrioz 0:40:52
5377-Olatz Zuloaga Segurola 0:42:25

n Iturria: lilaton.es (web orrialde horre-
tan Usurbil, Zubieta eta Aginaga hitzak 
sartuta eskuratu ahal izan dugun Do-
nostiako 30. Lilatoiko herritar emaku-
mezkoen sailkapena duzue artikulu ho-
netan jaso duguna).

Oriotarrak nagusitu ziren 
XXV. Oriako Traineru Jaitsieran
Arraunlariek ikuskizun apar-
ta eskaini zuten larunbat 
arratsaldean Oriako uretan. 
Hauek izan ziren azkarrenak 
maila eta modalitate ezberdi-
netan. 

XV. Oriako Traineru Jaitsiera
n Llagut Català:
CR Premia 22:52:41

n Llaüt Mediterraneo:
Torredenbarra-Vogadors Baix 
A Mar 20:20:76

n Trainerua (Jubenil/mixtoak):
San Juan 15:39:14

n Trainerua (Beteranoak):
Badok 13 ZAE “A” 15:25:65

n Trainerua (Emakumezkoak):
V. Babyauto Bandera
Orio Babyauto “A” 15:22:94

n Trainerua (Gizonezkoak):
VIII: Babyauto Bandera
Orio Babyauto “A” 19:58:72
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Futbola Haranen
Martxoak 16, larunbata
n 10:45 Infantil mutilak: 
Usurbil B-Sanse A

Martxoak 17, igandea
n 10:00 Futbol Eskola 2008: 
Usurbil F.T.-Tolosa CF
n 11:30 Kadete mutilak: 
Usurbil F.T.-Idiazabal
n 17:30 Kadete neskak: 
Usurbil F.T.-Amaikak Bat

Eskubaloia 
Oiardo kiroldegian
Martxoak 16, larunbata
Eskola Kirola
n 11:30 Infantil mutilak 
(Amaiera fasea-G1): Udarregi 
B-Het Zintzarri  

Martxoak 17, igandea
Eskola Kirola
n 11:30 Infantil neskak 
(Amaiera fasea-G1): Udarregi 
A-Bera Bera Urdina

Emakumeen Master 
Cup Txapelketa
Martxoak 17, igandea
Lehen Mailako finala
n Zumarragako Beloki frontoian
Leire Garai-Leire Etxaniz 
Patri Espinar-Miriam Arrillaga 
 

Euskal Herriko giza 
proba txapelketa  
Maiatzaren 12ko San Ixidro Egu-
neko ospakizunen baitan joka-
tuko da, Usurbilgo harri han-
dienarekin. Antolatzaileek berri 
eman dutenez, martxoaren 19ra 
arte finkatu du taldeentzat, pro-
ba honetan izen emateko epea. 
Aurrerago xehetasun gehiago.  
 

Bi usurbildar, EH-ko 
Mus Txapelketako 
finalean 
Larunbatean Lizarran jokatuko 
den finalerako sailkatu dira Al-
baro Bruño eta Justo Pulido. Sari 
potoloak daude jokoan; bidaiak, 
garaikurrak, dirua… Informazio 
gehiago: ehmus.eus

Emakume Master Cup 
Txapelketako finalerdia 
18-17 irabazi ostean, 

final handirako sailkatu dira 
Miriam Arrillaga zubietarra eta 
Patri Espinar usansolotarra. 
Finala igandean, martxoaren 
17arekin jokatuko dute Zuma-
rragan.

Finalerdiak aurreko aste-
buruan jokatu ziren Errente-
rian. Lehen finalerdian, Leire 
Garaik eta Leire Etxanizek ezi-
nezkoa zirudien garaipena es-
kuratu zuten.

Lehen partidako emozioa 
handia izan bazen, are ikus-
garriagoa izan zen bigarren 
finalerdia. 74 minutu eta 874 
pilotakada behar izan zituzten 
Patri Espinarrek eta Miriam 
Arrillagak finalerako txartela 
lortzeko.

Miriam Arrillaga, finalean

Eskubitara, Patri Espinar eta Miriam Arrillaga. Lehen Mailako Emakume 
Master Cup Txapelketako finala jokatuko dute igandean Zumarragan.

Finalak, promoziokoa eta 
lehen mailakoa, igande eguer-
dian jokatuko dira Zumarra-
gako Beloki frontoian.

Finalerdietako emaitzak
Maite-Olatz Ruiz de Larramendi 17 

Leire Garai-Leire Etxaniz 18

Patri Espinar-Miriam Arrillaga 18 

Iera Agirre-Olatz Arrizabalaga 17

Lehen Mailako finala
Martxoak 17 igandea
Zumarragako Beloki frontoian

Leire Garai-Leire Etxaniz 

Patri Espinar-Miriam Arrillaga

Zubieta, 
txapeldunorde

40-33 emaitzarekin nagusitu zen Oiartzungo Txost taldea.

Gipuzkoako Joko Garbiko 
Txapelketako txapeldunor-
dea dugu Zubieta. Joan den 
larunbatean jokatu zen final 
handia Oiartzunen. Etxekoak, 
Txost taldekoak nagusitu zi-
ren, 33-40. Aurreko edizioetan 
ez bezala, oraingoan finala ez 
da zubietarren artean jokatu. 
Txapelketako bost taldeetatik 
hiru Zubietak osatu ditu, beste 
biak Oiartzungo Txost-ek. 
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Te-
lefonoz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 / 
erredakzioa@noaua.eus  
Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, eguerdiko 
12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditugu be-
rrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k 
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

ETXEBIZITZA

Salgai
Etxebizitza salgai Santuenean: 2 
gela, sukalde handia, egongela, 
komuna, bi balkoi, egongela. Ar-
gitsua dena kanpoaldera. Etxeko 
eta komunitateko obra guztiak 
eginak. Trasteleku pribatu handia 
portalean. 677471648 

Munalurran 3 logelako pisua sal-
gai, igogailu eta fatxada berritua, 
688618485 

Etxebizitza egin daitekeen 61 
metro karratuko lokala salgai 
Munalurran. Nahi izanez gero, li-
zentzia, proiektua eta etxebizitza 
egiteko aurrekontua eskuragarri. 
943 916 182 (Jon)  

San Inazio kalean 100 metrotako 
etxebizitza salgai. Sukaldea janto-
kiarekin, 25 metroko saloia, 2 ko-
mun, 3 logela haundi eta bi balkoi 
ditu. Eguzkitsua eta ia estrenat-
zear. 610 52 78 32 

Etxea salgai, Zubiaurrenean. 70 
m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Balkoia trastelekua. 
Dena kanpora. Fatxada eta teila-
tua berrituta. 688 779 465.

3 logela eta ganbarako etxebizitza 
salgai edo alokairuan Aginagan. 
Berritu berria, eguzkitsua eta la-
saia. Tel. 650450869

Etxea erosi nahi dut Usurbilen. 
Kaxkotik gertu dagoen auzo ba-
tean. Gehienez 100.000 euro or-
daintzeko prest. Tel. 666 770 851 

Etxebizitza eta garajea salgai. Biak 
batera edo aparte. 3 logela, sukal-
de-egongela, 2 bainugela. Etxebi-
zitzak 78 m2 eta garajeak 50m2. 
Tel. 676 453 176. 

90 m2 pisua salgai Txaramunto 
kalean. 3 logela, sukaldea, 2 ko-
mun, egongela. 11 m2- terraza, 
8 m2 trastelekua eta bertan 33 

m2-ko garajea erosteko aukera. 
606 877 856 

Pisu bat salgai Kale Nagusian. 3 
logela, sukaldea, egongela eta 
2 bainugela. Dena kanpoaldera. 
Ganbara prezio barruan. Prezioa: 
205.000 euro. Tel. 629 631 838 

Pisua eta garajea salgai kale na-
gusian. 3 logela, sukaldea, egon-
gela, komuna, kalefakzioa. Dena 
berrituta. Fatxada ere bai. Garajea 
40 m2 eta itxia. Biak batera edo 
aparte. Tel. 695 705 905. 

Gure Borda salgai: 5.600 m2, bor-
da, aterpea 943 42 96 82 / 637 
293 471 

Alokairuan    
Marradun garaje bat alokairuan 
Bizkarre auzoan. Tel. 696 014 585 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Ez oso garestia. 2 edo 3 logela 
eta Usurbilen edo Lasarten. 642 
424 699. 

Alokairuko pisu baten bila ga-
biltza. Bi neska gara, biak lana-
rekin, arduratsuak eta garbiak. 
688893668 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Tel. 620 708 265 / 686 143 786. 

Logela bat alokatuko nuke. Mutil 
langilea, serioa eta arduratsua. 
651 197 381 / 632 138 393 

Alokatzeko pisu merke baten 

bila gabiltza, bikote bat gara, 
biak lanarekin, informeak ditugu. 
675595294

Duplex bat alokatzen da Txara-
munto kalean. 3 logela, 2 komun, 
sukaldea, egongela, bulego bat, 
terraza bat eta garajea. 625 702 
807. 

Logela bat alokatuko nuke. Neska 
bat naiz eta lanean ari naiz. Ardu-
ratsua eta garbia. 612 487 017. 

Negozio-lokal bat alokatzen da. 
Kafetegi edo taberna gisara na-
hiago, baina aukerak zabalik. 
Kaxkoan kokatua. 630 456 404 

3 geletako etxea alokairuan; 600 
euro gehienez. 665319105. 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
3 logela eta igogailua. Familia 
arduratsua eta nominarekin. Epe 
luzerako. Tel. 687 201 410. 

Logela alokairuan Aginagan, pert-
sona arduratsu batentzat. Tel. 672 
448 644. 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Txakur bat dut. Erroldatua. 661 
115 222  

Alokairuko pisu txiki baten bila 
nabil. Presa dauka. 699 680 265. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 

Kale Nagusian garaje bat salgai. Ez 
da garaje itxita. Prezioa negozia–
tzeko. 667336405.

Atxegalden garaje bat erosi 
edo alokairuan hartuko nuke.  
653014518 

Garaje itxi bat alokatzen da Erre-
katxiki kalean. Tel. 616 235 366. 

Alokairuan 50m2-ko lokal/gara-
je bat Atxegalden. Autoak sar–
tzeko atearekin. Goiko kalea 2. 
676453176 

Garajea salgai Txaramunto kalean. 
23 m², ate elektrikoa eta itxia. 
615744628. 

34m2ko lokal komertzial bat 
alokatzen da Errekatxiki 5ean. 
695723192 

2 garaje marra alokairuan edo sal-
gai, Olarriondo 4an. Banaka edo 
biak batera. Tel. 663 031 803 

120 metro2 lokal bat salgai. Alpe-
rroburu 3an. 699 306 158 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak 

Esperientzia duen ile-apaintzaile 
bat behar da Usurbilen. Interesa 
baduzu deitu, 619 060 685 telefo-
no zenbakira. 

Uruarkaitz enpresan lan egiteko 
igeltseroa bilatzen da. Esperien–
tziaduna. Interesatuek bidali mezu 
bat iruarkaitz@hotmail.com 
helbidera. 

Usurbilgo Alkartasuna Baserri-
tarren Kooperatibak administra-
ri-dendari baten beharra dauka, 
berehala lanean hasteko. Intere–
satua bazaude, deitu 943 361 114 
telefono zenbakira, edo bidali zure 
CV alkartasuna@usurbil.com 

Finantza eta aseguruetako ku-
deatzailea behar da Buruntzal-

dean. Baldintzak: Esperientzia 
gabe aseguruetan, prestakuntza 
enpresaren kontura eta kotxea-
rekin. Betebeharrak: Profesional-
tasuna eta seriotasuna, lanbi-
de-heziketa eta baldintza onekin. 
Tel. 699 760 873

Udarregi Ikastola partikularrak 
emateko prest dagoen jendearen 
zerrenda eguneratzen ari da. Par-
tikularrak emateko prest egongo 
bazina, bidali mezu bat:            gor-
putzaldiak@udarregi.eus 

Kamarero eta sukaldari lagun–
tzailea behar dira Aratz errete-
gian,info@restaurantearatz.com 

Aseguru sektorean espezializatua 
den gestore pertsonal baten bila 
gabiltza. Heziketa aseguru-etxea-
ren esku eta libre egotea eskatzen 
da. Diru-sarrera altuak. jm.fandi-
no@catalanaoccidente.com. 699 
760 873. 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
29 urteko mutil bat naiz eta lan 
bila nabil. Pertsona helduak zain–
tzen esperientzia daukat. Orduka 
edo interno bezala. 631696636. 

Lan bila nabilen neska bat naiz. 
Interna moduan lan egingo nuke. 
Tel 602 069 147

Interna edo externa moduan la-
nean berehala hasteko prest. Nes-
ka jatorra, arduratsua eta langilea. 
604166831. 

Lan bila nabil. Garbiketan, pertso-
na helduak edo umeak zaintzen. 
Interna bezala, orduka. Berehala 
lanean hasiko nintzateke. 632 140 
789.

Lan bila dabilen neska arduratsua 
naiz, esperientziarekin. Interna, 
externa edo orduka lan egiteko. 
Berehala lanean hasiko nintzake. 

OHARRA: 2019ko martxoaren 22an aterako dugu hurrengo astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... 
jakinarazteko azken eguna: martxoaren 17a igandea, goizeko 11:00etan. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Zorionak Alex!! 
6 urte beteko dituzu 
martxoaren 13an. 
Oso pozik pasa zure 
eguna. Maite zaitut 
bihotza. Muxu 
potolo potoloak 
familiaren partez. Zorionak!

Martxoaren 
15ean, zuen 
urtebetetzeak!!! 
Zorionak eta 
muxu handi bat 
familiaren partez.

Zorionak         
Nadeth!!
Martxoaren 12an, 
11 urte bete di-
tuzu... Muxu handi  
handi bat, etxeko 
guztien partez.
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Telefono interesgarriak
Udala 943 371 951
Atez ateko bulegoa 900 776 776
Udaltzaingoa 943 361 112
Udal zerbitzuak (Brigada) 943 370 148
Sexu Aholkularitza Gunea 697 919 516
Gizarte Zerbitzuak 943 377 110
Diputazioa - Basetxea 943 361 215
Bake Epaitegia 943 372 336
Udarregi Ikastola 943 361 216
Haur Eskola 943 374 061
Zubietako Lanbide Eskola 943 364 600
Zubietako Herri Batzarra 943 372 077
Hastapen tailerrak 943 360 465
KZgunea 943 023 684
Oiardo Kiroldegia 943 372 498
Sutegi Udal Liburutegia 943 360 692
Zumarte Musika Eskola 943 371 594
Etumeta AEK euskaltegia 607 609 379
Kalezar Eguneko Zentroa 943 365 249
Gure Pakea Zahar Egoitza 943 368 770
Gure Elkartea Zahar Egoitza 943 371 751
Arrate Zahar Egoitza 692 898 492
Usurbilgo Salbatore Parrokia 943 361 239
Noaua! Kultur Elkartea 943 360 321 

Abere-Landare Babeslea 943 376 650
Taxia (Angel) 607 928 770
Taxia (Joxe Kruz, 8 plaza)  677 373 466
Eusko Tren 943 470 976
LurraldeBus 943 000 117
Korreos - posta zerbitzua 943 362 894
Anbulategia 943 362 013
Amenabar botika (lehen Oa) 943 376 076
Iturralde botika 943 363 395
DYA 943 464 622
Gurutze Gorria 943 272 222
Emergentziak 112
Genero-indarkeria, arreta  900 840 111 / 016
Gonzalez Ehorztetxea 943 362 163
Kutxabank 943 361 202
Euskadiko Kutxa-Laborala  943 364 740
Banco SabadellGuipuzcoano 943 370 006
Banco Popular Español 943 370 411
BBVA 943 377 155
Caja Rural Kutxa 943 368 842
Argindarra - Iberdrola 901 202 020
Gas naturala - Naturgas 902 123 456
Telefonica 1004
Euskaltel 900 840 840

637 106 649.

Lan bila dabilen mutil bat naiz, 
esperientzia ere erreferentziekin 
pertsona helduak zaintzen. Os-
pitaletan, paseatzeko eta pozik 
edukitzeko prest nago. Berehala 
lanean hasiko nintzake. Interno 
edo externo bezala.  603 595 656 

Emakume arduratsua naiz, eta lan 
egingo nuke, pertsona helduak 
zaintzen edo etxeko lanak egiten. 
Interna moduan. 663 488 438

Garbiketa lanetan edo pertsona 
helduak zaintzen lan egingo nuke. 
Interna edo externa bezala. 617 
064 054

Pertsona helduak edo umeak zain–
tzen lan egingo lukeen neska bat 
naiz. Esperientziarekin. 663 443 
736 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. Interna edo 
externa bezala. Tel. 619 355 819

Pertsona helduak edo umeak zain–
tzen lan egingo nuke. Interna edo 
externa bezala. Tel. 633 101 867

Emakume euskaldun bat eskaint-
zen da, etxeko lanak egiteko. As-
tean 2 egunez, goizez edo arrat-
saldez. Urtarriletik aurrera. 671 
547 567 

Neska arduratsu bat lan bila da-
bil. Pertsona helduak zaintzen, 
umeak zaintzen edo garbiketan. 
671277904

Mutil arduratsu bat lan bila dabil. 
Pertsona helduak zaintzen. Inter-
no, externo edo gauak eritxean 
egiteko. Erreferentziak eta espe-
rientziarekin. Tel. 603 595 656 

Lan bila nabil. Helduak zaintzen. 
Interno, externo edo orduka.  631 
996 636.

Lan bila nabil. Paperak egunean. 
Helduak zaintzen. Interna, externa 
edo orduka. 631 856 814. 

Lan bila nabil. Interna bezala. Tel. 
677 256 701.

Lan bila dabilen neska bat naiz. 
Arduratsua eta esperientziarekin. 
Etxeko lanak egiten, umeak edo 
nagusiak zaintzen. Orduka, inter-
na edo externa bezela. Segituan 
lanean hasiko nintzake. 637 106 
649. 

Lan egin nahi dut. Interna edo 
externa bezala. Pertsona helduak 
zaintzen, supermerkatuan, taber-
netan... Tel. 682 723 520 

Pertsona helduak zainduko ni-
tuzke, asteburu, jai egunetan eta 
gauean, baita erietxean ere. 606 
661 048 / 943 404015. 

Jende heldua zaintzeko prest. In-
terna moduan edo orduka. Doku-
mentazio osoa dut. 682 72 35 20.

Neska euskalduna, Usurbilen 
umeak zaintzen egingo nuke lan 
udara honetan: ekaina, uztaila 
edota abuztuan (goiz, arratsalde 
edo orduka). 617263123.

Lan bila nabil. Garbiketan edo per–
tsona helduak zaintzen. Etxean, 
ospitalean, gauetan, externa 
bezala, orduka edo asteburutan. 
671763558 

Lan bila nabil interna edo exter-
na bezala. Pertsona helduak edo 
umeak zaintzen. Urtebeteko espe-
rientzia. Arduratsua, erreferentzia 

onekin. 666 295 450

Garbiketa egiteko, pertsona hel-
duak edo umeak zaintzeko. Espe-
rientzia duen neska, arduratsua. 
Berehala lanean hasiko nintzake. 
637 106 649 

Lan bila nabil, pertsona helduak 
zaintzeko. Ospitalean, etxean, 
gauetan. Garbiketa orokorrean ere 
bai. 671 763 558 

Lan bila nabil etxeak garbitzen 
edo umeak zaintzen, ekaina eta 
uztaila, goizetan eta Usurbilen. 
608201745. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Interna, 
externa edo orduka. 632 541 872 

Emakume bat naiz, eta lan bila 
nabil. Interna, externa, orduka. 
Helduak edo umeak zaintzen. 676 
188 411

Neska bat naiz, eta lan bila nabil. 
Orduka lan egingo nuke. Helduak 
edo umeak zaintzen. 619 355 819

Mutil gazte bat naiz, eta lan bila 
nabil. Pertsona helduak zaint-
zen, hospitalean, baserrian. 
632090146 

Mutil gazte bat naiz, eta lan bila 
nabil. Pertsona helduak zaint-
zen, hospitalean, baserrian. 
632793747

Lan bila nabil. Umeak edo pertso-
na helduak zaintzen. Esperientzia 
eta erreferentziekin. 662 910 181

Emakume bat eskaintzen da pert-
sona helduak zaintzeko. Geria-
triako eta lehen laguntzako eza-
gutzak ditut. Esperientzia etxeko 
lanetan eta antolamenduan. Erre-
ferentziak ditut. 612 495 429

Emakume bat eskaintzen da, 
etxeko lanak egiteko edo umeak 
zaintzeko. Goizez edo arratsaldez. 
Esperientzia daukat. 690 336 444. 

Lan bila nabil. Orduka eta arratsal-
dez. 663 776 93 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 

zaintzen, gauetan, asteburutan, 
externa bezela edo garbiketa lane-
tan. 671 763 558. 

Lan bila nabil, etxeak garbitzen, 
etxeko lanak egiten edo pertsona 
helduak zaintzen. Esperien–tzia 
ere erreferientziekin. Tel. 632 576 
258 

BESTELAKOAK
Musika partiturak galdu ditut. 
Plastikozko artxibadora batean 
sartuta daude. Asko dira eta beha-
rrezkoak. Tel. 635 714 030. 

Iturgintzako materiala salgai. Tel. 
652 765 583.

Oxelo markako patinete bat azal-
du da Txaramunto kalean. Zurea 
bada deitu: 629 631 838. 

Usurbilen bizi naiz eta Lehen 
Hezkuntzako oposaketak pres-
ta–tzeko talde bat osatu nahiko 
nuke ahalik azkarren. Klase par-
tikularrak jasoko nituzke 2017. 
urtean atera zuen batekin, orduko 
prezioa adostuz. Ima. 688681557 

Diamante, madarines eta isabelito 
japones arrazako txoritxoak salgai. 
659 185 107

4 gurpildun karro elektrikoa salgai. 
Scooter markakoa. Egokia elbarri-
tuentzat. Tel. 664 609 596 

3 metroko toldo marroia eta ari-
ketak egiteko trifasikoa salgai. 
Prezioa adosteko. 676 39 89 33

Ingleseko klaseak ematen ditut 
3-4 urteko haurretatik hasita. 
Klase dibertigarri eta alaiak gaz-
tetxoenentzat eta azterketen 
prestakuntza nerabeentzat. CPE 
tituluduna. Natali 635909606

Ingeleseko eta frantseseko klaseak 
ematen ditut, etxeetara joanda. 
Jokin. Tel. 600 766 068 

Udarregi Ikastolan klase partiku-
larrak emateko jende bila gabiltza. 
Interesa baduzu pasa ikastolatik 
edo deitu! Telefono zenbakia: 943 
36 12 16 

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, pati-
neteak, liburuak… Garbigunean. 
Doan hartu daitezke. Astelehe-
netik ostiralera: 10:15-13:00 /  
16:00-19:00 artean.  Jai egunak 
ez diren larunbatetan: 9:00-13:00 
artean.

 

Goardiako farmaziak Martxoak 14 - martxoak 24
Osteguna 14 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte                     

Ostirala 15 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte           

Larunbata 16 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte

Igandea 17 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte 

Astelehena 18 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte       

Asteartea 19 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte                          

Asteazkena 20 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte                   

Osteguna 21 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                   

Ostirala 22 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte       

Larunbata 23 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Igandea 24 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

LARUNBATETAN,
Usurbilgo bi farmaziak ireki-
ta egongo dira: 9:00-13:30

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
CASTILLA-LARBURU
URBIETA KALEA, 7 HERNANI 
943552941

Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian ikusgai.



 22 2019ko martxoaren 15eanINGO AL DEU?

Datozenak

Zaporeak gobernuz kanpoko 
erakunde (GKE) bat da eta be-
raien eginkizuna errefuxiatuei 

laguntzea da: janaria ematea, arropa 
ematea… Gaur egun Lesbosen dabiltza 
lanean, sukalde berri batekin. Udarregi 
Ikastolako 

Ostiral arratsaldeko 18:00etan azoka bat 
egitea erabaki dute Udarregi Ikastolako 
LH6ko ikasleek “eta bertan biltzen den di-
rua Zaporeak erakundeari emango diogu, 
Lesboseko proiekturako. Horregatik, zuek 
azokara etortzea gustatuko litzaiguke. De-

netik egongo da eta erosketak eginez la-
guntza handia eman dezakezue”.

Agenda
15 16 17

martxoa

ostirala larunbata igandea
Autodefentsa feminista ikastaroa. 
10:00etan Potxoenean.
Dj gaua Akerra Gaztetxean. 23:00ean 
Txokoaldeko Akerra Gaztetxean. Parte har–
tzaileak: JLV, Y_uanyo, P4ul, Meritron eta 
Depression. Antolatzailea: Akerra Gaztetxea. 

Martxoaren 22an Origami 
tailerra Sutegin
6 urtetik gorakoei zuzenduta dago tai-
lerra. Martxoaren 22an, 17:30-19:00 
artean, Sutegi udal liburutegian. Izen 
ematea larunbat honetan amaituko da.

Gazteentzako batukada 
ikastaroa
Martxoaren 30ean egingo da ikasta-
roa, arratsaldeko 17:00-19:00 artean 
Potxoenean. Gaztelekuak antolatu du 
eta DBH1ko ikasleei zuzendua dago. 
Aurretik eman behar da izena, telefo-
no zenbaki honetara deituz: 943 371 
050. 

Ate irekien eguna 
Mahaspildegin
Martxoaren 30ean eta 31n Mahaspil-
degi elkartea ezagutu eta bertako baz–
kide egiteko aukera ezberdinen berri 
emango da. Martxoaren 30ean larunba-
ta, arratsaldeko 17:00etatik 19:00etara 
eta martxoaren 31n igandea, goizeko 
11:00etatik 13:00era.

Informazio gehiagorako, 
ondoko epostara idatzi: 
mahaspildegi@gmail.com

Lesboseko errefuxiatuen aldeko 
azoka

Azoka ostiral honetan egingo dute frontoian, 
18:00etan hasita. Argazkia: zaporeak.eus

Korrika Batzordearen bilera 17:30ean 
Etumeta AEK euskaltegian.
Udarregi Ikastolako LH6koen elkartasun 
azoka. 18:00etan Usurbilgo frontoian.

JLV, Y_uanyo, P4ul, Meritron eta Depres-
sion dj-ak Txokoalden arituko dira larun-
bat honetan. Gaueko 23:00etatik aurrera, 
Akerra gaztetxean.

Dj gaua Akerra 
gaztetxean

Ostiral honetan bilduko da Korrika Ba–
tzordea, arratsaldeko 17:30ean Etumeta 
AEK euskaltegian. Gogoan izan, arropa 
eta kilometroak erosiz, edota Korrika La-
guntzaile izanez lagundu dezakegula eus-
kararen aldeko bi urteroko ekimena. 
Informazio gehiago: 
607 609 397
usurbil@aek.eus
korrika.eus

Korrika Batzordearen 
bilera



  



 


