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Ostiralean Sutegin:
‘Soinujolearen semea’ 
filmaren proiekzioa 

Txirikorda, belaunaldi 
arteko auzolanaren 
emaitza

Andatza Eguna, 
iruditan

Tximeleta Taldea: “Urte osoan zehar eginiko lana 
erakutsiko dugu asteburuan Oiardo kiroldegian”
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Laburrean

1944an jaiotakoen 
bazkaria
Duela 75 urte jaiotako herritarrek dato-
rren maiatzaren 12rako antolatu dute 
Atxega Jauregian biltzeko hitzordua. Izen 
ematea zabalik dago oraindik: 943362088 
(Maria Jesus) 943372316 (Anttoni).

Erroizpe elkartekoen 
batzarra
Txokoaldeko Erroizpe elkarteak baz-
kideen urteko batzar nagusia deitu du 
igande honetarako, maiatzaren 12rako. 
Lehen deialdia 10:45erako finkatu dute, 
bigarrena 11:00etarako.

1973an jaiotakoen 
bazkaria 
Larunbatean (maiatzak 11) batuko dira 
Artzabalen. Bi hitzordu finkatu dituzte; 
lehena 13:30ean Bordatxon, bigarrena 
14:30ean Artzabalen. Izena emateko: 
657687053 (Miren) edo 678582665 (Eli).

Albistea iruditan

Ostiral honetan, arratsaldeko 18:00etan abiatuko da manifestazioa udaletxe paretik.

Ingemarreko zuzendaritzak iraga-
rritakoa bete, eta martxoa hasieran 
aurkezturiko enplegu-erregulazio 

espedientea gauzatu du. Atalluko lan-
gileak kaleratu eta lantegia ixteko bi-
dean jarri du. Aipatu espedientea ira-
garri zutenean greba mugagabeari ekin 
zioten langileek. Langileok kaleratzeen 
eta Ingemarreko itxieraren aurka mani-
festazioa deitu dute orain, ostiralerako 
(maiatzak 10). Arratsaldeko 18:00etan 
abiatuko da udaletxe paretik. Herri er-
diguneko kaleak zeharkatu ostean, 
frontoian amaituko da mobilizazioa. Pi-
lotalekuan agerraldia iragarri dute lan-
gileok. 

Duela 10 urte hasitako borroka luzea 
egin dute langileok, Usurbilgo lantegia 
ixtearen eta urte guztiotan izan diren 

Manifestazioa, Ingemarreko kaleratzeen eta 
itxieraren aurrean

kaleratzeak saihesteko. Galizian, herri 
honetako plantan ordezkaritzarik ez du-
ten bi sindikatuek (UGT-ko hiru ordezka-
rik eta CIGeko bik) zuzendaritzarekin 

adosturiko erabakiak eragin ditu azken 
kaleratzeok. Ingemarreko langileei ba-
besa adierazteko aukera ezin egokiagoa 
izango da beraz ostiralean.
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Luis Aranalde

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

Eragile nekagaitza

Euskal kulturak eta ba-
tez ere euskal musikak 
asko zor dion Jose Luis 

Ansorena zendu zen atzo 90 
urterekin. Gaur beteko zituen 
hain zuzen (maiatzak 2a) 91 
urte. Mutil kozkorra nintzenean 
ezagutu nuen Altsasun. Or-
durako bera apaiztuta eta ni 
Humanitateak ikasten. Duela 
30 bat urte sendotu genuen 
gure adiskidetasuna; geroztik 
ez zen eten lotura hori, atzo 
arte. Kontzertu batzuk entzun 
nizkion Andra Mari koroa 
zuzentzen zuenean. Urtero 
Urbasan topo egiten genuen 
kaputxinoek bertan duten 
etxetxo batean: Jose Luis hi-
ruzpalau lagunekin joaten 
zen eta gu kaputxino izan-
dako hogeiko bat. Lehengo 
urtean Iruñean kaputxinoek 
daukaten erresidentzian bisi-
tatxo bat egin nion. Gorpu–
tzez nahiko moteldua zegoen 
ordurako, baina begirada ar-
gia eta irribarrea  gozoa. Sola-
saldi laburra egin genuen.

Donostian jaioa zen 
1928an. Txikitandik sumatu 
zuen kaputxino izateko boka-
zioa eta 14 urterekin Altsasu-
ra joan zen Humanitateak 
ikastera. 1953an apaiztu zen.

Iruñeako San Antonio izan 
zuen lehen destinoa. Haur 
abesbatza sortu zuen bertan. 
1960an Zaragozara bidali 
zuten eta han  ere koro bat   
lantzeko aukera izan zuen. 
1966an Errenteriara etorri zen 
eta Andra Mari koro ospetsua 
sortu zuen.

Musika zaletasuna txikitan-
dik zetorkion; bere familian 
tradizio handia zuen musikak; 
hain zuzen ere, bere aita Isi-
dro Euskal Herriak eman duen 
txistularirik handienetakoa 
izan zen. Donostiako Udal txis-
tulari Bandako zuzendari pos-
tua lortu zuen.

Bederatzi seme-alaba izan 
zituen eta denek egin zituzten 
musika ikasketak. Bere ustez 
haurraren heziketa integral ba-
tean musika lantzea ezinbeste-
koa zen.

Arrastorik handiena Erren-
terian utzi zuen J. L. Ansore-
nak. Lehen aipatutako Andra 
Mari koroa sortzeaz aparte, 
1973an Musikaste edo eus-
kal musika astea eraiki zuen; 
horrela euskal konpositoreen 
obrak herritarrei gerturatzen 
zizkien. Egungo konpositoreen 
obrak kantatzen zituen askotan, 
nahiz eta batzuetan entzuteko 

gogor samarrak izan. Armo-
nia berriekin ez baitzeuden 
ohituta garai hartako belarri 
musikalak. Handik urtebetera 
Eresbil Musikaren Euskal Ar-
txiboa fundatu zuen. Ordurako 
jabetuta zegoen Jose Luis gure 
herrian azpiegituretan zeuden 
hutsuneez eta horiek bete nahi 
izan zituen. Batez ere musi-
karen ondare aldetik ez zuen 
nahi ezer galtzerik eta horre-
tarako obra guztiak katalogatu, 
garbitu eta zabaldu nahi izan 
zituen. Jon Bagues, egungo 
Eresbilgo zuzendariaren esa-
netan, Ansorenak ahalegin 
handia egin zuen goi mailako 
obrak eta egungo euskal musi-
kagileen lanak gizarteratzeko.

Sari ugari ere jaso zuen bere 
bizitzan zehar: 2006an Donos-
tiako Orfeoia-EHU saria eman 
zioten. 2011. urtean, berriz, 
euskal kultura sustatzen egi-
niko lana aitortu zion Eusko 
Ikaskuntzak Manuel Lekuona 
saria emanda. Bere herrian 
bertan ere jaso zuen aitortza: 
Errenteriako Udalak eta Eresbil–
ek omenaldia egin zioten iaz, 
90 urte bete zituen egun be-
rean. Musika Plaza izandakoak 
Ansorenaren izena darama ge-
roztik.

Bere profila azaltzerakoan 
Baguesek honela dio: “norta-
sun irekia zuen, eraginkorra 
eta ekipoak antolatzeko gai-
tasun handikoa. Kultur za-
balekoa, jakingura handikoa, 
giza harremanetarako oso 
liberala. Konfiantza handia 
ematen zuen eta horrek ekipo 
lana asko errazten zuen. Be-
netan lider sendoa izan zen”. 
Kaputxino ohi bati esan zion: 
“zuk ez duzu belarri txarra, 
heziketa falta zaizu”. Horrela 
animatzen zituen kantatzeko 
gogoz zeudenak, nahiz eta 
iaioak ez izan agian abesteko.

Maria Jose Canoren ustez, 
Ansorena “ameslari ausarta 
izan zen”. Ez dut aurkitzen 
definizio egokiagorik.

Joan Sebastian Bachek esa-
ten zuen berak konposatzen 
zuen musikak helburu bikoi–
tza zuela: Jainkoari eskerrak 
ematea eta arimak gozatzea. 
Adiskide Jose Luis, lan horre-
tan jardun zara zure bizitza 
osoan. “In paradisun” antifo-
na gregoriano zaharrak dioen 
bezala, aingeru taldeek jaso 
zaitzatela musikaren hegale-
tan eta eraman betiko atsede-
nera eta bakera. Egun handira 
arte. Goraintziak hor.

Tokiko jai eguna tokiko erakun-
deak finkatzen du. Usurbilgo 
jai eguna honenbestez, Uda-
lari dagokio finkatzea. Aurten 
bezala, 2020an ere Usurbilgo 
jai egun nagusia uztailaren 2a 

izango dugu, Santixabel Eguna. 
Hala erabaki zuen udalbatzak 
aho batez, apirilaren 30ean 
egin zuten osoko bilkuran. 

2020ko egutegia eskutan ho-
nenbestez, Usurbilgo jai egu-

na uztailaren 2a izango da, 
Gipuzkoakoa uztailaren 31n. 
Eta EAE mailan, Espainiako 
eta erlijio ospakizunei lotutako 
festa egunok finkatu ditu Eus-
ko Jaurlaritzak: urtarrilaren 1a 

eta 6a; martxoaren 19a; apiri-
laren 9, 10 eta 13a; maiatza-
ren 1a; uztailaren 25 eta 31; 
abuztuaren 15a; urriaren 12a; 
azaroaren 1a; abenduaren 8a 
eta 25a. 

2020an ere, uztailaren 2a jai eguna izango da Usurbilen
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Matrikulazio epea 
ixtear Haur Eskolan
Maiatzaren 10ean itxiko dute 
2019-20 ikasturteko matri-
kulazio epea Haur Eskolan, 
2017-19 urte artean jaiotako 
haurrentzat. Irailetik uztaile-
ra, astelehenetik ostiralera, 
eskaintzen dute zerbitzua, 
7:30-16:30 artean. Informazio 
gehiago: haureskola@udarre-
gi.eus / 943 374 061 

Ate Irekiak 
Lanbide Eskolan
2019-20 ikasturterako matri-
kulazio garaia ate joka den 
honetan, Lanbide Eskolaren 
proiektua eta instalakuntzak 
barrutik ezagutzeko ate ire-
kien hiru jardunaldi antolatu 
dituzte egunotarako; maiatza-
ren 11n eta 18an 11:00etan eta 
hilaren 15ean 18:00etan. In-
formazio gehiago: lhusurbil.
eus / 943 364 600 / eskola@
lhusurbil.eus

Ziortzaren elkartasun ekimen berri bat

Ziortzako neska-mutil 
talde batek Caritasen al-
deko ekimen bat susta-

tu nahi du. “Proiektu hau gure 
gizartean gertatzen diren ez-
beharrekin enpatizatzeko eta 
laguntzeko hasi dugu”, ohar 
bidez jakinarazi dutenez. Gal–
tzerdiak batuko dituzte. Bilketa 
kutxak Sutegin, Kiroldegian eta 
Ikastolan aurkituko dituzue.

Duela hilabete bat, Ziortza 
Caritasekin harremanetan ja-
rri zen. “Caritaseko Aterpeko 
langile bat etorri zen guregana, 
zer egiten zuten azaltzera eta 
gure zalantzak argitzera. Saio 
horren harira, Caritaseko ki-
deei laguntzeko bilketa bat an-
tolatu dugu. Horregatik, zuen 
laguntza beharrezkoa dugula 
adierazi nahiko genizueke”. 

Maiatzaren 13tik 17ra bitar-
te,  “kutxa batzuk ipiniko ditu-
gu bertan galtzerdiak biltzeko; 

galtzerdi garbiak eta erabilga-
rriak, mesedez”. 

“Animatu zaitezte”
Bilketa kutxa horiek Sute-
gin, Kiroldegian eta Ikastolan 
izango dituzue eskura. “Be-
raz, animatu zaitezte gurekin 
proiektu hau martxan jar–
tzera, edozein laguntza ongi 
etorria izango da eta. Besterik 
gabe, mila esker parte hartuko 
duzuen guztioi!”. Ziortzako 
DBH3ko gazteek igorri digute 
informazioa.

Maiatzaren 13an hasi eta maiatzaren 17an amaituko da kanpaina.

ZIORTZA DBH3KO GAZTEAK 

“Kutxa batzuk ipiniko 
ditugu Sutegin, 

Kiroldegian eta Ikastolan, 
bertan galtzerdiak 

biltzeko. Galtzerdi garbiak 
eta erabilgarriak, mesedez” 

Apirilaren 28ko hautes-
kundeen emaitzak, 
pentsiodunen mugi-

menduak dituen eskarien me-
sedetan izan daitezela espero 
dugu. Kanpaina barruan ez da 
partidurik izan, gure mobiliza-
zioen ondorioz, pentsioen ara-
zoa baztertu ahal izan duenik.

KPIaren araberako igoera 
iraunkorra bermatzeko pro-
mesak egin dira, are igoera 
handiagoak –zehaztu gabe–
pentsio baxuenentzat, sosten-
garritasun faktorea indargabe–
tzea eta urte gutxitan, Gizarte 
Segurantzaren defizita gaindi–
tzeko neurriak hartzea.

Promesa sorta hau, urruti 
dago oraindik pentsiodunen 
mugimenduaren eskariengan-
dik: pentsio duinak bermatuko 
dituen Sistema Publikoaren de-
fentsa, pentsioen eguneratzea 
KPIaren arabera gutxienez, 
gutxieneko 1080 euroko pen–
tsioa, Europako Gutun Sozialak 

Promesak baino konpromisoak nahi ditugu
jasotzen duen bezala, 2011ko 
eta 2013ko pentsio erreformen 
neurri atzerakoienak indarga-
betzea, soldata eta pentsioen 
arrakalekin bukatzea, BGAE 
(EPSV) eta pentsio plan pri-
batuen zerga-salbuespenekin 
bukatzea.

Baina orain bertan kezkatzen 
gaituena, zera da, promesa ho-
riek ez direla berehalakoan gau-
zatzen. Horrexegatik, EAE-ko 
eta Nafarroako pentsiodunen 
mugimenduak mobilizazioekin 
jarraituko du, eta posible bada, 
estatuko beste plataformekin 
batera eskatzen ditugun errei-
bindikazio guztiak zehaztu eta 
ezartzen joan daitezen ahale-
ginduko gara.

Datorren maiatzaren 26an, 
udal eta foru hauteskundeak 
izango dira, Nafarroan auto-
nomikoak. Bai EAEko zein 
Nafarroako hautagai-zerrendei 
guretzat eta ondorengo belau-
naldientzat, pentsio duinen es-

karien alde egin eta bere jarrera 
azaldu dezatela eskatuko die-
gu. Baita jendarte ororen (par-
tikularki pertsona nagusien eta 
pentsiodunen), bizi baldintzak 
hobetzeko planak eraiki ditza-
tela ere.

Europan gero eta gogorrago 
ari dira pentsio eta babes-sozia-
lerako sistema publikoaren aur-
ka, eta pentsio plan pribatuen 
alde egiten eta zerbitzu publi-
koak pribatizatu nahian. 

Egoera horren aurrean, hau-
tesle-zerrenda guztiei, bai 
EAE-n zein Nafarroan, zuzen-
duko gatzaizkie gure eskaerak 
Europara eramateko konpromi-
soa har dezaten, honako hel-
buruekin: Pentsio Publiko Dui-
naren eskubidea, europar herri 
guztien eraikuntzarako hitzar-
menaren funtsezko eskubide 
gisa bermatzea. Europako Gu-
tun Sozialak behatzen dituen 
oinarrizko eskubideen aplika-
zioa exijitzea. Pentsio Plan Pri-

Ika-mika

batuentzat salbuespen fiskalak 
jasotzen diren araudi eta eraba-
kiak ezabatu eta indargabetzea.

Orain arte egin bezala, pen–
tsiodunak astelehenero kon–
tzentrazioekin jarraituko dugu. 
Datorren maiatzaren 11ko 
erronka berria daukagu, Araba, 
Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafa-
rroako hiriburuetan manifesta-
zio deiak eginaz, Estatu mailan 
ere aurreikusiak daudenak. 
Behin eta berriro, gure eskarien 
alde borrokatzeko prest gaudela 
azaltzeko eta EAEko eta Nafa-
rroako erakundeek, Estatuak 
eta Europa mailan ere barnera-
tu dezaten. Horregatik, maia–
tzaren 11ko mobilizazioan par-
te hartzera gonbidatzen ditugu 
eskubide sozialen defentsaren 
alde, eta mundu hobeago eta 
bidezkoago baten alde dauden 
gizarte talde guztiak.

Hego Euskal Herriko 
pentsiodunen plataformak.
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Bozketa berrien atarian
Denborarik ere ez du 

eman, apirilaren 28ko 
Espainiako Gortee-

tarako hauteskunde panelak 
kaleetatik kentzeko. Duela bi 
igandeko emaitzak irentsi berri-
tan datozkigu hurrengo hautes-
kundeak. Hitzordu hirukoitza 
Usurbilen, lau bozka ezberdin 
emateko aukera izango dute 
Zubietan. Udal, foru eta Euro-
pako hauteskundeak ospatuko 
baitira maiatzaren 26an, eta 
Zubietan Herri Batzarra berri–
tzeko ere aukera izango dute.

Bost alderdi udal 
hauteskundeetan
Maiatzaren 26ko bozetan, bost 
izango dira Usurbilgo udal 
hauteskundeetan lehian ari-
tuko diren zerrendak: EH Bil-
du, EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta 
Aulki Zuriak. 

Izen batzuk jakinak ziren: 
Agurtzane Solaberrieta Mesa 
EH Bilduko hautagai nagusia 
izango da eta EAJ-PNV alder-
diko zerrendaburua Josune 
Urkola Larrarte. Alderdi sozia-
listak ordea, zerrendaburu 
berri bat izango du. Francisco 
Jose Suarez Perez izango da 
PSE-EEren hautagai nagusia 
eta egungo zinegotzia, Fer-
min Orue-Echevarria Iturri, 
bigarren ageri da zerrendan. 
Ohiturari jarraituz, PPk ere 
hautagaitza aurkeztuko du eta 
honakoan Pascual Plaza Romo 
izango da alkategaia.

Aulki Zuriak alderdiak ere 
hautes-zerrenda izango du 
Usurbilen eta Luismari Or-
maetxea izango da zerrenda-
burua. 2003-2007 legealdian, 
Usurbilgo alkate izan zen Or-
maetxea Eusko Alkartasuna al-
derdiaren eskutik. Alderdi bera 
ordezkatu zuen Gipuzkoako 
Batzar Nagusietan. 2005-2011 
bitartean batzarkide izan zen. 
Maiatzaren 26ko udal hautes-
kundeetan ez ezik, Espainiako 
Senaturako hautagai izan da 
Aulki Zuriak-Escaños en Blan-
co alderdiaren zerrendan.

Egungo udal ordezkari 
gehienak badoaz
Maiatzaren 26ra arte ezin ja-
kin, alderdi bakoitzak zenbat 
bozka eta zenbat ordezkari 
eskuratuko dituen Udalean. 
Baina jada argi duguna da hau-
tagaitza zerrendak eskutan, 
egun udalbatza osatzen duten 
13 kideetatik erdiak baino ge-
hiagok utziko diola laster udal 
ordezkari izateari. EH Bilduko 
8 kideek, EAJ-ko 4 kideek eta 
PSE-ko batek osatu dute udal-
batza amaitzear den 2015-19 
legealdian. PSE-ko bozeramai-
lea izan da Fermin Orue-Eche-
varria Iturri. Datorren legealdi-
rako zerrendaburu izateari utzi 
eta bigarren joango da. Fran-
cisco Jose Suarez Perez izango 
da zerrendaburu berria.

EAJ-n aldaketarik ez. Legeal-
di honetako lau ordezkariak 
izango dira, EAJ-k hurrengo 

hauteskundeotarako osatu 
duen zerrendako lehen lau 
hautagaiak; Josune Urkola La-
rrarte alkategaia, eta berarekin 
batera, Mirari Azurmendi So-
razu, Andoni Atxega San Se-
bastian eta Carlos Perez Frai-
soli. 

Berrikuntza sakonena sus-
tatuko duena EHBildu izango 
da. Egungo legealditik hau-
tagai gisa errepikatuko duen 
bakarra, Jose Mari Iribar Za-
piain zinegotzia izango da. 
Koalizioak egun dituen gaine-
rako zazpi udal ordezkariek 
hautagaitza zerrendako lehen 
postuetan ez dira aurkeztuko 
maiatzaren 26ko udal hautes-
kundeotara. 

Xabier Arregi Iparragirrek 
alkate izateari utziko dio, eta 
zinegotzi izateari utziko dio-
te baita, Alaitz Aizpurua La-
bakak, Xuban Zubiria Elexpek, 
Jone Urdanpilleta Urdanpille-
tak, Iñaki Ugarte Agirrek, Irene 
Garcia Palaciosek, eta Josune 
Estella Arranzek. Halere Xu-
ban Zubiria laugarren ordezko 
gisa aurkeztu da datozen hau-
teskundeetarako zerrendan eta 
Xabier Arregi udal hauteskun-
deetako zerrendako hamahiru-
garren postuan. Egungo alkatea 
foru hauteskundeetako zerren-
dan ere laugarren ordezko gisa 
ageri da.

Udal, foru eta Europako hauteskundeak ospatuko dira maiatzaren 26an, 
eta Zubietan Herri Batzarra berritzeko aukera ere izango dute.

7 alderdi foru 
hauteskundeetan
Udal hauteskundeekin ba-
tera, Gipuzkoako Batzar 
Nagusiak ere berritzeko 
aukera izango da maiatza-
ren 26an. Bozka emateko 
orduan Usurbil Donostial-
dea eskualdean kokatu-
ta dagoenez, hauek dira 
bozkatu ahal izango diren 
7 hautagaitzak: EAJ-PNV, 
EH Bildu, PSE-EE/PSOE, 
PP, Ciudadanos, Elkarrekin 
Podemos (Podemos, Ezker 
Anitza-IU, EQUO Berdeak) 
eta Aulki Zuriak.

Usurbildarrak 
hainbat zerrendetan
Batzar Nagusietarako hau-
tagaien artean hainbat 
usurbildar topatu ditugu. 
EH Bildun, Xabier Arre-
gi Iparragirre ageri da or-
dezkoen artean. 

PSE-EE alderdiko 11. pos-
tuan Ricardo Crespo Rubio 
dago. 2011-15 legealdian, 
PSE-EEko bozeramaile izan 
zen Usurbilgo Udalean.  

Aulki Zuriak-en zerrendan 
beste bi usurbildar aurkitu 
ditugu. Luis Maria Ormae-
txea Santsiñena (EArekin 
Usurbilgo alkate izandakoa) 
eta Pedro Maria Ibarra Ira-
culis (2003ko udal hau-
teskundeetan, EAJ-PNVko 
alkategai izandakoa). Biak 
independente moduan aur-
keztu dira.

UDAL HAUTESKUNDEAK
“Maiatzaren 26an, 

bost izango dira 
Usurbilgo udal 

hauteskundeetan 
lehian arituko diren 

zerrendak: 
EH Bildu, EAJ-PNV, 

PSE-EE, PP 
eta Aulki Zuriak”

Zazpi zerrenda hauek bozkatu ahal 
izango dira: EH Bildu, EAJ-PNV, PSE-
EE/PSOE, PP, Ciudadanos, Elkarrekin 
Podemos eta Aulki Zuriak.
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Zubietako herri 
batzarreko 
hauteskundeak
Zubietako Herri Batzarra 
berritzeko prozesua ere 
abian da. Asteartean itxi 
zuten hautagaiak aurkezte-
ko epea –ostegun honetan 
emango dira ezagutzera–, 
eta egun berean egin zuten 
hauteskunde egunerako ma-
haikideen zozketa. Hemen 
datozen deialdiak:

Maiatzak 9 osteguna 
n Hautagaien aldarrikapena.

Maiatzak 20 astelehena 
n Aurrez botoa emateko 
aukera. Usurbilgo Udale-
ko Idazkaritzan, goizeko 
08:00etatik 14:30etara.

Maiatzak 26 igandea
n Hauteskunde eguna. Goi-
zeko 9:00etatik arratsalde-
ko 20:00etara, Alamandegi 
etxean.

Hauteskundeei 
hurbileko jarraipena 
egingo diegu
Asteotarako ditugun hi–
tzorduei begira argitalpen 
bereziak prestatzen ari 
gara NOAUA!n. Maiatzaren 
17an, Sagardo Eguneko ge-
higarri berezia argitaratuko 
dugu. Maiatzaren 17an eta 
24an, udal, foru, Europa eta 
Zubietako hauteskundeei 
buruzko gehigarri bana al-
dizkari barruan. 

Izen abizenez osaturiko udal zerrendak
Udal hauteskundeak 2019
EH BILDU
1. Agurtzane Solaberrieta Mesa.
2. Beñat Larrañaga Urdampilleta.
3. Lur Etxeberria Gurrutxaga.
4. Jose Maria Iribar Zapirain.
5. Aroa Etxeburua Ugartemendia.
6. Luken Arkarazo Silva.
7. Oskar Santamaria Picabea.
8. Itziar Basterrika Unanue.
9. Ainhoa Arrozpide Landa.
10. Nerea Goizueta Garmendia.
11. M. Alazne Olaizola Iparraguirre.
12. Ana Isabel Eizagirre Sagardia.
13. Xabier Arregi Iparragirre.
Ordezkoak:
1. Fatimetou Hamadi Rguebi.
2. Eugenio Noriega Diez.
3. Isidra Navarro Del Amo.
4. Xuban Zubiria Elexpe.

EAJ-PNV
1. Josune Urkola Larrarte.
2. Mirari Azurmendi Sorazu.
3. Carlos Perez Fraisoli.
4. Andoni Atxega San Sebastian.
5. Lourdes Jauregiberri Goenaga.
6. Agurtzane Egibar Artola.
7. M. Jose Ibargoyen Lizarazu.
8. Juan Maria Zubeldia Arrieta.
9. Jose Maria Zubiria Eguzkiza.
10. Juan Gorostidi Echeverria.
11. Esteban Goenaga Otegi.

12. Miren Elisabet Ecenarro 
Ganzarain.
13. Joseba Iñaki Illarramendi 
Echabe.
Ordezkoak:
1. Fernando Arrieta Olasagasti.

PSE-EE/PSOE
1. Francisco Jose Suarez Perez.
2. Fermin Orue-Echevarria Iturri.
3. Maria Arrate Irazabal 
Oyarzabal.
4. Julio Jaen Moral.
5. Antonia Novillo Ruiz.
6. Mauricio Lorenzo De La Torre.
7. Noemi Puertas Gonzalez.
8. Kristian Garnateo Aranda.
9. Esperanza Quicios Martinez.
10. Angel Morales Rojo.
11. Jesus Novillo Ruiz.
12. Isabel Garcia Martin.
13. Naroa Greño Rivadulla.

PP
1. Pascual Plaza Romo.
2. Antonio Lopez Elvira.
3. Emilio Julian Rodriguez 
Alcantud.
4. Pilar Valcarce Bardón.
5. Maria Dolores Quiralte 
Carmona.
6. Jaime Perales Martinez.
7. Ignacio Alberto Cuellar 

De La Torre.
8. Maria Enriqueta Patau 
Cremades.
9. Isidoro Angel Luis Severiano
 Sebastian.
10. Enriqueta Rodriguez 
Portoles.
11. Francisco Jose Fernandez Rey.
12. Rosalia Rodriguez De Barrio.
13. Amalia Rosales Marquez 
De Prado.
Ordezkoa:
1. Maria Sanchez Andrada.

AULKI ZURIAK (EB)
1. Luis Maria Ormaetxea 
Santsiñena*.
2. Maria Cruz Pascual Sanchez.
3. Pedro Maria Ibarra Iraculi*.
4. Esther De Juan Mangas*.
5. Aitor Picabea Lamuedra*.
6. Maria Pilar Casabona Blasco*.
7. Antonio Picabea Sarasola*.
8. Elizabeth Martinez Sanchez*.
9. Andoni Picabea Lamuedra*.
10. Maria Asuncion Lopez 
Miguel*.
11. Jose Manuel Roteta 
Echeverria*.
12. Lucia Moreno Diez*.
13. Antonio Garcia Castellon*.

 * Independente moduan.

Usurbil Donostialdea eskual-
dean kokatuta dagoenez, hauek 
dira bozkatu ahal izango diren 
7 hautagaitzetako lehen hiru 
zerrendakideak: 

EAJ-PNV
1. Xabier Ezeizabarrena Sainz.
2. Saioa Bandres Moneo.
3. Ianko Gamboa Sanz.

EH BILDU
1. Juan Karlos Izagirre Hortelano.
2. Mirene Begiristain Zubillaga.

3. Ernesto Merino Amiama.

PSE-EE/PSOE
1. Denis Itxaso Gonzalez.
2. Susana Garcia Chueca.
3. Julio Fidel Juan Astudillo.

PP
1. Juan Carlos Cano Aristoy.
2. Alejandro Saenz Muriel.
3. Jose Luis Arrue Pinto.

CIUDADANOS
1. Pedro Ignacio Mendizabal
Miguelez.

2. Rocio Galiana Naranjo.
3. Ramiro Vicente Cibrian Uzal.

ELKARREKIN PODEMOS 
1. David Oliden Cuello.
2. Arantza Gonzalez Garcia.
3. Paula Almiron Chamadoira.
 
AULKI ZURIAK (EB)
1. Daniel Lizarralde Aguirre.
2. Amaya Larrea Loran 
(independente).
3. Luis Maria Ormaetxea 
Santsiñena (independente).

Foru hauteskundeetan, zazpi hautagaitza aukeran
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32 zerrenda Europako 
hauteskundeetan
Udal eta foru hauteskundee-
kin batera, Europakoak ere 
ospatuko dira maiatzaren 
26an. 32 hautagaitza zerren-
da aurkeztu dira guztira. Eus-
kal Herriko alderdi nagusiak, 
bi koalizio ezberdinetara batu 
dira; EHBildu Orain Errepu-
blikak izenekoan, ERC eta 
BNG alderdi katalan eta gali-
ziarrarekin. EAJ Europa Soli-
darioaren aldeko Koalizioaren 
baitan, El PI, Coalicion Cana-
ria, Democrates Valencians 
edota Compromiso por Gali-
ciarekin.

Zerrenda ezagunak
PSOE, PP, Ciudadanos edota 
Elkarrekin Podemosek zerren-
da propioak osatu dituzte. PP 
eta Ciudadanosen helegiteari 
erantzunez, Espainiako Hau-
teskunde Batzordeak Carles 
Puigdemont, Antoni Comín 
edota Clara Ponsatí ordezkari 
katalanei Lliures per Europa 
(Junts) hautagaitza zerrendan 
parte hartzea eragotzi zien 
hasieran; egunotan baimendu 
egin zaie. VOX edota Falan-
ge espainiarraren hautagai 
zerrendak aldiz, inolako era-
gozpenik gabe aurkeztu ahal 
izan dira hauteskundeotara.

Zerrenda ez hain ezagunak
Aipaturiko koalizio eta al-
derdioz gain, besteak beste 
zerrendok aurkeztu dira: Ini-
ciativa Feminista, Alternativa 
Republicana, Centristas Por 
Europa, Contigo Somos De-
mocracia, PACMA, Solidari-
dad y Autogestión Internacio-
nalista, Euskadiko Langileen 
Alderdi Komunista, Foro de 
Ciudadanos, Partido Huma-
nista, Andalucía Por Sí, Ac-
túa, Compromiso Por Europa, 
Movimiento Independiente 
Euro Latino, Izquierda en Po-
sitivo, PUM+J, Movimiento 
Corriente Roja, Igualdad Real, 
Coalición Verde, Recortes Ce-
ro-Los Verdes-Grupo Verde 
Europeo…

Mahaikideak hautatuak, posta 
bidez bozkatzeko epea ireki da

Apirilaren 28ko hautes-
kundeekin egin bezala, 
apirilaren 30eko udal-

batzaren osoko bilkuran egin 
zuten, maiatzaren 26ko hau-
teskundeetarako mahaikideen 
zozketa. Ohi bezala, zozketan 
hautatuak izan diren herrita-
rrei, jakinarazpena udaltzai-
nen bidez helduko zitzaien 
egunotan. Oraingoan ere 72 
herritar hautatu dira. Haieta-
tik 24 izango dira maiatzaren 
26an lan egin beharko dute-
nak, gainerako 48an haien or-
dezkoak izango dira; 24 lehen 
ordezkoak eta gainerako 24ak 
bigarren ordezkoak.

8 hautesmahai egokituko 
dira maiatzaren 26ko deialdian. 
Guneotan; Udarregi Ikastolan, 
Kalezarko Haur Eskolan, Zubie-
tako Lanbide Eskolan, Santue-
nea Auzo Elkartearen egoitzan 
eta Aginagako Eskolan. 

Adi datozen deialdiei:
Maiatzaren 16ra arte: 
n Posta bidez bozkatzeko es-
kaera egitea Correosen.

Maiatzak 6-19: 
n Posta bidez bozkatzea es-

katu dutenei dokumentazioa 
helaraztea.

Maiatzak 6-22: 
n Posta bidezko bozka bidal–
tzea Correos bidez.

Maiatzak 10-24: 
n Hauteskunde kanpaina.

Maiatzak 26: 
n Hauteskunde eguna, 9:00-
20:00 artean egongo da bozka 
emateko aukera.

Mahaikide izateko hautatuak izan diren herritarrei, jakinarazpena 
udaltzainen bidez helduko zitzaien egunotan.

MAIATZAREN 26AN,
ZORTZI HAUTESMAHAI

Udarregi Ikastolan, 
Kalezarko Haur Eskolan, 

Zubietako Lanbide 
Eskolan, Santuenea Auzo 
Elkartearen egoitzan eta 

Aginagako Eskolan

EHBilduk 2019-23 legealdirako 
aurreikusiak dituen proiek-
tuak aurkeztu eta bertaratzen 
direnen ekarpenak jasotzeko 
hainbat bilera antolatu ditu. 
Hezkuntza, euskara eta kultu-
ra, ingurumena eta mugikor-
tasunari buruzkoak egin berri 
dituzte. Asteazken honetan 
jubilatuekin biltzekoak ziren. 
Egunotan hitzordu gehiago:

Maiatzak 9, osteguna
n 19:00 Feminismoaren inguruko 
bilera Sutegi kanpoaldean.

Maiatzak 18, larunbata
n 12:00 Gazteekin bilera Sute-
gi kanpoaldean.

EH Bilduren bilera irekiak

Ostegun honetan feminismoaren inguruko bilera deitu dute Sutegin.
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AXEL NICOLAS ZERPA
“Metodologia berritzailea 

da. Sektoreko 
profesionalek hitzaldiak 

eskaintzen dizkigute, 
non eguneroko bere 
esperientzia zein den 
kontatzen diguten”

“Zure burua ondo prestatzeko aukera eskaintzen dizu” 
Unibertsitatetik zer da ge-
hien gustatzen zaizuna? Eta 
zerbait hobetzeko?
Gehien gustatzen zaidana, 
lehen esan bezala, zure 
burua ondo prestatzeko 
ematen dizuten aukera da, 
bai zerbitzu errealekin, bai 
tailerren edo jardunaldien 
bidez. Ekitaldi hauetan ikas-
le guztiok daukagu aukera 
parte hartzeko. Berria de-

nez, detaile txiki batzuetan 
hobetu daiteke, baina poli-
ki-poliki joaten dira konpon–
tzen.   

Egin dituzu praktikak?
Bai, lehen mailan Bergarako 
Lasa jatetxean izan nintzen. 
Bertako sukaldariei esker, 
asko ikasi nuen sukaldaritza 
tradizionalari buruz eta pila 
bat lagundu dit, oinarri bat 

behar nuelako ondoren aurre-
ra egiteko. 

Bigarren mailan salto han-
dia eman nuen, Larrabetzu-
ra joan bainintzen, Eneko 
Atxaren Azurmendi jatetxera. 
Esperientzia bezala apur go-
gorra izan zen, baina merezi 
izan zuen, asko ikasi bainuen. 
Apiriletik Bartzelonako Enig-
ma jatetxean ari naiz, bertan 
abangoardiako sukaldaritzan 

“Gastronomia ez ezik, beste alor batzuk ere 
jorratzen ditugu Basque Culinaryko graduan”

Axel Nicolas Zerpa, 20 
urte, argentinarra da 
jatorriz baina Eibarre-

ra etorri zen bizitzera 5 urte 
zituela. Egun, Gastronomia eta 
Sukaldaritza Arteak graduko 
3. maila ikasten ari da Basque 
Culinary Center – Mondragon 
Unibertsitateko Gastronomia 
Zientzien Fakultatean. 

Definitu apur bat zure burua: 
non egin dituzu orain arteko 
ikasketak?, baduzu hobby edo 
zaletasunik?
Lehen Hezkuntza, Bigarren 
Hezkuntza eta Batxilergoa Ei-
barreko La Salle ikastetxean 
burutu nituen. Batxilergo zien-
tifiko-teknikoa aukeratu nuen 
baina, gradu hau ikasterakoan, 
berdin dio zer batxilergo mota 
egin duzun aurretik, dena hu–
tsetik ikasi beharra baitago. 
Argi dago sukaldaritza dela nire 
zaletasun nagusietako bat bai-
na ez bakarra, mendira joatea 
ere asko gustatzen zait.    

Zergatik aukeratu zenuen Gas-
tronomia gradua? Eta zerga-
tik Mondragon Unibertsitatea  
BCC-en?

Sukaldaritza haurtzaroko oroi–
tzapenekin lotzen dut: nire 
amona sukaldean lanean, esa-

terako, edo nire ama, egun pe-
tral bat igaro ondoren, nire zain 
plater gozo batekin. Horrelako 
bizipen eta esperientziekin lo–
tzen dut sukaldaritza eta honek 
bultzatu ninduen, hain zuzen, 
gradu hau aukeratzera. Mon-
dragon Unibertsitatea aukeratu 
dut, bestalde, mundu osoan 
bakarra delako gradu hau es-
kaintzen. Gainera, gradu honek 
gastronomiari buruzko forma-
zioa ematen dizu, baina modu 

Axel Nicolas Zerpa Gastronomia eta Sukaldaritza Arteak graduko 3. maila 
ikasten ari da Basque Culinary Center–Mondragon Unibertsitateko 
Gastronomia Zientzien Fakultatean.

integralean. Gastronomiari 
buruz ez ezik, beste alor batzuk 
ere jorratzen dituzu, besteak 
beste, industria, hotelak, edo 
berrikuntza + garapena.           

Nola baloratuko zenuke orain 
arte bizitako esperientzia?
Hasieran, apur bat gogorra, 
denbora bat behar duzulako 
zure burua egokitzeko baina, 
denbora aurrera joan ahala, go-
zatzen hasi nintzen. Orain pena 
sentitzen dut urte eta erdiren 
buruan bukatuko delako. Azkar 
pasatu zait, gauza on guztiak 
nola.    

Nola definituko zenuke Basque 
Culinary Centerren jasotzen 
duzun ikasteko metodologia?
Bere metodologia berritzailea 
da. Klase teorikoak ez ezik, 
tailerrak ere baditugu non, la-
neko errealitatea ezagutu de-
zagun, zerbitzu erreal bat es-
kaintzen dugun eta praktikak 
ahaztu barik, jakina. Gainera, 
sektoreko profesionalek hitzal-
diak eskaintzen dizkigute, non 
eguneroko bere esperientzia 
zein den kontatzen diguten 
zuzenean.  

sakontzeko aukera izango 
dut.    
 
Etorkizunari buruz zeintzuk 
dira zure asmoak?
Ez daukat oso garbi, egune-
rokoan bizitzea gustatzen 
baitzait. Hori bai, ikasten 
jarraitzea gustatuko litzai-
dake, nire jakintza eta bi-
zipenak besteekin parteka–
tzen ditudan bitartean. 
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Bilketa eraginkorra sustatu eta errausketaren 
aurka manifestazioa larunbatean Lasarten 

Lasarte-Oriako Aire Gar-
bia herri plataformak 
manifestazioa deitu 

du larunbaterako (maiatzak 
11), 18:00etan Okendo plaza-
tik. “Bilketa eraginkorra bai, 
errausketarik ez!” aldarripean 
bideratuko da mobilizazioa 
Lasarteko kaleeetan barrena. 
Errausketaren aurkako mu-
gimenduko Usurbilgo kideek 
mobilizazioarekin bat egin eta 
herritarrak bertaratzera dei–
tzen dituzte.

Elkarretaratzea Donostian
Baita maiatzaren 17ko Birzikla–
tzearen Nazioarteko Egunean, 
Errausketaren Aurkako Mugi-
menduak eta Donostia Bizirik 
herri plataformak 19:00etan Gi-
puzkoako hiriburuko udaletxe 
ondoan (lekua egunotan zehaz-
tuko dute) elkarretaratzera ere. 

Hiriburuko Udalari 2020rako 
egungo %40ko gaikako bilketa-
tik %65era igoarazteko bereha-
lako neurriak hartzea exijituko 
zaio mobilizazio honen bidez, 
eta hortik aurrera ehuneko hori 
hobetzen joatea “gaixotuko 
gaituen erraustegiari jaten ez 
emateko helburua jarrita” eta 
Gipuzkoan 70 udalerrik hartu-
tako neurri eraginkorrak eredu 

gisa hartuta. Bost kilometrora 
erraustegia eraikitzen ari diren 
artean, Donostia Gipuzkoan 
pertsonako zabor kopururik 
handiena sortu eta gutxien bir-
ziklatzen duen herrian bilaka-
tu dela gogoraratzen dute. 

Donostiarrak, “erraustegiari 
jaten ematen diotenak mugi-
tu edo ez” ohiturak aldatzera, 
organikoa bereizten hastera 

Errausketaren Aurkako Mugimenduko Usurbilgo kideek bat egin dute 
deialdiarekin.

deitzen dituzte, “bestela guk 
arnastuko dugu guk botatzen 
dugun zaborra”. 

Zubietan aldaketa
Donostiako eta Usurbilgo Uda-
lek Zubietako zerbitzu eta la-
nak eraginkortzeko lau urterako 
adostu eta sinaturiko hitzarme-
nari esker, Zubieta osoko hon-
dakinen kudeaketaren ardura 
Usurbilgo Udalaren esku geratu 
da.

Ondorio argi bat izango du 
honek; Donostia aldeko zu-
bietarrei orain arte zituzten 
edukiontziak kenduko zaizkie, 
Garbitxiki berri bat eraikiko 
zaie, hondakinak atez ate bil–
tzeko aukera eskaintzearekin 
batera. Zubietako Usurbil al-
dean atez ateko bilketa sistema 
indarrean da 2015eko uztailaz 
geroztik.
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Ostiral honetan Sutegin, 
‘Soinujolearen semea’ filma

Bernardo Atxagaren nobe-
la batean dago oinarritua 
Soinujolearen semea fil-

ma. Apirilaren erdialdean iritsi 
zen zinema areto komertziale-
tara. Oraindik ez baduzue iku-
si, ostiral honetan aukera apar-
ta duzue. Sutegin emango dute, 
20:00etatik aurrera. 

David Imazek Euskal Herri-
tik erbestera ihes egin behar 
izan zuen Amerikako Estatu 
Batuetara. Hilzorian dela, bere 
lagun zahar baten bisita jasoko 
du. Francoren diktaduraren 
azken urteetan,  ETAko kideak 
izan ziren biak, baina David–
ek herritik alde egin behar izan 
zuen, kideek arbuiaturik. 

Hiru garai islatzen ditu fil-
mak: haurtzaroa, 20 urte in-
guru zituzteneko gazte garaia 

eta, azkenik, 50 urte inguru 
dituzteneko garaia. Azken to-
paketa horretan, egiari aurre 

egin beharko diote bi lagu-
nek. “Iragan kolektibo ilunera 
zuzentzen gaitu artean nera-
bea den protagonistaren be-
giradak”, Fernando Bernues 
zuzendariaren hitzetan.

Sarrerak aldez aurretik es-
kuratu daitezke Lizardin. Egu-
nean bertan bestela, Sutegiko 
leihatilan. 

Larunbatean, 
“Zoaz pake santuan” 
antzezlana Sutegin
Bikote bizitza aspergarria 
duten senar-emazte batzuen 
istorioa dakarkigu Txalo pro-
dukzio taldeak. Emazteak, 
egoera horrekin gogaituta, gi-
zona pozoitzea erabakiko du; 
baina guztia ez da aterako be-
rak espero bezala, “eta plana 
hankaz gora joango zaio”. 

Komedia kutsuko antzezlan 
honetarako sarrerak Lizardin 
eskuratu daitezke aldez aurre-
tik 8 eurotan. Egunean bertan 
bestela, 10 eurotan, baina Su-
tegiko leihatilan.Jexux Artze Kultur Elkarteak antolatu du filmaren proiekzioa.

FERNANDO BERNUES
“Protagonista nerabearen 

begiradak iragan 
kolektibo ilunera 
zuzentzen gaitu”

Mikel Laskurain eta Ane Gabarain 
Sutegin izango dira larunbatean. 
20:00etan hasiko da antzezlana.

JEXUX ARTZEREN OMENEZ
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SAGARDO EGUNA
“Euskal Herriko 3. 
Sagardo Lehiaketa 

ospatuko da Sagardo 
Egunean. Berritasunik 
ere izango da aurten: 
estreinakoz, Muztio 

Lehiaketa ere antolatu 
da. Informazio gehiago 
aldizkari honetako 13. 
orrialdeko iragarkian 

topatuko duzue”
‘Terraza garaia, Euskal Sagar-
do garaia’ kanpaina aurkeztu 
dute aste honetan Donostian. 
Egitasmo hau Euskal Sagardoa 
Jatorri Deiturak, Gipuzkoako 
Ostalaritza Elkarteak, HAZI 
Fundazioak eta Eusko Jaurla-
ritzak sustatu dute.

Bertako sagarrarekin 
egindako sagardoak
Euskal Sagardoa Jatorri-Dei-
turaren bereizgarria duten 
sagardoak %100 bertako sa-
garrarekin egindakoak eta kali-
tate bermea dutenak dira, eta 
txapel edo lepoko sagar gorria-

rekin bereizten dira. 
Asteartean aurkeztu zen 

promozio kanpaina honetan 
Gipuzkoako 32 taberna eta 
jatetxek hartuko dute parte, 
ostalaritza establezimenduen 
terrazetan Euskal Sagardoaren 
kontsumoa sustatzeko asmoz.

38. Sagardo Egunaren atarian

Usurbilgo Sagardo Egu-
naren Lagunak maia–
tzaren 19rako pres-

taketa lan betean dira. Atzera 
kontaketa martxan den hone-
tan, 38. Sagardo Egunerako 
egitaraua eta kartela plazaratu 
berri dute. Urteko jai egun na-
gusira begira jarria da Usurbil. 
“Kaixo lagunok! Bagatoz aur-
tengoan ere, hartu zuen agen-
dak eta borobildu maiatzaren 
19a! Urtero legez, lanean ga-
biltza aurtengo Sagardo Egu-
na borobil eta zoragarri atera 
dadin! Hemen aurreratzen 
dizuegu aurtengo kartela eta 
egitaraua, Usurbilgo plazan 
elkartuko gara ezta? Anima-
tu!” deitu du Usurbilgo Sagar-
doaren Lagunak taldekoek sare 
sozialen bidez.

Sagardo botatzaileei deia
Antolatzaileek iragarri dute-
nez, 41 sagardo postu ipiniko 
dira. Urtero moduan, sagardoa 
zerbitzatzeko laguntza behar-
ko da. Boluntarioak parte har–
tzera animatzen dituzte. Ohi 
bezala, egoki jantzita hilaren 
19an goizeko 8:00etarako ager-
tu frontoira.

Egurrezko Sagardo lehiaketa 
eta muztio txapelketa
Euskal Herriko 3. Sagardo Le-
hiaketa antolatu da Sagardo 
Egunaren bueltan. Hilaren 19ko 
jaialdian ospatuko da sari ba-
naketa, parte hartzeko epea 
ordea zabalik da. Estreinakoz, 
muztio lehiaketa ere antolatu 
da. Informazio gehiago topa-
tuko duzue aldizkari honetako 
13. orrialdean.

Xabier Akizu, Sagarrondotik 
Sagardora ikastaroan
Alkartasuna Kooperatibak an-
tolaturiko ikastaro praktikoko 
hurrengo saioa, maiatzaren 
18an, 9:00-13:00 artean Po-
txoenean; “Ilargia eta egutegi 
biodinamikoa”, Xabier Akizu-
ren eskutik. 

Izen ematea bideotatik egin: 

943 361 114 
alkartasuna@usurbil.com 
alkartasuna.eus

Elkarretaratze berezia
Azken ostiralaz gain, Sagardo 
Egunez ere ospatuko da hila-
bete honetan euskal presoen 
eskubideen aldeko elkarre-
taratzea. Maiatzaren 19an, 
13:00etan Mikel Laboa plazan 
egokituko duten karpagunean. 
Urtero moduan hitzordu gehia-
go izango dira Ernai Usurbilek 
antolaturiko Sagardo Eguneko 
gune honetan.

Maiatzak 19, igandea
n 11:30 Sagardo Egunaren 
Irekiera. Baserriko, “Euskal 
Sagardoa” Jatorri Izendapen 
duena eta Gipuzkoako elkar-
teko sagardoa dastatzeko 
aukera. Honetaz gain, pintxo 
aukera zabala.

41 sagardo postu ipiniko dira maiatzaren 19ko Sagardo Egunean.

n 12:00 Egurrezko Sagar-
doaren Lehiaketa, Muztio Le-
hiaketa.
n 14:30 Sagardo dastaketaren 
itxiera.
n 18:00 “ElektroPatxaranga”.
Antolatzailea: Sagardo Egu-
naren lagunak.

‘Terraza garaia, Euskal Sagardo garaia’

38. Sagardo Eguna, egitaraua
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Andatza Eguna, iruditan

Andatza Eguneko argazki gehiago topatuko dituzue web orrian, noaua.eus/galeriak/ estekan.
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Lagun baten eskutik izan 
zuen Txirikorda proiektua-
ren berri Itziar Illarramendik. 
“Komunitate txiki batean, 
adin beretsuko jendea, in-
teres berdinak... ze ondo!”. 
Baina gero jakin zuen be-
launaldi arteko etxebizitza 
komunitarioa izango zela. 
“Gure arteko elkarbizitza 
erraza ez bada, belaunaldi 
artekoa zer ote da?” galde–
tzen zuen Illaramendik. Be-
harrak hain zuzen, batzen 
ditu proiektu honek txirikor-
datzen dituen bi kolektiboak. 
“Gazteek behar asko dituzte, 
gurasoen etxetik ateratze-
rakoan. Guk ere bai, bat oso 
urruti bizi delako, besteari 

etxea handia geratu zaiolako, 
bestea bakarrik geratu de-
lako, bakardadea baita gure 
kolektiboaren gaixotasun 
handiena etorkizunean...”.

Horregatik zioen, “orain 
da garaia apustua egin eta 
aurrera egiteko. Udalaren 
aldetik ikaragarrizko oparia 
da proiektu hau. Hutsetik 
abiatu ginen, denetarik egin 
dugu. Altxor izugarria irudi-
tu zait parte hartzea. Gus-
tura ibili naiz, ilusionatua”, 
adierazi zuen. 

Hasieran zuen ikuspe-
gia zeharo aldatuta heldu 
zen Itziar Illarramendi  la-
runbateko aurkezpenera. 
“Kooperazioa, solidaritatea, 

auzolana, ezaugarri horiek 
herraminta bezala hartuta, 
ni belaunaldi arteko elkarbi-
zitza komunitarioaren alde”. 

Karlos Renedo: “Bi 
kolektiboen ikuspuntuak 
osagarriak direla ikusi dugu”
Usurbilgo Udalarekin batera, 
parte hartze prozesua Hiritik 
At Kooperatibak dinamizatu 
du. “Guretzat oso proiektu 
polita izan da, berritzailea”, 
zioen kooperatibako kide 
Karlos Renedok. Oroitzen 
zuen nola hasieran, parte 
hartze prozesuan espazio 
komun batzuk sortu eta era-
baki batzuetarako bi belau-
naldiak bereiztea aukeretako 

bat izan zitekeela. Baina 
“unitate bat sortu nahi ba-
genuen, argi genuen hobeto 
zela hasieratik erabakiak eta 
eztabaidak mistoak izatea”. 

Egindako apustuarekin 
asmatu dutela zioen. “Oso 
ondo joan dira saioak eta 
bi kolektiboen ikuspuntuak 
osagarriak direla ikusi dugu, 
baliagarriak izan dira baita 
besteen beharrak, nahiak 
ezagutzeko”. 

Herritik kanpo ere oihar–
tzuna izan du Txirikorda egi-
tasmoak. Bai hedabideetan 
eta horrekin batera, “proiek-
tua hainbat lekuetan aurkez-
tea eskatu digute, erronka 
polita izan da”. 

“Orain da garaia apustua egin eta aurrera egiteko”

Txirikorda, belaunaldi arteko auzolanaren emaitza 

Gazteak eta helduak 
elkarlanean txirikorda-
tu dira azken hilabe-

teotan. Bi urte eta erdi barru 
inguru, Ugartondoko urbani-
zazio berrian kokatuko den 
belaunaldi arteko etxebizitza 
komunitarioaren proiektua au-
zolanean diseinatzen aritu dira 
urte hasieratik, parte hartze 
saio ezberdinetan. Proiektua-
ren ertz ezberdinei buruz era-
bakitzen. Gero erabakiok udal 
talde eta teknikariek berretsi 
dituzte. Amaitu ez den baina 
orain arte egin duten lanketa 
aurkeztu zuten maiatzaren 4an 
Sutegin.

Xabier Arregi: “Guztion artean 
egindako proiektu bat izan 
behar du”
Pozik agertu zen Usurbilgo alka-
tea proiektuak herri barruan 
nahiz herritik kanpo izan duen 
harrerarekin. Herritik kanpo, 
hedabide ezberdinek, baita ju-
bilatu zein zaintza elkarteetatik 
deitu baitute Usurbilera, Txi-
rikorda proiektua ezagutzeko 
jakinminez. Proiektu honek bi 
kolektiboen, gazteen eta adine-
koen beharrei erantzungo die: 
gazteen emantzipazio beharrei 
eta bizimodu erosoagoa, isola-

mendutik urrun lagunduagoa 
izateko adinekoen beharrei. 
“Proiektu bakar baten bidez 
bi behar horiei erantzun ge-
niezaiekeela ikusten genuen”, 
zioen alkateak Sutegin.

Bi kolektibo hauekin izan-
dako hartuemanetan egitas-
moak harrera ona izan zue-
la ikusita, “konplizitateak 
sortzen” hasi ziren. Argi zuen 
Udalak proiektu hau ezin zela 

erakunde barrutik garatu, “gu 
guztion artean egindako proiek–
tu bat izan behar du. Hau gor-
puztuko bada, guztion arnasa 
behar du”. Proiektu honen oina-
rria jada finkatzen, sortzen ari 
diren arren, gogorarazi zuenez 
“ez da burutu eta hemen badu-
gu eginkizun handi bat; orain 
arte egindakoa hoztu eta ahaz-
tu ez dadin lanean segitzea”. 

Oraindik bi urte eta erdi edo 
geratzen dira. Tarte honetan, 
“bide orri bat sortu beharko 
dugu eta proiektuari pixkanaka 
indarra eman denon artean”.

Maddi Egizabal: “Elkarrekin 
elikatu eta eraikitzeko aukera 
emango du”
Inposatutako bizimodu bakar 

Usurbilgo Udalak, Hiritik At Kooperatibak eta LZB Arkitekturako ordezkariek 
Txirikorda partehartze prozesuaren berri eman zuten aurreko larunbatean.

horretatik beste bizimodu ba-
tera igarotzeko aukerak ilu-
sionatuta gogotsu parte hartu 
du Maddi Egizabalek Txiri-
korda definitzeko parte har–
tze prozesuan. “Guretzat gu-
rasoen etxetik ateratzerakoan 
alternatiba da”, nabarmendu 
zuen aurreko astean Sutegin 
egin zen ekitaldian.

Egitasmoaren izaera ko-
munitarioa du gustukoen 
Txirikordatik. “Norbere espe-
rientzia, jakintza... Elkarrekin 
elikatu eta eraikitzeko aukera 
emango du, eta hori herriari 
transmititzekoa”.

Urtarrilaz geroztik bideratu 
duten belaunaldi arteko elkar-
lana interesgarritzat jo zuen, 
“adin bakoitzak zer behar, 
arazo dituen ikusteko. Horiek 
guztiak mahai gainean jartze-
ko nola elkartu garen ikustea 
asko gustatu zait”. 

Era berean, beldur modukoa 
ere sortu zaiela zioen Maddi 
Egizabalek, era asanblearioan 
edo komunitarioan funtziona–
tzea ez dela erraza izango eta 
beharrezkoa iruditzen zaio, 
etxebizitza komunitarioan bi-
ziko denak aldez aurretik au-
rreikusia dagoen formakuntza 
jasotzea. 

MADDI EGIZABAL
“Adin bakoitzak bere 

arazoak eta bere beharrak 
ditu. Horiek guztiak mahai 

gainean jartzeko nola 
elkartu garen ikustea asko 

gustatu zait”
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Barrura begirako jarduerak
n Zer nolako jarduerak burutu 
daitezke etxeko biztanleen–
tzako?
Afari tertuliak, barne zaintza-
rako saioak, bizilagunen gaita-
sunak partekatzea, barne kon–
tsumoa antolatzeko jarduerak...

Antolaketa guneak
n Batzarren maiztasuna, ba–
tzorde zehatzak, Udalarekin 
hartuemana, arduren banake-
tak...

Gune autogestionatua izan be-
har da. Etxeko komunitateak 
egin behar du egunerokota-
sunaren kudeaketa; gune nagu-
sia Batzarra izango da; arlokako 
batzorde eta lantaldeak osatuko 
dira; aurrez formakuntza era-
biltzaile berriekin...

Elkarbizitzarako arauak
n Espazio komunen kudeaketa, 
elkar zaintza...
Komuna eta pribatua dena ondo 
bereizi; garbitasuna mantendu; 

ordutegiak eta isiltasuna; balora-
zio saioetan parte hartu;... Iriz–
pide orokorrak: konpromisoa, 
adostasuna eta errespetua.

Kontsumo kolektiboak 
n Planteatu liteke zenbait 
kontsumo kolektiboak izatea? 
Zeintzuk eta zer irizpiderekin?
Irizpideak: KM0 eta ekonomia 
zirkularra; energia jasangarria; 
trukerako gunea edo tabloia; 
kontsumo partikularra eta kolek-
tiboa ondo zehaztu...

Kanpora begirako jarduerak
n Zer nolako jarduerak burutu 
daitezke kanpora begira? Zer 
nolako gaiak dira landu dai-
tezkeenak?
Tailerrak, tertuliak edo zine 
forumak arrakastatsuak dire-
nean irekiak egin; Txirikorda 
esperientzia partekatzeko hi–
tzaldiak; jangela irekia...

Proiektu honen sustatzaileak: 
Usurbilgo Udala, Hiritik At Koo-
peratiba eta LZB Arkitektura.

Komunitatean bizitzeko konpromisoak

Txirikorda, fintzen segi beharreko aurreproiektua 

Orain arte diseinatu dena, 
nolabait esatearren, 
etorkizunean, garatzen, 

edukiz hornitzen, martxan di-
ren beste esperientzia batzueta-
tik ikasiz, forma ematen joan 
beharreko aurreproiektu bat 
da. Oraindik orain, bi urte eta 
erdi edo igaro beharko dira, 
Ugartondoko urbanizazio be-
rrian kokatuko den etxebizitza 
eraikia eta bizitzera sartzeko 
moduan ikusteko. Ordura arte 
aipatu moduan, beste hainbat 
urrats administratibo eman eta 
erabaki gehiago hartzen segi 
beharko da; orain arte bezala, 
tokiko erakundea eta herrita-
rrak eskutik helduta, txirikorda-
tuta. Komunitatean.

Orain arteko emaitza nagu-
siak informazio eta irudi panel 
desberdinetan bildu dituzte, 
baita etorkizuneko etxebizitza 
berri hau nolakoa izango den 
erakusten duen bideo batean. 
Sutegiko erakusketa aretoan di-
tuzue ikusgai.

Txirikorda proiektuaren 
ezaugarriak
n Etxebizitzon izaera: publi-
ko-komunitarioa.
n Nori zuzendua: emantzipa-
zio fasean diren gazteei eta de-
pendentziarik gabeko adineko 
pertsona autonomoei.
n Kokagunea: Ugartondoko ur-
banizazio berrian, Ugartondo 

baserri ondoko orubean.

Sarrera baldintzak:
Baldintza orokorrak
n Errolda: beharrezkoa izango 
da 3 urtez Usurbilen erroldatua 
egotea.
n Belaunaldi arteko oreka: adin 
arteko oreka bilatuko da. Eskae-
ren arabera portzentaia aldaga-
rria izan daiteke.
n Generoa: neurri zuzentzai-
leak aztertuko dira etorkizu-
nean beharrezkoa izanez gero.
n Formakuntza: Txirikorda 
proiektuan etxebizitza aukera 
bat izateko Udaletik eskainiko 
den formakuntza egitea ezin-
bestekoa izango da.

Gazteentzako baldintza 
espezifikoak
n Sarrera baldintzak: 18-30 urte 
artean izatea.
n Egonaldia: mugatua.
n Errenta: diru sarreren arabe-

rakoa, diru sarreren %15a. Diru 
sarrera finkorik ez dutenen ka-
suan solbentzia ekonomikoa 
justifikatu beharko da, eta gu-
txieneko errenta bat ezarriko da 
gastuak kubritzeko.
n Jabetza: ezingo dute etxebi-
zitzarik jabetzan izan.

Adinekoentzako baldintza 
espezifikoak
n Sarrera baldintzak: 60 urte 
edo gehiago izatea.
n Egonaldia: mugagabea, beti 
ere dependienteak ez diren ar-
tean.
n Errenta: pentsioaren arabe-
rakoa.
n Jabetza: jabegoa izatekotan, 
konpromiso bat sinatu beharko 
dute eta urtebeteko epea izango 
dute beraien etxebizitzak era-
bilera duela justifikatzeko, hau 
da, hutsik ez dagoela justifika–
tzeko. Justifikaziorako bideok 
egongo dira: errolda agiria, 

Informazio panelak Sutegiko erakusketa aretoan dituzue ikusgai.

alokairu kontratua, Alokabiden 
izena emanda egotea...

Etxebizitzen ezaugarriak
n Espazio komunitarioak: 
egongela, sukaldea, jangela, 
garbiketa gela eta erabilera ani–
tzeko gela.
n Etxebizitza pribatuak: apar-
tamentu pribatuak, sukalde, 
bainugela, egongela eta logela-
rekin. Guztira 16.

Solairuka
Eraikinaren diseinua bertako 
erabiltzaile izango diren gaz-
teen eta adinekoen beharretara 
eta bereziki izaera komunitario 
horretara egokitu dute. Hala, 
espazio komunitarioak eta ere-
mu pribatuak bat egingo dute 
eraikin berean. Ez soilik eraiki-
naren behealdean, baita etxebi-
zitzen artean ere. 
n Semisotoa: egongela komuni-
tarioa, garbiketa gela, trastele-
kuak, instalazio gelak, erabilera 
anitzeko gela.
n Behe oina: sukalde eta jange-
la komunitarioa, komunak.
n Lehen oina: bi logelako 2 
etxebizitza, logela bakarreko 4 
etxebizitza.
n Bigarren oina: bi logelako 2 
etxebizitza, logela bakarreko 4 
etxebizitza.
n Hirugarren oina: terraza ko-
munitarioa, bizilagunentzako 
terraza, bi logelako etxebizitza 1, 
logela bakarreko 3 etxebizitza.
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LAB SINDIKATUA
“Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren esku dago 
berak sortu duen egoera 

konpontzea”

Helduen egoitzetako langileen protesta

Greba astea izan dute 
LAB sindikatutak dei-
tuta Gipuzkoako hel-

duen egoitzetako langileek. 
Bizi duten egoera prekarioa 
salatzen askoz lehenagotik da-
biltza ordea. Protesta Usurbila 
ekarri zuten udaberriko opo-
rren aurretik, Artzabalera. 

Maite Peña Gipuzkoako Foru 
Aldundiko gizarte politikako 
foru diputatuak eskaintzekoa 
izan baina azken orduan ber-
tan behera geratu zen hitzaldi-
ko gunearen atarira. Zabaldu 
zuten pankartako aldarriak 
egoki laburbiltzen du bizi du-
ten egoera eta eskatzen dutena; 
lan hitzarmen duina Gipuzkoa 
osoan sektore honetan lan egi-
ten duten 5.000 bat langile-
entzat. Elkarretaratzea Peñari 
zuzendua zegoen, Gipuzkoako 
helduen egoitzetan gertatzen 
ari direnaren arduradun nagu-
sitzat jotzen dutelako.

“Gipuzkoako Foru Aldun-
diak egoera honi konponbidea 
eman behar dio. Bere esku 
dago berak sortu duen egoe-
ra konpontzea”, adierazi zion 
NOAUA!ri Ane Sarriegi Etxabe, 
LAB sindikatuko soziokomuni-
tario sektoreko Donostialdeko 
arduradunak. 

Egoera prekarioa bizi dute 
langileok; jardunaldi par–

tzialak, ordutegi amaigabeak… 
Eta langileen ratio oso baxuak. 
Ondorioz, lan karga eta errit-
mo oso altuak dituzte, “ezin 
dute behar bezalako arreta es-
kaini, langileak gaixotu egiten 
dira”. Hitz gutxitan, “bizi du-
ten egoera oso gogorra da”, dio 
LAB sindikatuko ordezkariak. 
Lan hitzarmen duin  horren 
baitan kokatzen ditu sindikatu 
abertzaleak eskaerok; “kon-
tratazio gehiago, partzialak ez 
izatea, ordutegi finkoak, ehu-
neko ehuneko jardunaldian 
aritzea langileak…”. Halako 
gizarte zerbitzu bat enpresen 
bidez kudeatua izatea onar-

tezintzat jotzen dute, “enpresa 
hauek beraien interesen alde 
egingo dute beti”, gogoraraz-
ten du LAB-ek. Zerbitzu publi-
koa izan behar duela galdegi-
ten dute. 

Bi urteko gatazka
2017tik daramate lan hitzarmen 
duin baten eske. 2017an osatu 
zuten mahai negoziatzailea eta 
urte hartako irailean bildu ziren 
azkenekoz. Urte haren amaie-
ran mobilizatzen hasi ziren, 
“ez baikenuen ulertzen mahai 
negoziatzailea zergatik ez zen 
elkartzen”. 2018ko azaroaz ge-
roztik greba egiteari ekin zieten; 
hasieran hilero egun solteetan. 
Aurreko aste osoan ere greban 
izan dira, “egoera zailtzen ari 
zela eta norberak bere interesen 
alde egiten zuela ikusita, eta ez 
langileen interesen eta zerbi–
tzuen alde”.

Hainbat langile, duela hilabete Artzabalen eginiko elkarretaratzean.

Gara egunkariren 
egoera larriari 
buruzko solasaldia
Laguntza beharrean da 
Gara. Egoeraz ohartarazteko 
eta abian duen harpidetza 
kanpainaren berri emate-
ko solasaldia antolatu dute 
ostegun honetan (maiatzak 
9) 19:00etan Potxoenean. 
Gararen ordezkaritza batek 
parte hartuko du.

UEU-Jakin 
Jardunaldirako 
izen ematea 
irekitzear da
“Maitasuna politikoa da” 
izena du aurtengoan Usur-
bilen ospatuko den UEU-ren 
udako ikastaroen baitako Ja-
kin Jardunaldiak. Uztailaren 
11n eta 12an ospatuko da hi-
rugarren edizioa. Usurbilgo 
Udalak, Jakinek eta UEU-k 
antolaturiko hitzordurako 
matrikulazioa maiatzaren 
13an zabalduko da. Izen 
ematea osatzeko edo infor-
mazio gehiagorako: ueu.eus

Maiatzaren 1eko Langileen 
Egunaren harira, elkarre-
taratzea egin zuten Ernai 
Usurbilek deituta bezperan, 
apirilaren 30ean Mikel Laboa 

plazan. Kapitala hautsi eta bi-
zitzari eusteko deia plazaratu 
zuten, “Gora langileon bo-
rroka. Euskal gazteria lehen 
lerrora!” aldarripean. 

Joan den larunbatean pilotako 
finalak jokatu ziren Usurbilgo 
frontoian. Benjamin, alebin 
zein infantilek hartu zuten 
parte txapelketan. Igande ho-

netan, arratsaldeko 17:00etan 
Pagazpek Berria Txapelke-
tako kanporaketa jokatuko du 
Paz Ziganda elkartearen aur-
ka Atarrabiako pilotalekuan.

Langileon borrokaren alde Umeen pilotako finalak

Uztailaren 12an eta 13an egingo da.
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VERONICA GARCIA

“LH3 eta LH4ko umeentzat 
erakustaldi bat izango da, 
ez neurketa. Zaharragoen 
kasuan, ordea, txapelketa. 
Sari banaketa egingo da 

amaieran lehen hiru 
postuak lortu dituzten 
talde eta bakarlariak 

zehazteko. Gainontzekoek 
diploma eskuratuko dute”

Maiatza ekitaldiz gai-
nezka dator Usurbil–
era. Andatza Eguna 

eta Sagardo Eguna urteroko 
derrigorrezko zita badira ere, 
maiatzaren 11 eta 12rako Oiar-
do kiroldegian izango da zer 
ikusirik. Tximeleta Taldeak 
gimnasia erritmikoko topaketa 
antolatu du Oiartzun, Donos-
tia, Pasaia eta Usurbilgo gim-
nasten artean. Erakustaldiaren 
nondik norakoak ezagutzeko 
Veronica Garcia, Itxasne Te-
lleria eta Mirene Telleria he-
rriko taldeko entrenatzaile eta 
bakarlariekin izan da NOAUA!.

NOAUA! Tximeleta taldearen 
topaketa leku desberdinetan 
izan da orain arte, nahiz eta 
gehienetan Oiartzunen izaten 
den. Aurten Usurbilen izango 
da, zer dela eta?
Veronica Garcia: Urtero alda–
tzen da lekua. Kiroldegiak li-
bre dauden ikusi behar da, eta 
horren arabera erabakitzen da. 
Normalean Oiartzun edo Usur-
bilen egiten da, bi herri horie-
tan bakarrik daudelako tapi-
zak. Tximeletako gainontzeko 
taldeek gela txikietan entrena–
tzen dute non ez den altuera 
eta espazio nahikorik izaten 
aparatuak botatzeko.
Itxasne Telleria: Kiroldegi txi-
kietan dabiltzan gimnastei 
kosta egiten zaie txapelketetan 
aritzea, ez baitaude ohituta 
gisa horretako lekuetara. Pilo-
tarekin baldin badabiltza, tira 
zerbait egin daiteke, baina uz-
taia bezalako aparatu dinami-
koarekin zailagoa da. Orduan, 
askorentzat lehen aldia izango 
da aparatua hainbat metroko 
altueran jaurtiko dutena.
 
Planteamentu aldetik, erakus-
taldia izan ohi da. Aurten ere 
horrela izango da edo txapel–
keta modura ulertu behar da?
V. G: LH3 eta LH4ko umeentzat 
erakustaldi bat izango da, ez 

neurketa. Zaharragoen kasuan, 
ordea, txapelketa. Sari banake-
ta egingo da amaieran lehen 
hiru postuak lortu dituzten tal-
de eta bakarlariak zehazteko. 
Gainontzekoek diploma esku-
ratuko dute.
I. T: LH5 eta LH6koak mazoe-
kin eta xingolarekin arituko 
dira eta DBHkoak ere berdin. 
Egia da DBHko ikasle gutxik 
hartzen dutela parte topake-
ta honetan, beste txapelketa 

batzuetan dutelako burua eta 
abar. 

Herrian zenbat talde eta 
bakarlari daude eta zein adine-
takoak?
I. T: 10 bat talde eta beste ho-
rrenbeste bakarlari gara. 
Mirene Telleria: Bakarlari asko 
gaude. Gimnastak handitzen 
doazen heinean kirola uzten 
dute ikasketak direla medio. 
DBHn talde gutxi egoten dira, 
bakarrik geratzen gara eta tal-
deak sortzeko zailtasunak iza-
ten ditugu. Pentsa txapelkete-
tan ere elkarren aurka aritzen 
garela, eta nire kasuan nire 
ahizparen aurka ere bai [Mire-
ne eta Itxasne ahizpak dira].

Zuek entrenatzaileak izanaga-
tik ere, gimnasta izaten jarrai–
tzen duzue. Bi paperak egingo 
dituzue igandean, edo haurre-
kin baino ez zarete arituko?
I. T: Ez, guk ez dugu parte har-
tuko. Talde pila bat ditugu hau-

Veronica Garcia, Itxasne Telleria eta Mirene Telleria Tximeleta taldeko 
entrenatzaile eta bakarlariekin izan gara eta asteburu honetako topaketari 
buruzko xehetasunak eskaini dizkigute.

rrekin eta tapizera atera aurre-
tik gurekin egoteko beharra 
daukate. Nik lau talde baino ez 
ditut, baina lan handia dene-
kin beroketak egin eta dantza 
ensaiatzea.
V. G: Nik hamar talde ditut, eta 
horietatik 9k igandean har-
tuko dute parte. Pentsa horrek 
zer-nolako lana suposatzen 
duen ez bakarrik beraiekin 
egoteko, baizik makilatzen eta 
aurreprestakuntza lan horretan.
M. T: Nik bi talde ditut eta 
bakarlari bat. 

“Urtean zehar eginiko lana erakutsiko dugu”
TXIMELETA TALDEAK GIMNASIA ERRITMIKOKO TOPAKETA ANTOLATU DU

“Maila bakoitzeko 
haurrek Queen-en 
abesti batekin 
egingo dute dantza”
NOAUA! Urtean zehar egin-
dako lana herrian erakuste-
ko urtero antolatzen duzue 
kurtso amaieran erakustal-
dia. Aurten ere antolatuko 
duzue edo asteburuko eki-
taldiak izango dira azke-
nak?
Itxasne Telleria: Ekainaren 
12 edo 14an izango da ziu-
rrenik. Asteartean edo os-
tegunean izango da, arra–
tsaldeko 5ak aldera. Ordena 
jarrita daukagu jada eta de-
non artean egingo dugun 
dantza modernoa ere mar-
txan daukagu.
Mirene Telleria: Aurten 
Queen izango da dantza 
modernoaren gaia.  Maila 
bakoitzeko haurrek aipa-
tu taldearen abesti batekin 
egingo dute dantza eta gero 
denen artean euskararen 
aldeko dantza ere egingo 
dugu.
Veronica Garcia: Hilabete 
baino ez da falta denboral-
dia amaitzeko eta amaiera 
hori ahalik eta borobilena 
izateko lanean ari gara orain-
txe.
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Euskararen aldeko koreografia
NOAUA! Horrelako txapelketek 
antolaketa handia eskatzen 
dute. Taldean zenbateko pres-
tutasuna erakutsi dute marra-
zain lanak egin eta tapizak 
prestatzeko?
Itxasne Telleria: Antolaketa lan 
hori Tximeletako zuzendari–
tzak egiten du. Guk alde ho-
rretatik entrenatzaile funtzioa 
baino ez dugu.
Veronica Garcia: Epaimahaiko 
kideak entrenatzaile titulua eta 
epaile titulua dutenak baino ez 
dira izaten. Lan hori ezin du 
edonork egin. Marrazain lana 
normalean taldeko edonork 
egiten du, gimnastaren bat ta-
pizetik atera den neurtzea bai-
ta euren lan bakarra. Taldeko 
gimnasta pare batek egingo 
dute lan hori, infantilek edo.

Tximeleta taldea zenbait herri 
eta auzotako neska-mutilek 
osatzen duzue. Baduzue harre-
manik horiekin?
V. G: Nik uste gehienok eza-
gutzen garela. Entrenatzaileok 
topaketetan eta txapelketetatik 
ezagutzen gara. Ordezkapenak 
ere egiten ditugu beharrezkoa 
denean, beraz, beti gaude kon-
taktuan. 

Maila bakoitzari aparatu bat dagokio, beraz, ikuskizuna anitza eta oparoa 
izango dela adierazi digute Tximeleta Taldekoek.

I. T: Tximeletak udajolas an-
tolatzen du eta modu horre-
tan herri askotako gimnastak 
elkartzen dira. Normalean, 
hala ere, eskolen artean ez 
dago harreman handirik.

Larunbat eta igandean kirol-
degira hurbiltzen direnek zer 
nolako lanak ikusteko aukera 
izango dute?
V. G: Urte osoan zehar eginiko 

lana erakutsiko dugu. Maila 
bakoitzari aparatu bat dagokio, 
eta beraz, aniztasuna egongo 
da. Lan horiez gain, Tximele-
tako talde guztien artean osatu 
dugu euskararen aldeko koreo-
grafia bat, eta gimnasta guz-
ti-guztion artean egingo dugu 
ekitaldiaren amaieran, sari ba-
naketaren aurretik.
I. T: Urtero egiten dugun plan-
teamentua da euskararena. 
Badira bizpahiru urte euska-
raren txantxangorriaren harira 
lanean hasi ginela eta urteroko 
ohitura bilakatu da.

Oharra: Elkarrizketa osoa 
noaua.eus web orrialdean to-
patuko duzue.

Senior neskak Gipuzkoako 
txapeldunak

Usurbil K.E.-tik zorionak helarazi nahi dizkiete senior nesken taldekoei. 
Gipuzkoako txapeldunak ditugu Urbil-Usurbil K.E. taldekoak. Zorionak!

TXIMELETA TALDEA

“Euskararen aldeko 
koreografia gimnasta 
guztien artean egingo 
dugu, sari banaketaren 

aurretik”

Futbola Haranen
Maiatzak 11, larunbata
n 10:00 Alebin neskak: 
Udarregi 6B-Udarregi 5
n 18:30 Jubenilak, 
Kopako zortzirenak: 
Usurbil F.T.-Oiartzun

Maiatzak 12, igandea
n 11:00 Futbol Eskola 2010: 
Usurbil F.T.-Billabona
n 18:00 Kadete neskak: 
Usurbil F.T.-Zarautz K.E. B

Eskubaloia Oiardon
Maiatzak 11, larunbata
Eskola Kirolak
n 9:30 Alebin mutilak:
Udarregi 5B-Urnieta 5B
Udarregi 6B-Urnieta 6B
n 10:45 Infantil neskak: 
Udarregi B-Jauja
n 11:45 Infantil mutilak: 
Udarregi B-Udarregi A
n 19:30 Jubenil mutilak, 
Gipuzkoako Kopako finala: 
Usurbil K.E.-Tolosa

Usurbil K.E.
n 13:00 Jubenil neskak: 
Usurbil K.E.-Bidasoa

Mendi orientazio
ikastaroa 
emakumeentzat
Patri Espinarrek gidatuta eta 
Usurbilgo Udaleko Pareki-
detasun Sailak antolatuta,  
maiatzaren 11tik ekainaren 
15era, larunbatero, 9:30-
13:30 artean. Lehen eta bi-
garren saioak Potxoenean 
egingo dira, gainerako lauak 
mendian. Izen-ematea:
parekidetasuna@usurbil.eus

943 377 110. 

Miriam Arrillaga, 
Grabniko txapeldun
Miriam Arrillaga Belo-
ki Grabni lehiako palako 
txapelduna dugu Miren La-
rrarte talde kidearekin bate-
ra, maiatzaren 4an Biriatun 
Arabaren aurka jokatu zuten 
finala irabazi ostean. 

Usurbil Kirol 
Elkartearen zozketak
Bruño etxekoen mariskada sas-
kia: Saritua, Josune Iparragirre.

Urdairan 2 lagunentzako 
otordua: Saritua, Juli Agudo 
Infante. Zenbaki saritua 7.434. 
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OHARRA: 2019ko maiatzaren 17an aterako dugu hurrengo astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... 
jakinarazteko azken eguna: maiatzaren 13a astelehena, eguerdiko 11:00etan. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Zorionak Ani! 
Apirilaren 29an 
6 urte bete 
zenituen!! Beraz, 
muxu erraldoi 
bat zuretzat!! 

Zorionak Julen! 
Maiatzaren 10ean 
7 urte handi!!! 
Muxu potolo bana 
etxekoen partez!!

.

.

.

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
Pisua salgai kale nagusian. 3 lo-
gela, sukaldea, egongela, komu-
na, kalefakzioa. Igogailurik gabe. 
Dena berrituta. Tximinia jartzeko 
instalazioa ere berria. Fatxada ere 
bai. Tel. 695 705 905.

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

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

San Inazio kalean 100 metro-
tako etxebizitza salgai. Sukaldea 
jantokiarekin, 25 metroko saloia, 
2 komun, 3 logela haundi eta bi 
balkoi ditu. Eguzkitsua eta ia es-
trenatzear. 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. 

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 

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

Kalezar auzoa, 3 gela handi, 
sukalde handia, komun bat. Gela 
guztiak kanpoaldera. Fatxada 
berrituta, teilatua egoera onean. 
Garajea, bi trasteleku. 135 m2.   
637 22 88 60 .  

Alokairuan    
Etxebizitza alokairuan, Santue-
nean. Berritu berria, eguzkitsua, 
lasaia. Bi logela, dena kanpora 
begira. 663055659  

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

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 
nahiago, 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 
Santuenea auzoan trastero txiki 
baten bila nabil. 626 735 354 

Kale Nagusian garaje bat salgai. 
Ez da garaje itxita. Prezioa ne-
goziatzeko. 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 

Baju bat alokatzen da Munalurra, 
4ean. Tel. 652 765 583 

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 
salgai, Olarriondo 4an. Banaka 
edo biak batera. Telefonoa: 663 
031 803 

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

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak 

Zerbitzaria behar da Lasarteko ta-

berna baterako. Interesatuak dei-
tu telefono honetara: 607110365.

Usurbilgo Alkartasuna Baserri-
tarren Kooperatibak administra-
ri-dendari baten beharra dauka, 
berehala lanean hasteko. Intere–
satua bazaude, deitu 943 361 114 
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 

Zerbitzari 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
Lan bila dabilen neska bat naiz. 
Arduratsua eta esperientziarekin. 
Garbiketa lanak egiteko prest. 
11:00etatik - 17:00ak bitartean. 
Tel. 603 315 126 

Zorionak Markel!
9 urte egin dituzu  
maiatzaren 2an. 
Asko disfrutatuko 
zenuelakoan, 
muxuak ama eta 
aitaren partez.

Zorionak 
Gabrielle 
eta Arhane! 
Maiatzaren 6an 
5 urte bete 
zenituzten. Muxu 
handi bana 
etxekoen partez!

Urtero zure etxekoen 
zorion agurrak hain fin 
bidali ondoren, iritsi da 
zure txanda. 
Urte askotarako 
eta muxuak lagunen 
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

Lan egiteko prest dagoen nes-
ka  bat naiz. Interna, externa edo 
orduka. Garbiketa, zahar edo hau-
rren zaintza... Paperekin eta espe-
rientziarekin. 618 350 804.

Lan egiteko prest dagoen neska 
bat naiz. Zaharrak, haurrak, etxeko 
lanak, interna, externa, orduka...  
Esperientziarekin. 688 777 464.

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. 
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 nes-
ka 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. Inter-
na edo externa bezala. Tel. 633 
101 867

Emakume euskaldun bat eskain–
tzen da, etxeko lanak egiteko. 
Astean 2 egunez, goizez edo 
arratsaldez. 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, ex-
terna bezala, orduka edo aste-
burutan. 671763558 

Lan bila nabil interna edo ex-
terna bezala. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. Urtebeteko 
esperientzia. Arduratsua, errefe-

rentzia onekin. Telefono zenbakia: 
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 

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

BESTELAKOAK
Usurbilen bizi naiz eta Lehen 
Hezkuntzako oposaketak pres-
tatzeko talde bat osatu nahiko 
nuke ahalik eta azkarren. Klase 
partikularrak jasoko nituzke 2017. 
urtean atera zuen batekin, orduko 
prezioa adostuz. Ima. 688681557 

Diamante, madarines eta isabelito 
japones arrazako txoritxoak sal-
gai. 659 185 107

Nissan Terrano 2 markako kotxea 
salgai. Tel. 943 429 682 / 637 293 
471  

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

AMC markako eltze bat nahiko 
berria daukat salgai. Tel. 943 363 
201  

Oxelo markako patinete bat galdu 
dugu frontoi inguruan. Aurkitzen 
baduzu deitu: 615 760 826 tele-
fonora. Izaro 

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 kla-
seak ematen ditut, etxeetara 
joanda. Jokin. Tel. 600 766 068 

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

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, pa-
tineteak, liburuak… Atalluko 
Garbigunean. doan hartu dai-
tezke. Astelehenetik ostiralera: 
10:15-13:00 /  16:00-19:00.  Jai 
egunak ez diren larunbatetan: 
9:00-13:00.

 

Goardiako farmaziak Maiatzak 09 - Maiatzak 19
Osteguna 09 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                   

Ostirala 10 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte       

Larunbata 11 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte           

Igandea 12 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte          

Astelehena 13 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte       

Asteartea 14 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte                            

Asteazkena 15 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte                   

Osteguna 16 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte                    

Ostirala 17 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte       

Larunbata 18 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte 

Igandea 19 URBISTONDO San Franzisko 1. 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.



 26 2019ko maiatzaren 10eanINGO AL DEU?

Datozenak

San Ixidro Eguneko ospakizunak au-
rreratu egin dituzte aurten. Igande 
honetarako egitarau hau prestatu 

dute:

Maiatzak 12, igandea
n 11:15 Hamaiketakoa frontoian.
n 12:30 Bertso saioa Ane Labaka eta Se-
bastian Lizasorekin.
n 14:00 Bertso-bazkaria Artzabal Base-
rrian. Txartelak salgai Alkartasunan eta 
Artzabalen maiatzaren 11ra arte. Prezioa: 
25 euro.
n 18:00 Giza proba 3.800 kiloko Usurbil-
go Harri Handiarekin: 
- Emarri, 22 emakumezko taldea.
- Txoriherri, 4+2 talde mixtoa.

- Lasuen, 4+2 talde mixtoa.
n Antolatzailea: Alkartasuna Baserrita-
rren Kooperatiba.
n Laguntzaileak: Usurbilgo herri-kirol 
taldea eta Usurbilgo Udala.

Agenda
10 11 12

maiatza

ostirala larunbata igandea
Mendi orientazioari buruzko ikastaroa, 
09:30ean Potxoenean. Izen-ematea: parekide-
tasuna@usurbil.eus edo 943377110.
“Zoaz Pake Santuan” antzezlana Sutegin. 
Sarrera: 10 euro egun berean, lehiatilan. Au-
rretik 8, Lizardin.

Baserritarren Eguna 11:15etik aurrera, ha-
maiketakoa, bertso saioa, herri kirolak, herri 
bazkaria... Antolatzailea: Alkartasuna Base-
rritarren Kooperatiba. Laguntzaileak: Usur-
bilgo herri-kirol taldea eta Usurbilgo Udala.

Suizidioaren inguruko 
hitzaldia eta proiekzioa
Suizidioarengatik izaten diren herio–
tzen inguruan dagoen isiltasun tabua 
apurtu eta guztion artean komunika-
zioa eta hausnarketa sustatu. Hori da 
astelehenerako antolatu duten ekital-
diaren arrazoi nagusia.

“Bideginekin batera, Usurbilgo 
Udalak gune bat sortu eta dokumen-
talean agertzen diren  testigantzekin 
bat eginez suizidioagatik gertatutako 
heriotzen ondoren berriro ere bizi 
daitekeela transmititu nahi du”, udal 
iturriek aditzera eman dutenez. 

Gai honen inguruko Volver a vivir 
(Sara Bote, 2013) dokumentala proiek–
tatuko dute eta ondoren hitzaldia es-
kainiko Bidegineko kideek.

Maiatzak 13 astelehena
n 19:00etan, Sutegin.
n Bidegineko dinamizatzaileak: Izas-
kun Andonegi eta Txema Ormazabal. 
n Dokumentala: gaztelaniaz. 
n Hitzaldia: gaztelaniaz eta euskaraz. 
n Antolatzailea: Usurbilgo Udaleko 
Parekidetasun Saila. 

Igande honetan ospatuko da
Baserritarren Eguna

Sebastian Lizaso eta Ane Labaka kantari arituko 
dira igande eguerdian.

Manifestazioa Ingemarreko kaleratzeen eta 
itxieraren aurka. 18:00etatik aurrera, Udale-
txetik frontoiraino.
“Soinujolearen Semea” pelikula, 20:00etan 
Sutegin. Sarrerak: 5 euro. Lizardin aldez au-
rretik eta egun berean lehiatilan. 

Egitarau zabala osatu du Zubietako Esko-
la Txikiko Guraso Elkarteak maiatzaren 
18tik 24ra. Gurasoei zuzenduriko kon–
tzertu meditatiboarekin abiatuko dute hi-
laren 18an 11:00-12:15 artean Kaxkapen. 
Esterilla eraman behar dela ohartarazi du 
antolakuntzak.

Zubieta, Udaberri 
Festaren atarian

Lanbide Eskolaren proiektua eta ins-
talakuntzak ezagutzeko bi hitzordu: 
Larunbat honetan 11:00etatik aurre-
ra eta maiatzaren 15ean asteazkena, 
18:00etan.  Biak, Zubietako eraikinean.
n Informazio gehiago: lhusurbil.eus /
943 364 600 / eskola@lhusurbil.eus 

Lanbide Eskola barrutik 
ezagutzeko aukera



  



 


