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Laburrean

Energiari buruzko 
jardunaldia
Energiaren inguruko jardunaldiak anto-
latu ditu herritar talde batek. Azaroaren 
8an ostirala, Usurbilgo autohornikun–
tzaz arituko dira 18:00etan Potxoenean.

1969 kintokoen argazkia 
eskuratzeko aukera
Urriaren 26an atera zuten argazkia eskura-
tu nahi duenak, Laurok-era gerturatu dadi-
la azaroaren 20a baino lehen. Abenduaren 
3tik aurrera jaso ahalko da argazkia.

Finalaurrekoetan izango 
da Asier Azpiroz
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa iritsi 
da finalaurrekoetara. Asier Azpiroz Oiar–
tzungo saioan arituko da: azaroaren 24an, 
17:00etatik aurrera, Elorsoro kiroldegian. 

“Andatza mendian, zenbait tokitan ezin dute motoek eta autoek ibili, baina badirudi horrek baten bati 
mina egiten diola”, Xingolak sare sozialetan salatu zuenez. Argazkia: Xingola.

Kaltea 
Andatzan

Andatzan ikusi duen kaltea iru-
ditan bildu eta helarazi dio 
NOAUA!ri Xingolak, herriko sare 

sozialetako erabiltzaileak. “Hau egin 
duenak ez dauka izenik. Andatza men-
dian (Usurbil) zenbait tokitan ezin dute 
motoek eta autoek ibili, baina badirudi 
horrek baten bati mina egiten diola...”, 
adierazi du Xingolak sare sozialen bi-
dez. Ez da Andatza aldetik jaso izan du-
gun gisa honetako lehen kexua. 
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Igandeko hitzorduaren harira

Uste zabalduena da 
liburua dela literatu-
raren aterpe nagusia. 

Baina, inguratzen gaituzten 
euskarrietan bilaketa azkar 
bat egingo bagenu, elementu 
poetiko ugari topatuko ge-
nituzke. Istant batean. Sare 
sozialetan, egunkarietan, 
kaleko afixetan, fikziozko te-
lesailetan... Kantaren xerka 
ibili ohi den sortzailearentzat 
ere, oro da inspirazio iturri. 

Literatur txinpartak nona-
hi agertu ohi zaizkigu. Baita 
abestietan ere. Asko eta asko 
baitira literaturtasun maila 
handia duten kantugileak. 

Kantariaren edo artista-
ren deitura baino, egilearen 
obra da Jon Basagurenen 
arreta erakarri ohi duena. 
Halaxe aitortu zidan orain 
gutxi, beste hedabide bate-
rako izan genuen solasal-

dian. “Kantak dira hunkitzen 
nautenak. Artistak baino ge-
hiago. Musika eta hitzaren ar-
teko uztarketa, osotasun hori, 
kantek bakarrik dute. Hori 
da gehien erakartzen nauena 
rock edo pop mundutik”.

Jon Basaguren Euskadi Irra-
tiako esataria izateaz gain, 
Izaki Gardenak taldeko kanta-
ria da. Abestiak osatzeko ga-
raian, berak ere arreta berezia 
jartzen du letra bakoitzean. 
“Lehen doinuan zentratzen 
nintzen. Baina orain buelta 
izugarriak ematen dizkiet hi–
tzei. Gero eta gehiago. Disko 
bakoitzean gero eta garran–
tzia handiagoa hartu dute 
hitzek eta akaso beste zerbait 
sakrifikatu dugu bidean”. 

Zaleentzat, euren gustuko 
kantariak erreferente garran–
tzitsuak dira, buruz dakizkite 
kantetako hitzak. Jon Basa–

gurenen ustez, hori “kanta 
borobiltzen duen zerbait da; 
zirkulua ixten du nolabait. 
Nik sortzen dut beste nor-
baitengana iristeko helburu-
txoarekin, bestela gorde egin-
go nuke dena tiradera batean. 
Norbaitek Izaki Gardenak-en  
abestiren bat edo esaldiren 
bat bere egiten badu, honek 
guztiak zentzua hartzen due-
la uste dut”.

Irismena gero eta handia-
goa, orduan eta zailagoa da  
presioari izkin egitea. Jon 
Basagureni ordea, pizgarria 
zaio ardura hori. “Aurri gara 
(2015) diskoarekin jende ba-
tengana iristea lortu genuen”. 
Disko berri bat prestatzeko 
garaia iritsi zenean, “senti–
tzen nuen bazegoela jende 
bat gure disko berri bat en–
tzuteko gogoz. Horrek lanean 
jarraitzeko indarra ematen 

zidan, gauzak hobeto egite-
ko grina. Entzule batzuk gure 
disko berria entzuteko gogotsu 
zeuden eta horrek nire motiba-
zioa handitu egin zuen”.

Aldarte horretan sortu zi-
tuen Dena oskol (2018) dis-
koko kantak. Eta ez zebilen 
oker. Izaki Gardenak taldeko 
zaleak zain zeuzkan. Gogo–
tsu hartu dituzte abesti be-
rriak. Euren zuzenekoak dira 
horren erakusgarri; gero eta 
jendetsuagoak baitira. 

Izaki Gardenak taldea 
ez baduzu zuzenean ikusi 
oraindik, erremedio erraza 
duzu. Igande honetan Su-
tegin arituko dira, NOAUA! 
Kulturaldiaren baitan. Arra–
tsaldeko 19:00etan hasiko 
da kontzertua. Egungo talde 
interesgarrietako bat gure 
artean. Bertatik bertara. Ez 
zaizu damutuko.

Kale edo bale?

Gaur egun, egunerokoan 
ikusten ditugun ehunka 
irudietatik gutxi batzuk, 

herri(tarron) oroimenaren par-
te bilakatzen dira. Azken as-
teotan, bi irudi geratu zaizkit 
nire pentsamenduan iltzatuta. 
Biek, ziur aski, herri honen as-
katasunaren eta bakearen alde-
ko bidean eragin garrantzitsua 
izan dezaketenak. 

Bata, Herrialde Katalane-
tan sufritu behar izan duten 
eta dugun epaiari emandako 
erantzun herritar zabal eta 
irudimentsuak. Azken al-
dian, Mediterraneoko haizeak 
eta Kantauri itsasokoak joan 
etorrian dabiltza, elkar be-
sarkatuz, eta horren lekuko, 
“Llotja de Mar-eko adieraz–

pena”, BNGk, Herrialde Ka-
talanetako indar guztiek eta 
EHBilduk hitzartua. Inda-
rrak batuz, biderkatuz, inbo-
luzioaren aurrean gutxieneko 
agenda demokratizatzaile bat 
abian jartzeko abiapuntu ere-
dugarria. 

Beste argazkiak aurrekoe-
kin lotura zuzena du; egoera 
horiek sortzearen arrazoi izan 
daitekeela ere esango nuke. 
Frankoren deshobiratzearen 
argazkiez ari naiz, bai. Eto-
rri daitekeen inboluzioaren 
preludioa izan daiteke. Ikus-
ten ari garenez, etengabean, 
espainiar estatua eta bertako 
botere nagusiak oinarriz–
ko eskubideak urratzen ari 
dira nola edo hala, 1978ko 
sasi-trantsizioaren zutabe 

nagusi den “espainiar bata-
suna” krisian dagoela bada-
kitelako. Egurra da espainiar 
estatuaren errezeta bakarra. 
Ondorioa beraz argia da; la-
rrialdi demokratikoan gaude, 
espainiar estatuan demokra-
zia bera baitago krisian. 

Eta egoera honek bultza-
turik hainbat herritarrok ba-
rrenak bor-borka ditugularik, 
“ditxosozko” hauteskundeak 
datoz. Larrialdi demokrati-
koko egoera iraunkor honen 
isla ote? Badut ezinetik edota 
etsipenetik, baina ezina eki-
nez egina. Eta hauteskunde 
hauetan ere, ekitea dagokigu, 
ondorio garbi batera iristen 
naizelako behin eta berriz. 

Edo argazki bat edo bes-
tea. Edo bozkatzen dugu, eta 

agian, aukerak izan genitzake 
Madrilgo gobernuaren osaketa 
baldintzatzeko nahiko indar 
metatu (Llotja de Mar-eko 
adierazpenaren norabidean) 
eta gobernu horrek gutxiene-
ko demokratiko baten eskaera 
zabal bati bide ematen haste-
ko. Edota ez dugu bozkatzen, 
eta bide librea uzten diogu, 
autoritarismoari, inboluzioari, 
frankismoaren arimari eta 
IBEX-35ari, nahieran gober-
nua osatu eta gure askatasun 
demokratiko eta politikoak are 
gehiago murrizten jarraitzeko. 
Autoritarismoa ala demokra-
zia, alegia; ez dago tartekorik. 
Nik, egina dut hautua. Eta 
zuk, kale edo bale? 

Izaieta 

Ika-mika
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MOZIOA
EH Bilduk, EAJ-k eta PSE-k 

aho batez onartu zuten 
mozioa. Gauza bera egin 
zuten Orioko Udalean ere

“Xua Gurasoekin Etxera” herri ekimenaren mozioa, 
aho batez onartua 

EHBilduk, EAJ-k eta 
PSE-k aho batez, onartu 
zuten “Xua Gurasoekin 

Etxera” herri ekimenak urria-
ren 31ko udalbatzaren osoko 
bilkuran aurkezturiko mozioa. 
Gauza bera egin zuten Orioko 
Udalean ere.

“Oso garrantzitsua iruditzen 
zitzagun adostasuna bermatzea 
gai honetan, duen sentsibilita-
teagatik, eta gainera, hemen-
dik aurrera eman nahi ditugun 
urratsei begira”, adierazi zuen 
“Xua Gurasoekin Etxera” he-
rri ekimeneko kideetako batek 
mozioa aurkezterakoan. 

Herri ekimenekoen esanetan, 
udaletan soilik ez, Gipuzkoako 
Batzar Nagusietara helaraz-
tekoak dira eskaerok, Eusko 
Legebiltzarrera ere joan nahi 
lukete eta bestelako eragileekin 
hartuemanetan jarri. Aurreko 
asteko plenoan aurkeztekoak 
ziren jatorrizko mozioa ego-
kitu zuten, udal ordezkarien 
erabateko adostasuna ber-
matzearren. “Gure aurreneko 
mozioa bai iruditzen zitzaigun 
zehatzagoa eta gatazkaren on-
dorioen konponketarako gure 
ustetan eraginkorragoa izan 
zitekeela, baina adostasuna bi-
latzearren bigarren mozio hau 
aurkezten dizuegu eta zuen 
babesa eskatzen dugu”, adie-
razi zieten “Xua Gurasoekin 
Etxera” herri ekimenetik udal 
talde politikoei, jatorrizko le-
hen mozioarekin bat egin zu-
tenei eskerrak helaraztearekin 
batera.

“Espetxe politika berriak 
garaiko egoera sozialari 
erantzun behar dio”
Mozioari aho bateko babesa 
adierazi aurretik, hitza hartzeko 
aukera izan zuten udal taldeek. 
PSE-ko ordezkari Patxi Sua-
rezek berak ordezkatzen duen 
alderdiaren adierazpena plaza-
ratu zuen. Hasteko, ETA desa-

“Xua Gurasoekin 
Etxera” ekimenak 
aurkeztutako mozioa
“Usurbilgo Udalbatzarrak 
Olatz Lasagabaster eta Pa-
txi Urangaren eta batez ere 
urtarrilean hiru urte egitean 
gurasoengandik bananduko 
duten euren alaba Xuaren 
egoera kontuan hartuta, on-
dorengo mozioa babesten 
du: 

Dagokien autoritateei 
eskatzea behar dituzten 
neurriak har ditzatela, le-
gedia kontuan hartuz ahal 
bezainbeste bermatzeko 
adin txikikoa eta bere gu-
rasoen arteko harremana, 
zaintza eta gertutasuna; 
familiaren batasuna eurek 
sustraituta dauden ingurune 
sozialean lagunduz eta adin 
txikikoaren interes gorena 
babestuz”.

Mozioa bozkatu ondoren, Xua Gurasoekin Etxera plataformakoek argazki hau atera zuten udal hautetsiekin batera.

gertu osteko garai politiko eta 
sozial berriak espetxe politika 
berria diseinatu eta aplikatzea 
eskatzen duela adierazi zuen. 
“Espetxe politika berriak ga-
raiko egoera sozialari erantzun 
behar dio”, zioen. Elkarbizitza 
eta askatasun baloreekin armo-
niarik handiena bilatuz, per–
tsonen eskubideen alde ahalik 
eta gehien egingo duen espetxe 
politika babestu zuen.

Kartzela zigorrak sorterritik 
gertuen dauden espetxeetan 
betetzea bideratu behar duela 
kartzela politika berriak adie-
razi zuen, “ez soilik irizpide 
juridikoak betetzeko”, baita 
bere esanetan, lagun eta seni-
deei presoen urruntzeak eragi-
ten dizkieten eta justifikaezi-
nak diren ondorio ezkorrak eta 
arriskuak saihesteko ere. Gogo-
rarazi zuenez, gehiengo politi-
koa espetxe zigorrak sorterritik 
eta presoen ingurune soziale-
tik urruntzea saihestearen alde 
agertu zen.

Garai berri honetan, baldin–
tzapeko askatasuna bezalako 
neurriak bultzatuko dituen es-

petxe politika berriaz hausnar-
tu eta garatu behar dela uste 
du PSE-k, beti ere baldintzak 
betetzen badira eta modu in-
dibidualean. Elkarbizitza poli-
tiketan aurrerapausoak ematea 
ezinbestekoa dela zioen eta 
horretarako egokitzat jotzen du 
“indibidualizazio, humanizazio 
eta egindako minaren aitortza” 
printzipioen aplikazioa.

“Kalean beharko lukete”
EHBildutik, “Xua Gurasoekin 
Etxera” herri ekimenaren jarre-
ra txalotu zuten, “adostasuna-
ren alde egin duten saiakeraga-
tik”. Xuak, Olatzek eta Patxik 
egun sufritzen duten sakaba-
neta salatu zuten, “Usurbildik 
600 kilometrotara baitaude 
Valentzian”. Eta aurreikusi zu-
tenez, Xuak urtarrilean 3 urte 
betetzean, “erremediorik jartzen 
ez bada, banaketa traumatiko 
baten aurrean aurkitzear gau-
de”. 

Xuak, Olatzek eta Patxik bizi 
duten egoera saihestu daiteke-
ela gogorarazi zuen EHBilduk. 
“Espetxe zigorra ia bere osota-
sunean betea dute eta hortaz, 
giza legez eta legez, beraien 
zigorraren hiru laurdenak be-
teak dituztenez, kalean behar-
ko lukete egoera lazgarri hau 
eragotziz”. 
Testuinguru honetan koalizio-
tik gogorarazi zutenez, “Eus-

kal Herrian aipatu dugun mo-
duan, garai politiko berri bat 
bizi dugu eta gizarteak aldake-
ta baten aldarria adierazi du. 
Hortaz, alde guztiei dagokie 
bide honetan pausoak ematea 
eta espetxe politikak ere egun-
go egoerara moldatu beharko 
luke, gaur plataformak eraku–
tsi duen jarrera eraikitzaile eta 
malgua adibide hartuta”. 
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Aurreko hauteskunde 
deialdietako irizpideari 
jarraiki, Usurbilgo Uda-

lean ordezkaritza duten hiru al-
derdietako (EHBildu, EAJ-PNV, 
PSE-EE) hautagaiak elkarrizke-
tatu ditugu. Hauek dira Espai-
niako Gorteetarako hauteskun-
deen inguruan egin dizkiguten 
adierazpenak.

NOAUA! Espainiako Gorteetako 
ordezkariak aukeratu behar 
dira azaroaren 10eko hautes-
kundeetan. Zure alderdiak or-
dezkaririk lortzen badu, zein–
tzuk izango dira bultzatuko 
dituen egitasmo nagusiak?   
Mertxe Aizpurua, EH Bildu. Sei 
hilabeteko tartean, berriro, 
hauteskundeetara zerk era-
man gaituen azaltzeko, Pedro 
eta Pabloren, Pablo eta Pedro-
ren istorioa kontatu dezakegu. 
Ados jarri ez ziren Madrilgo bi 
gizonen istorioa, eta euskal he-
rritarrak azaroaren 10ean be-
rriz ere botoa ematera behartu 
gaituztenena. 

Argi utzi zuen Pedro San-
chezek hauteskundeak deitu 
zituenean: indar subiranistek 
baldintzaturiko gobernurik 
ez zuen nahi. Ez du nahi, Es-
painiako Estatuak bizi duen 
egiturazko krisia konpontzeko 
dituen soluzioak kontraerre-
forma antidemokratikoarenak 
direlako. Eta jakina, ekuazio 
horretan ez gara sartzen in-
dependentistak. Estatuko bo-
tereen nahia eta borondatea 

EH Bildu: “Hauteskunde hauetan autoritarismoaren 
eta demokraziaren arteko partida jokatzen da”

Mertxe Aizpurua EH Bildu koalizioko hautagaiak eskaini dizkigu adierazpenok.

kontraerreforman sakontzea 
da, eta horretarako alderdi 
handien arteko Estatu itunak 
beharrezkoak dira.

Sanchezek eta Estatuko bo-
tereek iraganerako bidaia ba-
tean sartu nahi gaituzte, gizar-
te eta herri hobeak eraiki ahal 
izateko Kataluniak eta Euskal 
Herriak autodeterminazio es-
kubide demokratikoa prak-
tikan jartzerik ez dute nahi. 
Horren guztiaren aurrean, He-
rrialde Katalanetako, Euskal 
Herriko eta Galizako subiranis-

ten elkarlana dago, oinarrizko 
balio demokratikoen defen–
tsarako indar metaketa dago. 
Hauteskunde hauetan autori-
tarismoaren eta demokraziaren 
arteko partida jokatzen delako.

Euskal gizarteak, konbikzio 
demokratiko indartsua duten 
euskal herritarrek argi izan 
behar dute gauza bat: subira-
nisten elkarlanak eta indar me-
taketak bakarrik ekidin dezake 
Sanchez eskuinaren besoetara 
erortzea, kontraerreforma au-
toritarioan sakontzeko. Subira-
nistek baldintzatutako gobernu 
batek bakarrik egingo du ezi-
nezko eskuinaren eta Estatuko 
botereen nahiak eta desioak 
gauzatzea.

EH Bilduk demokrazian eta 
gure herrien autodetermina-
zio eskubidean oinarritutako 
adierazpena izenpetu genuen 
Herrialde Katalanetako, Gali-
zako eta Euskal Herriko subi-

MERTXE AIZPURUA
“Nagitasunak jota 

dagoenari eta abstentziora 
jotzeko asmoa duenari 
hauxe bakarrik esango 
nioke: zuk ematen ez 

duzun bozka, zuzenean 
eskuina indartzera doa”

“Hitza betetzen dugulako, balio ziurra gara”
NOAUA! Politikariak akordioe-
tara iristeko gai ez direlako, 
jende asko haserre dago. Botoa 
emateko zalantzan dagoenari, 
zer esango zenioke?
Mertxe Aizpurua, EH Bildu. Ho-
rregatik guztiagatik da beha-

rrezkoa EH Bilduren aldeko 
bozka. Herri honek aurrera 
egin dezan gero eta gehiago 
izan behar garelako.

Eta zalantzak edo nagita-
sunak jota dagoenari eta abs-
tentziora jotzeko asmoa duena-

ri hauxe bakarrik esango nioke: 
zuk ematen ez duzun bozka, 
zuzenean eskuina indartzera 
doa. Bi aldiz pentsatzeko eska-
tuko nioke, azken arrazoi bat 
ere badudalako: EH Bilduk de-
fendatzen duena, beste inork 

ez duelako defendatuko. 
Gainera, hitza betetzen 

dugulako, balio ziurra gara. 
Hona hemen azken arrazoia 
eragin handia izan dezakeen 
esfortzu txikia igande honetan 
egiteko. 

ranistek. Subiranistok izenpetu 
genuen gutxieneko programa 
horrek  autodeterminazio es-
kubidearen defentsa, preso 
politikoen askatasuna aldarri-
katzea eta politika sozial au-
rrerakoiak bultzatzea zehazten 
du eta hori izango da Madrilen 
egingo dugun jardunaren ar-
datza.

Euskal Herria Bildun argi 
dugu autodeterminazio eskubi-
dea dela gure herriak demokra-
tizatzeko tresna eraginkorrena, 
are eta gehiago kontuan har–
tzen badugu Espainiako Esta-
tuak inboluzioan sakontzeko 
bidea hartu duela. 

Hona hemen Madrilera joa-
teko arrazoia, besteak beste, 
era guztietako injustizietan 
oinarritzen den Estatuari au-
rre egiteko. Altsasuko gaztee-
kin egin dutena salatzeko eta 
euskal preso eta errefuxiatuak 
etxera ekartzeko. 

Baita ere Madrilera goaz as-
telehenero biltzen diren pen–
tsiodunekin bat egiteko, mise-
riazko soldatekin bizi direnei 
begiratzen diegulako, gure 
gazteen etorkizuna bermatuko 
duen herri bat nahi dugulako 
eta emakumeon eskubideak 
errespetatzen dituen herri au-
rrerakoi eta honestoa nahi 
dugulako. Herri libre bat nahi 
dugulako, euskaldun bezala 
irauteko munduaren aurrean, 
eta guztiok baldintza duinetan 
bizi ahal izango garen herri ba-
ten alde ekingo dugulako. 
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NOAUA! Espainiako Gortee-
tako ordezkariak aukeratu 
behar dira azaroaren 10eko 
hauteskundeetan. Zure al-
derdiak ordezkaririk lortzen 
badu, zeintzuk izango dira 
bultzatuko dituen egitasmo 
nagusiak?   
Maribel Vaquero, EAJ-PNV. Le-
henik eta behin esan, EAJren 
egiteko nagusia Madrilen Eus-
kadiren eta euskal herritarren 
borondatea eta beharrak de-
fendatzea dela. Euskadi da 
gure helburua. 

Gure egiteko nagusiak, Ma-
drilen, hauteskunde progra-
man diogun bezala, 10 pun-
tuetan laburtu ditugu: gure 
autogobernua eta Ekonomia 
Ituna defendatzea, olatu zen-
tratzaileari aurre eginez, eta 
Euskadiren naziotasunaren 
aitortza eta subiranotasun 
partekatua gauzatuz; Aska-
tasunak eta Giza Eskubideak 
defendatu, Sekretu Ofizialen 
legea, “Mozal” legea eta asi-
lo eta babes politika aldatu; 
gizarte politika bultzatu, gi-
zarte kohesioa bermatu, des-
berdintasun egoerak ekidite-
ko, Euskadin egiten dugun 
bezala; Gizarte Segurantzaren 
araubide ekonomikoaren ku-
deaketa arloko eskumenak 
Euskadira eskualdatzea es-
katuko dugu berriro. Besteak 
beste, Pentsioetan, 2018 eta 
2019rako EAJk lortutako igoe-
ra orokorraren ildotik, bizisa-

EAJ-PNV: “Talde indartsu bat behar da, negoziazio eta 
elkarrizketa bidez akordioak lortu ahal izateko”

Maribel Vaquero EAJ-PNVren Senaturako hautagaiak erantzun ditu NOAUA!ren galderak.

riak KPIaren arabera izateko 
lan egingo dugu;  emakumeen 
eta gizonen arteko benetako 
berdintasuna bultzatuko dugu 
emakumeek jasaten dugun in-
darkeria matxistaren kontrako 

neurriekin. Emakumeen eta 
gizonen arteko soldata des-
oreka desagerrarazteko lan 
egingo dugu ere; klimaren al-
daketaren erronkari helduko 
diogu, energiaren iraunkorta-
suna bultzatuz, besteak beste, 
ekonomia zirkularra bultza–
tzea, energia berriztagarrien 
sustatzea, oraingo energia 
zergen erreforma osoa bultza–
tzea eta zerga sistema berdea 
bultzatzea eta garraio publiko 
iraunkorra izango dira gure 
jarduera ildoetako batzuk; 
euskal azpiegituren inguruan 
hitz-eman diren akordioak 

MARIBEL VAQUERO
“EAJren egiteko nagusia 

Madrilen Euskadiren 
eta euskal herritarren 

borondatea eta beharrak 
defendatzea da. 
Euskadi da gure 

helburua”

“Euskaldunen eskubideak defendatu behar ditugu Madrilen”
NOAUA! Politikariak akordioe-
tara iristeko gai ez direlako, 
jende asko haserre dago. Botoa 
emateko zalantzan dagoenari, 
zer esango zenioke?
Maribel Vaquero, EAJ-PNV. Uler–
tzekoa da herritarren haserrea. 
PSOEk Estatuan botoetan ja-

sotako konfiantzari huts egin 
dio, gobernu progresista hori 
martxan jartzeko nahiko boto 
izan baitzuen eta uko egin 
dio ardura politikoari. Guk ez 
dugu politika modu intermiten-
tean eta interes partidista eta 
pertsonalen arabera ulertzen. 

Konfiantza eskatu eta lortu 
egiten duenak, herritarrekiko 
ardura hartzen du eta gauzatu 
behar du. Haserre hori guztia 
erantzun aktibo bihurtu behar 
dugu. Boto aktiboa, konpro-
misoa hartzen duen alderdiari 
emanez. EAJ, konpromisoa 

hartzen duen alderdi politikoa 
da. Beti egin dugu eta etorki-
zunean ere egingo dugu. Ga-
rai latzak datoz eta erronka 
handiak ditugu aurrean. Gure 
herriaren eta euskaldunen es-
kubideak defendatu behar di-
tugu Madrilen.

betetzea exijituko dugu, hala 
nola, AHT eta aireportuak; in-
dustriaren eta berrikuntzaren 
aldeko apustu irmoa egiten 
jarraituko dugu, ekonomiaren 
oinarri baitira;  ekonomiaren 
eta aurrekontuaren egonkor-
tasuna ahalbidetzeko lana 
egingo dugu, hazkunde eko-
nomiko eta sozial iraunko-
rra bermatu ahal izateko; eta 
azkenik, guzti horretarako, 
talde indartsu bat behar da, 
negoziazio eta elkarrizketa bi-
dez Euskadirentzako mesede-
garriak diren akordioak lortu 
ahal izateko.
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NOAUA! Espainiako Gorteetako 
ordezkariak aukeratu behar 
dira azaroaren 10eko hautes-
kundeetan. Zure alderdiak or-
dezkaririk lortzen badu, zein–
tzuk izango dira bultzatuko 
dituen egitasmo nagusiak?  
Mª Luisa García Gurrutxaga, PSE-
EE. Euskal sozialistak eta noski 
Gipuzkoakoak garbi dugu, bi-
zitzen ari garen blokeo  poli-
tiko honetan azaroaren 10ean 
ospatuko diren hauteskundeek 
duten garrantziaz. 

Hauteskunde hauetan ez 
dago bakarrik jokoan datorren 
legealdirako gehiengo progre-
sista edo eskubi atzerakoien 
gehiengo baten eraketa;  aza-
roaren 10eko emaitzen baitan 
ere gizarteak lorturiko zenbait 
aldarrikapen,  hobekuntzak eta 
eskubideak arriskuan daudela 
garbi daukagu, eta hori dela 
eta  gure gizartearen bilakaera 
hurrengo hamarkadeetan ze-
haro baldintzatu ditzakete.

Beraz ez dira  bestelako hau-
teskundeak, inkesten arabera 
VOXen igoera posiblea eta PP 
eta Ciudadanosekin egindako 
akordioak Gobernu sozialista 
eta progresista kanporatzeko, 
erakusten du mehatxua inoiz 
baino errealagoa dela eta ba-
dagoela arriskua gobernu eta 
presidente atzerakoi, matxista, 
homofobo eta  xenofobo bate-

PSE-EE: “Blokeoa hautsi eta gobernu progresista 
eta egonkor bat eratu behar dugu lehenbailehen”

Mª Luisa García Gurrutxaga PSE-EEko Espainiako Gorteetarako bigarren 
hautagai gipuzkoarrak atenditu du NOAUA!ren deia.  

kin aurkitzeko. Beraz, blokeoa 
apurtzeko eta eskubiaren arris-
kua saihesteko aukera bakarra 
alderdi sozialistan datza, baita 
Euskadin ere. 

Guk jada jakitera eman dugu 
zein izango den gure agen-
da hurrengo legealdirako, ez 
“euskal agenda”, edo “espai-
niar agenda”, beste batzuk 
aldarrikatzen duten bezala,  

hiritarren agenda baizik,  eus-
kal hiritarrena barne. Agenda 
horrek ehunka neurri edota 
proposamen jasotzen ditu: 
hezkuntza, zientzia, ikerketa 
eta berrikuntza teknologikoa, 
ekonomia, gizarte ongizatea, 
kultura, transizio ekologikoa, 
feminismoa eta berdintasuna, 
eskubideak eta libertadeak, lan 
duina, pentsioak eta gehiago. 

Beraz guk ez dugu asisten–
tzialismoan sinisten, eskubiko 
alderdiek bezala, baita hemen-
goak ere, guk eskubideetan si-
nisten dugu;  hiritar, pertsona 
guztiok lortu ditugun eskubi-
deak indartu eta gizarte be-
rrian agertzen ari diren erronka 
berriak direla eta garapen be-

M. LUISA GARCIA
“Azaroaren 11n 350 

kongresukide egongo dira 
guk bozkatuta ala ez, 
horretaz pentsatzea 

eskatuko nieke zalantzan 
daudenei”

“Akordioetara iristeko denok jarri behar dugu borondatea”
NOAUA! Politikariak akordioe-
tara iristeko gai ez direlako, 
jende asko haserre dago. Bo-
toa emateko zalantzan dagoe-
nari, zer esango zenioke?
Mª Luisa García Gurrutxaga, 
PSE-EE. Jendearen ustekabea 
eta batzuen haserrea ere uler–
tzekoak badira ere, horrek ez 
gaituela inora eramaten garbi 
esan nahi dugu.

Akordioetara iristeko denok 
izan behar dugu borondatea, 
alderdi guztiak egon behar dira 
prest bata besteari entzuteko, 

besteek dituzten ideia eta pro-
posamen onak errekonozitzen 
eta aitortzen eta horrela ituna-
ren eta konfidantzaren oina-
rriak jarri.

Hori ez da horrela izan, bere-
hala hasi ginen  blokeoaren seina-
leak ikusten: mesfidantza, deska-
lifikazioak eta abarrekoak, eta 
honek eraman gintuen uztaile-
ra, non garbi ikusi genuen alde 
batetik, Unidas Podemosen ja-
rrera mespretxatzailea alderdi 
sozialistak  egindako koalizio 
proposamenari, eta beste alde-

tik, PP eta Ciudadanos, estatu 
alderdi autoproklamatu hauen 
jarrera ezkorra eta zenbait mo-
mentuetan ofentsiboa ere.

Honek guztiak ekarri gai-
tu hona eta gure aldetik esan 
beharra dugu asko sentitzen 
dugula egoera hau, guk ez ge-
nuen nahi, irabazi genuen api-
rilean, beraz hori ez genuen 
arriskuan jarri nahi.

Bukatzeko, zalantzan da-
goenari esango diot eskubira 
bozkatzen duten hiritarrak ez 
daudela zalantzan, garbi du-

tela hau dela bere aukera eta 
zenbakiak ematen badiete go-
bernatzeko elkartuko direla. 
Azaroaren 11n 350 kongresu-
kide egongo dira guk bozkatu-
ta ala ez, horretaz pentsatzea 
eskatuko nieke zalantzan dau-
denei.

Oraingo honetan alderdi 
sozialistarentzako gehiengo 
zabal bat eskatzen dugu, de-
nok behar dugu, hiru alderdi 
eskuindar atzerakoi eta zen-
tralisten aurrean tinko egote-
ko.

rriak sustatu behar ditugu.
Horretarako  blokeoa hau–

tsi eta gobernu progresista 
eta egonkor bat lehenbailehen 
eratu behar dugu, gobernu ho-
rrek lidergo demokratiko sen-
doa eta akordioetara iristeko 
ahalmena behar du, aurrean 
ditugun erronkei aurre egite-
ko. Alderdi sozialistak badu 
bokazio eta ahalmen hori eta 
soberan erakutsi du Euskadi 
mailan ere. Alderdi sozialis-
tak gobernatzeko borondatea, 
ekipoak eta lurralde guztietan 
presentzia ditu eta hau da be-
har dena  gure erakundeak eta 
zerbitzu publikoak sustatze–
ko, denon arteko elkarbizitza 
positiboa lortzeko, beti ere 
gure gizartean dagoen anizta-
suna errekonozituz eta alda-
rrikatuz. 

Galdera honekin amaitzeko, 
balore demokratikoak, gerta-
tutakoaren memorian oinarri–
tzen den bizikidetza, Euskadi 
mailan gure autogobernua ere 
kolokan egon daitezkeela azpi-
marratu nahiko nuke eskubiko 
aliantza hirukoitzak gober-
nua eratzea lortuko balu. Guk 
gure aldetik, elkarrizketarako, 
deszentralizaziorako, aurre-
rapen sozialak garatzeko eta   
irmotasun demokratikorako 
borondatea jarri nahi dugu hi-
ritarren zerbitzura.
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KARINA CENTENO

“Nikaraguan abegikorrak 
gara datozenekin eta hala 

sentitu naiz hemen”

Mundu bat batuko da larunbatean Usurbilen

Nikaraguan jaioa, etor-
kizun oparoago baten 
bila abiaturiko bidaiak 

urrundu zuen Karina Cente-
no bere sorterritik. Alemanian 
hilabete egin ostean, duela 12 
urte heldu zen Euskal Herrira, 
Iruñeara. Usurbilen daramatza 
6 urte, zoriontsu aipatu digu-
nez. Larunbateko Mundualdia 
jaialdian bere sorterria aurkez-
tuko digun herrikideetako bat 
izango da.

NOAUA! Zergatik hasi zinen 
Mundualdian parte hartzen? 
Karina Centeno. Senideek ani-
matu ninduten. Aberasgarria 
da herriarentzat, norbere he-
rriko kulturaren parte diren 
jakiak erakustea, zure sorterria 
ezagutzera ematen ari zara. 
Garrantzitsua da nork bere 
ahotsetik nor den, nongoa, zer 
sukaldatzen ari garen azaltzea. 
Baita halako jai bat izatea eta 
herri kideen arteko elkarbizitza 
sustatzea. 

Mundualdiko zure postua hur-
bilduko direnei, nola aurkez-
tuko zenieke zure sorterria?
Nikaragua aberatsa da natur 
baliabideetan eta baita jendar-
te aldetik ere. Oso abegikorrak 

Larunbateko Mundualdia jaialdian bere sorterria aurkeztuko digun 
herrikideetako bat izango da Karina Centeno.

gara bertara heltzen direneki-
ko, maitakorrak, oso alaiak eta 
solidarioak. Borroka asko egin 
behar izan dugunez, txarra on-
tasunean eraldatzeko gai gara. 
Gure elikaduraren oinarri dira 
babarrunak, arroza eta artoa. 

Larunbatean zergatik murgil-
du beharko genuke Mundual-
dian?
Usurbildar guztiak gerturatu 
daitezela Mundualdira, herri 

ezberdinetako pertsonak es-
kaintzen ariko garen jakien 
dastaketara. Hartara, hartue-
man gehiago izan dezagun, 
eta ezagutu dadila hemen bizi 
garenak nortzuk garen. Arra–
tsalde atsegin bat bizi dezagula.

Usurbilen zer nolako harrera 
egin zaizula sentitu duzu?
Nikaraguan abegikorrak gara 
datozenekin eta hala senti-
tu naiz hemen. Inoiz ez dut 
arrazagatiko diskriminaziorik 
sentitu. Herrikide bat gehiago 
bezala sentitu naiz. Oso ondo 
moldatu naiz jendearekin. He-
men herri askotako jendea bizi 
dela konturatu naiz eta harre-

ra ona egiten dela. Gogorra da 
norbere herritik joan beharra, 
lagunarteko erosotasun horre-
tatik deserriratu beharra. Giza-
kiok badugu egokitzeko gaita-
suna halere eta aurrera egiten 
da. Orain sorterriko lagunekin 
eta hemengo jendearekin dut 
harremana, gauza handia da. 
Halere herri honi lotuagoa 
nago gaur egun, nahiz hara 
gustuko dudan bidaiatzea. 

Zaila egin zaizu bizimodu al-
daketa?
Erizaina naiz. Kimika eta far-
mazia ikasketak egin nituen 
Nikaraguan eta farmazia ba-
tean lan egiten nuen. Hona 
lanera etorri nintzen. Gure 
herritik ateratzera behartuak 
sentitzen gara hain zuzen, du-
gun gobernu motagatik, ez du-
gulako soldata duin bat. Nire 
titulazioa ekarri nuen, baina 
burokrazia leku guztietan 
existitzen da. Bulego batera 
joan eta beste batera bidaltzen 
ninduten. Ez nuen denborarik 
lanean ibilita. Hemen interna 
moduan lan egin dut 6 urteo-
tan, herrian bertan. Baina oso 
ondo. Lan aldaketak aldaketa, 
lanak edozein izanda ere per–
tsona duintzen duela diot beti.

“Ondo legoke denok elkarte batean batzea”
NOAUA! Mundualdia ospatuko 
dugu larunbatean. Helburue-
tako bat usurbildarren arteko 
hartuemanak sendotzea da. 
Horretan zer egina badugu 
ezta?
Karina Centeno. Bai eta ez 
bakarrik Mundualdian. Sorte-
rri ezberdinetako herritarrak 
daude Usurbilen. Ondo legoke 
denok elkarte batean batzea, 
gure artean integratzeko, elkar 
laguntzeko, zer behar ditugun 
ikusteko eta dauden hainbat 
errealitate ulertzeko. Nikara-
guan banka moduko bat ge-
nuen elkar laguntzeko. Lan 

egin nahi duenari bidea erraz-
tu beharko litzaioke, hainbeste 
burokraziarik gabe. Bestalde, 
ikastea gustuko dut. Euskara 
ikastea garrantzitsua iruditzen 
zait, bertako hizkuntza ikas-
teak bizi zaren lekuko parte 
sentiarazten baitzaitu. Horre-
tarako, garrantzitsua da auke-
ra hori ematea, erraztasunak, 
herriaren parte sentiaraztea.

Kontuan hartua izatea.
Edonora bizitzera zoazela, 
erakundeek ez dute bakarrik 
laguntzeko izan behar. Al-
ternatiba eskaintza egotea 

kanpokoentzat. Hobeto azal–
tzea zer aukera ditugun, gu 
ere erabilgarriagoak izan gai-
tezen. Beti diot, parasitoak ez 
ditut ezta sabelean izan nahi. 
Baliagarriak sentitu nahi dugu 
herrian.

Mundualdia
Azaroak 7, osteguna
n 19:00 Jon Maiaren hitzaldia 
Sutegin: “Extremaduratik ber–
tsolaritzara: integrazio istorio 
bat”.

Azaroak 9, larunbata
Frontoian:

n 17:30 Zirimararen familia 
plana Mikel Laboa plazan: he-
rri kirolak haur eta gurasoen–
tzat. Ekimen irekia, ez dago 
izena eman beharrik.
n 18:00 Alkatearen agurra.
n 18:10 Zirimara taldearen 
eta Orbeldi Dantza Taldearen 
munduko dantzen emanaldia. 
Zirimarako haurrek gurasoei 
dantzak irakatsiko dizkiete.
n 19:00 Jakien dastaketa.
n 20:30 Hezurbeltzak Jon 
Maiaren folk taldearen kon–
tzertua.
n Antolatzailea: herritar talde 
bat eta Usurbilgo Udala.
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Eskualdeko odol emaileek 
urteko jai handia ospatu 
zuten urriaren 27an Ur-

nietako Oianumen. Dominak 
eta ikurrak banatu ziren urtean 
zehar kopuru jakin batera iritsi 
diren emaileen artean.

Usurbilgo odol emaileen de-
legaritzari egokitu zaio ekital-
dia antolatzea aurten. Orbeldi 
Dantza Taldekoen emanaldia-
rekin hasi zen festa. Agurtza-
ne Solaberrieta alkateak hitza 
hartu zuen ondoren. 

“Eskerrik asko zuei, 
hainbeste emateagatik”
Odol emaile guztiei eskerrak 
emanez eta aitortza eginez 
ekin zion hitzaldiari: “Eskerrak 
zuei, hainbeste emateagatik. 
Zuek bezalako odol emaile-
engatik bizi baitira asko, edo 
bizi gaitezke asko. Izan ere, 
nork daki gutako bakoitzak zer 
patu daukagun, edo nolakoa 
izango dugun biharko eguna. 
Nik oso gustukoa dut Eduardo 
Galeano idazle uruguaiarraren 
honako esaldi hau: jende txi-
ki asko, leku txikietan, gauza 
txikiak eginez mundua alda 
dezakete. Nirekin daraman lelo 
horietakoa da, nire bizi jardun 
eta bizi politikoa zipriztintzen 

“Zuek bezalako odol emaileei esker bizi dira asko”

Buruntzaldeko odol emaileen egun handia ospatu zuten urriaren 27an.

duen filosofia eta praxia. Zuek, 
odol emaileek, horixe bera egi-
ten duzue. Seguru nago, mundu 
honetan ez dagoela hau baino 
ekintza solidarioagorik, eta gai-
nera, eraginkorragorik. Irakurri 
dudanez, odol emate bakoitza, 
hiru bizitza gehiago dira”.

Dominak eta ikurrak
Hitz horiek entzunda, ekital-
diaren muinera jo zuten: es-
ker oneko dominak eta ikur 
berezien banaketa, odol emate 

AGURTZANE SOLABERRIETA

“Seguru nago mundu 
honetan ez dagoela hau 

baino ekintza 
solidarioagorik 

eta eraginkorragorik”

kopuru jakin batera iritsi di-
ren odol emaileen artean. Ba-
naketa amaituta, tradiziozko 
familia-argazkia atera, eta 
bazkaritara joan ziren ekitaldi-
ra gerturatu ziren odol emaile 
guztiak.

Oria Behea eskualdeko odol 
emaileen elkarteek urtero anto-
latzen duten topaketan, 25, 40, 
50, 75 eta 100 aldiz odola eman 
duten herritarrak omendu zi-
tuen hilaren 27an Urnietan, 
hain zuzen, Usurbilgo Odol 
Emaileen Elkarteak antolaturi-
ko hitzorduan. Tartean, 100 al-
diz odola ematera heldu diren 
herritarrak.

Oria Beheko eskualdeko 
odol emaileak omendu zituz-
ten igandean Urnietako Oianu-
me jatetxeko bazkarian. Urte-
ro herri bakoitzari egokitzen 

zaio ekitaldia antolatzea. Aur-
ten Usurbilgo Odol Emaileen 
Elkarteari zegokion. Omen-
duen artean usurbildarrak 
ziren noski. Bertaratu ziren 
usurbildarren argazkia duzue 
albiste honi atxikia merezitako 
oroigarriekin. 

Odola 25 aldiz eman dutenak: 
Xabier Iribar Zapirain, Francis-
co Ramon Pagola Goldaracena, 
Antton Pagola Goldaracena, 
Joseba Undiano Korta, Iñigo 
Villafafila Eizagirre.

Odola 40 aldiz eman duten
emakumeak: 
Lourdes Azanzazistroke Maioz, 
Koro Azkue Mendizabal eta M. 
Soledad Unanue Izagirre.

Odola 50 aldiz eman duten 
gizonezkoak: 
Iñaki Rekondo Etxeberria-Be-
rreiarza.

Odola 75 aldiz eman duten 
gizonezkoak: 
Juan M. Etxeberria Yarza.

Odola 100 aldiz odola eman 
duten gizonezkoak: 
Jose Mari Argote Aizpurua, 
Manuel Begiristain Azurmen-
di.

Harria Hitz, Irati Otamendi 
ikerlari eta arkitektoarekin
Herriko kultur altxorrak eza-
gutzeko bisita gidatu berezia 
azaroan ere, Usurbilgo Uda-
laren eta Ereiten Kultur Zer-
bitzuak-en eskutik. Irati Ota-
mendi ikerlari eta arkitektoa 
gonbidatu dute Harria Hitz 
ekimenera. “Bere ikerketa 
nagusiak Gipuzkoako, eta be-
reziki, Oriaren ibai-arroko on-
dare industriala ardatz duen 
arren, oraingoan bere ezagu–
tzaren bitartez 60ko hamar-
kadara bidaia (eta gogoeta) 
proposatuko digu”, antola–

tzaileen esanetan.

Azaroak 23, larunbata
n 10:00 Usurbilgo frontoian 
elkartu.
n 10:05 Harria hitz bisita gi-
datua herrigunean. Gidaria: 
Irati Otamendi ikerlari eta ar-
kitektoa.
n 11:00 Amaiera.

Informazio gehiago 
eta erreserbak: harriahitz.eus
688 818 017
info@kultour.pro

Jakoba Errekondoren liburu 
berriaren aurkezpena
Errekondok Argia aldizkarian 
landareei buruz idatzitako 
1.111 artikuluetatik 111 hautatu 
eta bilduma osatu dute 22 per–
tsonaia esanguratsuek. Tartean 
dira, Andu Lertxundi, Maialen 
Lujanbio, Harkaitz Cano, Itxaro 
Borda edota Amets Arzallus. 

Azaroaren 23an, Duzunaritzen
“11 hostoz eta orriz jantzia” 
liburuaren aurkezpena eta 
txangoa antolatu dute EHKO-
lektiboak, Biharko Lurraren 
Elkarteak eta Argiak, azaroaren 

23an Duzunaritzera (Nafa-
rroa Behea): Idiartia etxaldetik 
ibilbide gidatua Jakoba Erre-
kondorekin, Idiartia etxaldean 
bisita eta bazkaria, eta bazka-
lostean Errekondoren liburu 
aurkezpena. Gainera, Sustrai 
Colina, Itxaro Borda, Ibon RG 
eta Pantxika Maitiaren emanal-
dia iragarri dute. Egunpasaren 
prezioa 20 euro.

Izena emateko: 
argiak100urte@argia.eus 
616 79 62 84.
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Huntza taldeko trikitilaria 
eta abeslaria da Josu-
ne Arakistain. Taldea 

arrakastatsu egin zen duela 
hiru bat urte, eta euskal mu-
sikan lekua egin du. Gazteei 
zuzendutako hitzaldia eskaini-
ko du asteartean Sutegin. Ibil–
bide pertsonala, Huntza tal-
dearen bilakaera eta horretan 
guztian euskarak duen garran–
tziaz mintzatuko da NOAUA!k 
antolatutako Kulturaldiaren 
baitan.

NOAUA! Astearteko hitzaldian 
Huntza eta zure ibilbide per–
tsonala izango dituzu hizpide. 
Zu trikitilaria zara. Noiz eta 
norekin hasi zinen trikitixa 
ikasten?
Josune Arakistain: Nik uste dut 
trikitixa mundua gustatzen 
hasi zitzaidala trikitixa bera 
jotzen hasi aurretik. 9 bat ur-
terekin hasi nintzen instru-
mentua jotzen, baina lehena-
go ere joaten nintzen trikitixa 
txapelketak ikustera eta. Triki-
tixa oso presente zegoen nire 
bizitzan. Behin instrumentua 
jotzen hasi nintzen, eta gaur-
daino jarraitu dut.

Nola definituko zenituzke 
azken urte hauek arrakastara 
iritsi bitarte?
Nik uste trikitilari moduan 
fase desberdinak izan ditudala. 
Ikasle fasea lehenik, txapelke-
ta fasea ondoren, eta azkenik 
Huntzaren fasea. Hiru fase na-
gusi horiekin definituko nuke 
nire trikitilari ibilbidea.

Horrelako talde bat sortzeko 
talderen batean edo inspira-
zioa aurkitu zenuten?
Aurretik talde asko egon dira 
trikitixa bikote tradizional ho-
rretatik at. Binakakoan aritu 
beharrean, taldeak osatuta: 
Etzakit edo Gose, adibidez. Tri-
kitixa ez da modu tradizional 

Azaroaren 12an asteartearekin izango da Sutegin. Hitzaldi musikatua
arratsaldeko 19:30ean hasiko da.

batean erakusten. Gurea bada 
modu batean berritzailea, bai-
na nik beti esaten dut dena as-
matuta dagoela. Zerbait berritu 
eta biolina sartu dugu taldean, 
baina ez dut uste ezer berria 
denik. Inspirazioa nik uste 
Euskal Herriko eta kanpoko 
panorama musikaletik hartu 
dugula orokorrean, taldeki-

deok ere oso musika estilo ez-
berdinetatik gatoz, eta horien 
arteko nahasketatik jaio zen 
Huntza.

Zure hitzaldia NOAUA! Kultu-
raldiaren barnean izango da, 
eta euskara du ardatz. Zuek 
ere euskaraz egiten duzue mu-
sika. Zuen ardatzetako bat dela 
esango zenuke?
Taldekide guztiok, bai entse-
guetan, bai agertokitik kanpo, 
bai bidaietan dena euskaraz 
egiten dugu. Gure komunika-
zioa euskaraz da. Denok oso 
euskaldunak gara bai familian 
eta baita lagunartean ere. Nik 

uste zerbait natural bezala ate-
ratzen zaigula euskaraz abeste 
hori. Gaztelera erabili dezake-
gu hemendik urte batzuetara, 
edo ez. Momentuaren arabera 
erabaki beharko da hori. Eus-
kararekin gustura gaude eta 
oso modu naturalean ateratzen 
zaigu, eta horrekin dihardugu.

NOAUA! 2017ko otsailean Usur-
bilen jo zenuten. Orduan hasi 
zen taldea ezagun egiten. Zer 
nolako harrera egin zizueten 
usurbildarrek orduan?
Josune Arakistain: Huntzak lo-
tura handia du Usurbilekin eta 
inguruekin. Nire lehen trikitixa 
txapelketa Zubietan izan zen, 
eta betidanik zerbait berezia 
izan dut inguru horrekin. Ira-
bazi egin nuen gainera, eta 
maitasun handia diot. Gure 
diskoak ere Usurbilen grabatu 
ditugu Haritz Harreguyren es-
tudioan. Beraz, lotura oso es-
tua daukagu. Goizetan grabatu 
eta herrian ibiltzen ginen baz–
kalorduan. Usurbilen eman-
dako kontzertuaz ere gogora–
tzen naiz, hasierako kontzertu 
horietako bat izan zen. Boom 
hori jada emanda zegoen, bai-
na oso hasieran izan zen.

JOSUNE ARAKISTAIN
“Taldekideak musika 

estilo ezberdinetatik gatoz, 
eta nahasketa horretatik 

jaio zen Huntza”

“Gurea bada modu batean berritzailea, baina 
nik beti esaten dut dena asmatuta dagoela”

Urriaren 23ko Liburu-
tegiaren Nazioarteko 
Egunaren harira, Su-

tegiko liburu arteko aulki eta 
mahaien bueltan, txoko ez-
berdinak girotu zituen antola-
tu zuten ekimen asteak. 

Ekitaldiz beteriko egunok 
igarota, ziklo berri baten ata-
rian da Sutegi. Ipuin konta-
larien hiru saio programatu 
dituzte abiatu berri dugun 
azarora begira:

Ipuin kontalarien zikloa
Azaroak 13, asteazkena
n 18:00 Lur Usabiagaren saioa 
HH4-koentzat.

Azaroak 20, asteazkena
n 18:00 Pello Añorgaren saioa 
HH5-ekoentzat.

Azaroak 27, asteazkena
n 18:00 Ana Galarragaren 
saioa 6 urtetik gorakoentzat. 
Zientzia oinarri dituzten kon-
takizun bitxiak eta esperimen-

tu bitxiak izango ditugu”.
Antolatzailea: Usurbilgo Uda-
la.

Ipuin kontalarien txanda udal liburutegian 

Xabier Olaso Sutegin izan zen 
urriaren 22an.
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Euskal Herri osoko trikiti 
zaletuentzako topake-
ta ari dira prestatzen 

Usurbilen azaroaren 16rako. 
Xehetasunak biltzeko, Ane 
Azkonobieta eta Beñat Arru-
ti antolatzaileekin bildu da 
NOAUA!.

NOAUA! Euskal Herri mailako 
topaketa nori zuzendua dago? 
Ane Azkonobieta: Gu bezalako 
parranda zaletuei. 
Beñat Arruti: Errezilen egin ge-
nuen trikiti afari batetik dator 
ideia. Hasieran Usurbil mai-
lakoa antolatzea planteatzen 
genuen, gero animatzen hasi 
ginen eta...
A.A.: Antolatzeko beste afari bat 
egin eta eskualde mailakoak 
bai baina orain arte halakorik 
ez dela antolatu ikusita, Euskal 
Herri mailakoa izan behar zue-
la erabaki genuen. 

Trikitilariok biltzeko joera ba-
duzue, ez bakarrik herrikoen 
artean, baita beste txokoe-
takoekin ere. Zer harreman 
dago trikitilarion artean?
B.A.: Erromeria edo jaialdiak 
badaude horren inguruan 
otordu bat egiten da eta de-
nok ibiltzen gara. Beti gertuko 
eskualdeetan izaten da. Aza-
roaren 16ko hitzorduarekin, 
eremua zabaldu eta jende be-
rria ezagutu nahi genuke.

Tritiki zaletasunak batuko zai-
tuzte. 
A.A.: Trikitixa jo eta trikitiaz go-
zatzea da helburua. 
B.A.: Egitarau irekia osatu 
dugu. Lehentasun osoa eman-
go diogu trikitiari. Lehenbizi 
triki-kalejira eta gero bazkalos-
tean giro ona bada, iluntzera 
arte edo goizaldera arte iraun 
dezake jai giroak, hor muga-
rik ez dugu jarriko. Jendearen 
giroaren edo parte hartzearen 
arabera izango da.

Ane Azkonobietak azaldu digunez, “trikitixa jo eta trikitiaz gozatzea da helburua”.

A.A.: Trikitia beti eskenatoki 
gainean edo kalejiran beti bes-
teentzat jo ohi dugu. Plan hau 
guretzat da, trikitilariok bildu 
eta giro politaz, trikitiaz goza–

tzeko, tentsiorik edo urdurita–
sunik gabe.
B.A.: Trikitiaren ezagutza mai-
lak ez du garrantzirik. Profe-
sional bat eta zaletu hasi berri 
bat, denok mahai inguruan 
bildu gaitezke. Helburua goza–
tzea da, mahai ingurura trikiti 
zale denak daude gonbidatuak.

Nongo jendea espero duzue?
B.A.: Trikitizalea den oro. 
Arrakastatsua izan daiteke 10 
lagunekin eta ez arrakastasua 
70 lagunekin. Kopurua gutxie-
nekoa da. Bospasei lagun, an-

tolatzen ari garenak behintzat 
bilduko garela ziur. Gehiago 
datozela? Primeran!

Bazkalaurretik plazan bilduko 
zarete kalejiran. Nola ikusten 
duzue trikitia plaza publi-
koan?
B.A.: Trikitiak hemendik kanpo 
protagonismo handiagoa duela 
ikusten da baina hemen erres-
petatua eta maitatua da baita. 
A.A.: Edozein ospakizunetan 
denok dugu presente trikitia. 
Gure autoetan hortxe egoten 
da beti badaezpada.

BEÑAT ARRUTI
“Profesional edo hasi berri 
bat, denok batera elkartu 

gaitezke. Helburua 
gozatzea da, mahai 
ingurura trikiti zale 

denak daude 
gonbidatuak”

Euskal Herriko trikiti zaletasuna kalejiran 
eta mahaiaren bueltan

NOAUA! Trikiti zaleentzako 
gonbita.
B.A.: Bazkari hau trikiti zale-
tuentzat da. Trikitizalea izanda 
eta gozatzeko gogoz dagoena 
ongi etorria izango da. Bes-
te herrietan mugimendu hau 
bada. Trikitizale asko elkartzen 
dira, denak batera jotzen, poli-
ta izaten da. Gogotsu gaude. Ia 
zer moduz ateratzen den.
A.A.: Animatu!

Zaletasuna zaintzeko modu 
bat ere bada zuen ekimena?

B.A.: Gure atzetik datozenei 
zaletasuna transmititzeko ere. 
Trikiti zaletasuna bizirik da-
goela ikusi eta jende gehiago 
ezagutzeko.
A.A.: Trikitia jotzen hasi berria 
bazara, talderik gabe egon edo 
kalejiretan asko ez bazara ate-
ratzen, etxean jotzeko bakarrik 
izan beharrean bazkari hone-
tan jo dezakezu. Motibaga-
rriak dira halako ekimenak 
trikitia jotzen segitzeko. 
Elkartasun puntu hori bada 
hitzorduotan, elkar laguntze-

koa. 

Euskal Herriko 1 .Trikitixa 
Topaketa 
Azaroak 16, larunbata.
n 12:00 Trikipoteoa Mikel La-
boa plazatik abiatuta.
n 14:00 Bazkaria Andatzpe 
elkartean. 
n Izen ematea: aurrez tri-
kitixabazkaria@gmail.com 
helbidera idatzita, azaroaren 
10a baino lehen. 16 urtetik 
gorakoentzat.
Prezioa: 25 euro.

“Trikiti zaletasuna bizirik dago”
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HERRI TXIKI, INFERNU HANDI

“Egunotan lekukotzak 
biltzen ariko dira. 

Emaitza azaroaren 14an 
erakutsiko dute 

Oiardo kiroldegian”

ETB1eko “Herri Txiki” saiokoak 
Usurbilen izango dira hilaren 14an

Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots 
ikuskizun 
berriarekin datoz
Abenduaren 1ean 11:30ean 
Oiardo Kiroldegian, 
NOAUA! Kultur Elkartearen 
eskutik. Adi, sarrerak da-
goeneko salgai ditugu. 2 ur-
tetik gorakoentzat 7 eurotan 
aurrez Bordatxon, Lizardin 
eta NOAUA!n bertan esku-
ratu ahalko dituzue. 2 urte-
ra arteko haurtxoek sarrera 
doan izango dute. Ikuskizun 
egunean bertan 8 eurotan 
izango dira txartelak. 

“Bizi dantza”
Pirritx, Porrotx eta Marimo-
tots, urtero moduan, haien 
ikuskizun berrienarekin 
etorriko dira Usurbila, “Bizi 
dantza” izenekoarekin. In-
formazio gehiagorako: ka-
txiporreta.eus

Aginagan izan ziren 
duela urtebete. Euskal 
Herriko beste hainbat 

txoko zeharkatu ostean Usur-
bila dator orain Euskal Tele-
bistako “Herri Txiki, Infernu 
Handi” saioko lan taldea. Egu-
notan kalean edota usurbilda-
rren lekukotzak biltzen ariko 
dira Mikel Pagadi eta Zuhaitz 
Gurrutxaga aurkezleak. 

Astebete barru, ordura arte 
bildutako ahots eta irudiak 
ikusi eta aipatu saioko bi gida-
rien bakarrizketa saioez hor-
nituriko grabazioa egingo da 
Oiardo kiroldegiko kirol anitze-
tako pistan. 

Oiardo kiroldegian
Azaroaren 14an izango da 
iluntzeko 20:00etan hasita. 

Iazko denboraldian Aginagan izan ziren. Argazkia ordukoa da. Aurtengoan 
Usurbilen osatu dute “Herri Txiki, infernu handi” saioko atal bat.

Bertaratzeko gonbidapenak es-
kuratu beharko dira aurrez.

Gonbidapenak eskuratu 
behar dira aldez aurretik
Azaroaren 6tik aurrera Oiardo 
kiroldegian lortu ahal izango 
dira (16 urtetik gorakoentzat). 
Herrian nahiz hilaren 14an 
kiroldegian eginiko grabazioa 
gerora ETB1ek igande gaue-
ko 22:00etan eskaintzen duen 
saioan izango dugu ikusgai.
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ANERREKA ELKARTEA
“Astero salatzen ari gara 

itxi gabeko UCINeko 
teilatutik, inongo 
tratamendu eta 

kontrolik gabe, ateratzen 
diren fundizio keak”

Anerreka Ingurumen Elkartea

Urriaren 16an aurkeztu 
zuen Usurbilgo uda-
lak UPC Kataluniako 

Unibertsitate Politeknikoari 
eskatutako aire kalitatearen 
azterketa. Bertan aipatu zen 
Usurbilen hiru erakunde 
ari direla airearen kalitatea 
neurtzen. Horien artean, Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren 
eskariz Biodonostia egiten 
ari den azterketa epidemio-
logikoaren barruan, airearen 
kalitatea ere ari dira neurtzen 
Udarregi ikastolan bertan, 
bere teilatuan kokatutako 
neurgailuarekin.

Biodonostiako txostenean 
jasotzen da ikastolan ar-
nasten den aire kalitateak 
gainditu egiten dituela Mun-
duko Osasun Erakundeak 
(MOE-OMS) gomendatzen 
duen urteroko batez besteko 
kutsadura-mugak.  Zehazki, 
2017ko irailetik 2019ko mar-
txoa arte PM2,5 kutsatzai-
leak gainditu egin du Mun-
duko Osasun Erakundeak 
ezarritako batezbesteko 10 
μg/m³ muga. Ikusita 2019ko 
otsailaren 20, 21 eta 22an 
neurtutako baloreak 25 eta 
32 μg/m³ izan zirela, datu 
are kezkagarriagoak dira.

Hemen Biodonostiako 
txostena: https://www.gi-
puzkoa.eus/es/web/inguru-
mena/residuos-urbanos/in-
fraestructuras

PMak airean suspentsioan 
dauden partikulak dira eta 
jatorri asko izan ditzakete, 

baina industria eta trafikoa 
dira nagusietakoak. Bereziki 
arriskutsuak dira alde batetik, 
hain txikiak izanda odolera 
iritsi daitezkeelako; bestetik, 
pisu txikiagoa edukita luza-
roan iraun dezaketelako ai-
rean esekita; eta hirugarrenik, 
konposatu toxikoagoak izaten 
direlako. PMak  arnas-apara-
tuko gaixotasunen, gaitz kar-
diobaskularren eta biriketako 
minbizien eragileak dira.

Biztanle-multzo sentikorre-

nek –haurrak, adinekoak eta 
arnas eta bihotzeko gaixota-
sunak dituzten pertsonak– 
kutsatzaile horren eragin 
negatiboak jasateko arrisku 
handiagoa dute, asma eta 
alergien handitzea eragin eta 
arnas aparatua kaltetzen dute.

Arazoari aurre egin beha-
rrean, “lege barrenean” gau-
dela edo eta beste herri batzuk 
baino hobeto gaudela entzun 
izan dugu maiz. Mezu lasaiga-
rriek errealitate latza ezkuta–
tzeko funtzioa baino ez dute. 

Guzti horren aurrean Ane-
rreka Elkartetik uste dugu 
egoera larria dela eta denon 
artean hobetzeko ahaleginak 
egin behar direla lehenbaile-
hen. Neurketa hauek, egoera-
ren berri emateaz gain, kutsa-
dura zantzuak daudela esaten 

digute, eta hori ekiditeko 
erabakiak hartzeko garaia 
dela erakutsi ere bai. 

Honen harira, aspaldi-
tik eta askotan salatu dugu 
PM2,5 kutsatzailearen jatorri 
horietako bat UCIN enpresa–
tik ateratzen diren kontrol 
gabeko keak direla. Astero 
salatzen ari gara itxi gabeko 
teilatutik, inongo tratamen-
du eta kontrolik gabe, ate-
ratzen diren fundizio keak. 
Nahiz eta 2018an udalak 
emandako obra baimenean 
ezarri isurketa gune hori itxi 
behar zela, gaur egun agin-
duaren kontra, itxi gabe 
jarraitzen du. Anerreka 
Elkarteak behin eta berriz 
salatzen du egoera hau, egu-
nero ematen dena.

Egoera hau konpontzeko 
denon arteko kolaborazioa 
ezinbestekoa da, enpresa 
barne, baina orain arte ez 
du horretarako borondate-
rik erakutsi, udalak ezarri-
takoari jaramonik egin gabe 
jarraitzen baitu.  Urriaren 
16ko bileran udalak adierazi 
zuen UCINi eskaera luzatuta 
daukala, bere ke isuriak neur–
tu eta UPC Kataluniako Uni-
bertsitate Politeknikoa egiten 
ari den estudioa osatzeko; 
ikusi beharko da zein jarrera 
hartzen duen enpresak eta 
kolaboratzeko prest dagoen 
edo ez.

Hau dena jorratu eta infor-
matzeko bilera irekia egingo 
da azaroaren 7an, osteguna, 
18:00etan (Potxoenean). 

Udarregi Ikastolako aire kalitatea kezkagarria

Irudia 1 Marra etena eta zutabeak Biodonostiak Udarregi ikastolan 
neurtutako PM2,5 balioak eta marra jarraia urteroko batez besteko 
Munduko Osasun Erakundeak ezarritako muga.
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Leioa, giza 
probako garailea
Ez zituzten lehiarako bal-
dintzarik onenak izan 
baina onena eman zuten 
Txorierri, Lasuen eta Leioa 
taldeek, Usurbil Herri Kirol 
Taldeak azaroaren lehenean 
antolaturiko giza proban. 
Euria gogotik ari zuela ari-
tu ziren 1.800 kiloko “Ur-
epel” harriari tiraka. Lasuen 
taldeak izan zuen zorte 
txarrena, eurite handiarekin 
egin behar izan zuten proba 
osoa. Ondoren, Txorierrik 
hartu zuen lekukoa. Ateri 
egin zuten beren orduerdia. 
Azkenik, Leioa atera plazara 
eta denborarik onena egitea 
lortu zuen.

Sailkapena
n 1-Leioa 
Partaideak: Aitor de la Con-
cepcion Kastrexana, Eliza-
beth Txertudi Sliman eta 
Eneko Bilbao Goiri. Botileroa: 
Angel Txertudi Lekerika.
Emaitza: plaza 1, 10 zinta 
eta 2,07 metro.
n 2-Txorierri
Partaideak: Gorka de la Con-
cepcion Kastrexana, Iñigo 
Aurrekoetxea Landeta eta 
Alatzne Etxaburua. Botile-
roa: Igor Esnaola Dorronso-
ro.
Emaitzak: plaza 1, 9 zinta 
eta 2,18 metro.
n 3-Lasuen 
Partaideak: Santi Zubizarreta 
Ikazuniaga, Gorane Ugarte 
Beitia eta Ioritz Pereira Ro-
mero. Botileroa: Mikel Alzo-
la Lauzirika.
Emaitzak: plaza 1, 3 zinta 
eta 2,10 metro.

Euria gogotik ari zuela aritu 
ziren tiraka. Irudi gehiago 
noaua.eus/galeriak atalean 
topatuko dituzue.

Berdinketa sukaldaritza txapelketan

Estreinakoz frontoian os-
paturiko elkarteen arteko 
sukaldaritza txapelketak 

giro goibela girotu, sabela poz-
tu eta legatza saltsan prestatzen 
aritu ziren sukaldari onenak sa-
ritu zituen azaroaren lehenean.

2020an Gipuzkoa mailan os-
patuko den lehiarako sailkapen 
proba gisa antolatu zen estrei-
nakoz, Usurbil mailako sukal-
dari txapelketa. Plazan giza pro-
ba ospatu zen artean, frontoian 
legatza saltsan sukaldatzen ari-
tu ziren.

Epaimahaiak bere lanak egin 
ostean, Gure Pakea eta Gure 
Elkartearen arteko berdinketa-
rekin amaitu zen txapelketa. Eta 
sukaldatutakoa bajo janez, Lar–
tzandietako Lumagarri oilasko 
erredun pintxoekin eta sagardo 

2020an Gipuzkoa mailan ospatuko den lehiarako sailkapen proba gisa 
antolatu zen estreinakoz, Usurbil mailako sukaldari txapelketa.

dastaketarekin. Hemen duzue 
sailkapena:
1.- Gure Pakea Elkartea: Alfon-
so Palacios eta Vicente Lasa. 76 
puntu.
2.- Gure Elkartea: Maria Jesus 
Agirre eta Maribi Arrospide. 76 
puntu.

3.- Arrate Elkartea: Dioni Errasti 
eta Pilar Errasti. 65 puntu.
4.- Mahaspildegi Elkartea: Ain-
geru Orbegozo eta Antton Aiz–
purua. 50 puntu.
5.- Eguzki Elkartea: Ignacio 
Arruti eta Isidoro Otero. 48 
puntu.

Sukaldatutakoa bajo janez, Lartzandietako Lumagarri oilasko pintxoekin eta sagardoarekin borobildu zuten eguna.
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Irisasi BTT Hotzak Akabatzen 
probarako izen ematearen irekiera

Aurreko edizioetan ur-
tarrilean bideratu izan 
dituzte inskripzioak, 

2020ko urtarrilaren 26an os-
patuko den Irisasi BTT Ho–
tzak Akabatzen probaren an-
tolakuntzak epe hau hilabete 
honetara aurreratzea erabaki 
du oraingoan. Jada zabalik da 
honenbestez inskripzioak bi-
deratzeko tartea, kirolprobak.
com atarian.

Mendiko bizikleta probaren 
bederatzigarren edizioan parte 
hartu nahi duten 16 urtetik go-
rako kirolariek proba egunera 
arte eman ahalko dute izena. 
Lau prezio ezberdin izango 
ditu probak:
n Federatu gabeek: 22 euro.
n Federatuek: 20 euro.
n Federatuak izan eta culo–
tte-a nahi dutenek: 95 euro.
n Federatu gabea izan eta cu-

Futbola Haranen
Azaroak 9, larunbata
n 9:30 Infantil mutilak: 
Udarregi Usurbil F.T. A
-Ostadar SKT B
n 11:00 Infantil neskak: 
Usurbil F.T.-Añorga KKE

Azaroak 10, igandea
n 11:30 Futbol Eskola (2009):
Usurbil-Beti Ona

Eskubaloia Oiardon
Azaroak 9, larunbata
Eskola Kirola
n 10:30 Infantil neskak 
(Gipuzkoako Txapelketa): 
Udarregi B Usurbil
-Bideosoa Bidasoa Irun
n 12:00 Infantil mutilak 
(Gipuzkoako Txapelketa): 
Udarregi A Usurbil
-Urnieta Ñam Restaurantes

Usurbil K.E.
n 16:45 Kadete mutilak 
(Gipuzkoako Txapelketa):
Usurbil K.E.-Leizaran Imatel
n 18:30 Jubenil neskak 
(Gipuzkoako Txapelketa): 
Usurbil K.E.
-Leizaran Lanbroa Taberna

Eskubaloikoen errifa 
zozketa
Usurbil K.E.-ak berriki egini-
ko errifa zozketak irabazlea 
badu. Marije arropa dendan 
xahutzeko 50 euroko saria 
irabazi du Ioritz Karrerak.

Urtarrilaren 26an izango da 
baina izen ematea zabalik da 
kirolprobak.com atarian.

lotte-a nahi dutenek: 97 euro.

Lehen 500 partaideentzat, 
txalekoa opari
Urtarrilaren 26an, proba egu-
nean ere izena eman ahalko 
da, 8:45ak baino lehen anto-
lakuntzaren mahaian, 30 eu-
roren truke. Antolakuntzak 
ohartarazi duenez, “14-16 urte 
arteko txirrindulariek proban 
parte hartzeko aukera izango 
dute baldin eta uneoro heldu 
baten ardurapean badaude. 

Kasu hauetan, izena ema-
tea irisasibtt@gmail.com ko-
rreoaren bidez beteko da”.

Adi, izena ematen duten le-
hen 500 partaideei txaleko bat 
oparituko die antolakuntzak. 
“Gainera, neurria aukeratu 
ahal izango dute” azaroaren 
24ra arte. Izena ematerakoan 
kontuan hartzea eskatzen dute 
honakoa: 
1. Mailotaren neurria ondo be-
giratu. Ez da aldatzeko aukera-
rik izango. 
2. Kulotea eskatu nahi izanez 
gero, kontuan hartuko dugu gi-
zonezko edo emakumezko gisa 
eman duzun izena eta horren 
arabera eskatuko zaizu mode-
loa. Ez da aldatzeko aukerarik 
izango.
3. Mailotaren neurria eta kulo-
tearena ezberdinak baldin badi-
ra, email bidez irisasibtt@gmail.
com helbidean jakinarazi.

Ioritz Karrera, Marije arropa 
dendak emandako sariarekin.

IZERDI PATSETAN

Azaroaren 17rako iraga-
rri du hurrengo irteera 
Andatza Mendizaleen 

Kirol Klubak. Izen emate epea 
azken txanpan dute jada. He-
men xehetasunak:
n Eguna: azaroak 17, igandea.
n Abiatzeko hitzordua: 
7:00etan Oiardo Kiroldegitik.
n Ibilbidea: Aldudes, Berde-
ritz, Auza eta Izpegi lotuko di-
tuen 14 kilometroko ibilbidea.

Baztango itzuliaren 3. etaparako 
izen ematea azkenetan da

n Izen ematea: azaroaren 
13a baino lehen eman behar-
ko da. Horretarako 10 euroko 
ordainketa egin Andatzakoen 
kontu zenbakiotako batean: 
3008 0259 1630 0543 0321 (Ru-
ral Kutxa) / 2095 5069 0710 
6848 9805 (Kutxabank). 
n Oharrak:
-Plaza kopuru mugatua. 
-Ibilbidean zehar egingo den 
otordurako bazkaria norberak 

eraman beharko du. 
-Andatza M.K.K.-ren irteere-
tan parte hartzeko mendiko 
federatua eta aseguru txartela 
indarrean izatea ezinbestekoa 
izango da. Nahi duenari tra-
mitazioa mendi taldetik egingo 
zaio. 
n Informazio gehiago: 
andatza.com
andatza@hotmail.com
Antolatzailea:Andatza M.K.K.



 2019ko azaroaren 8an20 GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Liher!! 
Zure urtebetetzea 
ospatzeko eguna iritsi da 
behingoz!! Muxu asko!

.

.

.

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 Kalezarren: 
79m2 berritua, 2 gela, komuna, 
sukaldea, jangela, egongela, ha-
rrera. Dena kanpoaldera. Gan-
bara handia partekatua. 35m2 
garajea aukeran. 686462705 

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

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   etxebi-
zitza egiteko aurrekontua esku-
ragarri. 943 916 182 (Jon)  

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 etxebi-
zitza salgai edo alokairuan Agi-
nagan. Berritu berria, eguzkitsua 
eta lasaia. 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, 
sukalde-egongela, 2 bainugela. 
Etxebizitzak 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 

Alokairuan    
Etxebizitza baten bila gabiltza. 
Baserri bat zainduko genuke 
aukeran. Familia bat gara, bi 
seme ditugu eta euskaldunak 
gara. 630 335 561.

Usurbilgo Kale Nagusian etxea 
partekatzeko lagun baten bila 
nabil. 26 urteko neska gazte bat 
naiz eta elkarbizitzeko pertsona 
zintzo eta arduratsua. Ekainetik 
aurrera sartzeko. T616 027 636

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

Logela bat alokatuko nuke. Neska 
bat naiz eta lanean ari naiz. Ar-
duratsua eta garbia. 612 487 017. 

3 geletako etxea alokairuan; 600 
euro gehienez. 665319105. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Yamaha Virago 250 XV motorra 
salgai eta osagarriak opari. 990 
euro. 617701173. 

Santuenea auzoan trastero txiki 
baten bila nabil. 626 735 354 

Kale Nagusian garaje bat salgai. 
Ez da garaje itxita. Prezioa ne-
goziagarria. 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 Munalu-
rra, 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. 663 031 803 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak  

Game Masterra behar dugu 

Quantum Escape Room-en. Gaz-
tea bazara, eta jokoak nahiz ihes 
gelak gustatzen bazaizkizu bidali 
CV info@quantum.eus helbidera 

Usurbilgo neska edo mutil 
bat behar dugu, ingeleseko 
klase partikularrak emateko. 
608201745 

Txiriboga tabernan asteburuta-
rako langileak behar dira. Intere-
satuok hona deitu: 629 951 931.

Sukaldari laguntzaile bat behar 
dugu Lukainkategi erretegian. 
680 483 164 

Zerbitzaria behar da Lasarteko 
taberna baterako. Interesa-
tuak deitu telefono honetara: 
607110365.

Finantza eta aseguruetako ku-
deatzailea behar da Buruntzal-
dean. Baldintzak: Esperientzia 
gabe aseguruetan, prestakuntza 
enpresaren kontura eta kotxea-
rekin. Betebeharrak: profesio-
naltasuna eta seriotasuna, lanbi-
de-heziketa eta baldintza onekin. 
Tel. 699 760 873

Udarregi Ikastola partikularrak 
emateko prest dagoen jendea-
ren zerrenda eguneratzen ari 
da. Partikularrak emateko prest 
egongo bazina, bidali mezu bat:            
gorputzaldiak@udarregi.eus 

Zerbitzari eta sukaldari lagun–
tzailea behar dira Aratzen. 
info@restaurantearatz.com 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Mutil langilea naiz. Pisu baten 
bila nabil alokairuan altzaririk 
gabe. Soldatarekin. 666 108 164 

Haur edo adinekoak zaintzeko 
emakume bat eskaintzen da. 
Arduratsua eta ama dena. Baita 
ere garbiketarako. 602568090  
658706345 

Lan bila nabil. Helduak edo 

umeak zaintzen, edo garbiketan. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 603 818 142

Lan bila nabil. Helduak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 648 271 757

Lan bila nabil. Helduak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 617 016 397

Neska arduratsua lan bila nabil, 
umeak edo helduak zaintzeko 
edo garbiketan. 632 285 101

Emakume Usurbildar bat naiz eta 
umeak zaintzen lan egingo nuke. 
Esperientziarekin. 616 273 785

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. 632 264 187

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. 688 712 294

Ikastolatik atera ondoren umeak 
zaintzeko prest dagoen neska 
usurbildarra naiz; gaztea eta 
euskalduna. Edozer dela ere, 
deitu edo bidali whatsapp mezu 
bat lasai 688637679 zenbakira, 
Maddi. 

Lan bila nabil. Margolari bezala 
lan egin dut, garbiketa laneta-
rako titulua dut, “catering”ean 
ere aritu izan naiz. 686 51 35 36. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 631 
864 292.

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen, edo garbiketan lan 
egingo nuke. Tel. 617 748 714.

Lan bila dabilen neska ardu-
ratsua naiz, esperientziarekin. 
Umeak arratsaldez zaintzeko 
prest. Maria 672340330 

Pertsona heldu edo depen-
dienteak zaindu edota etxeko 
garbiketa lanak egiteko prest. 
Soziosanitario titulua dut eta 

Heriotzak
Joxe Mari 
Bengoetxea 
Etxeberria
86 urterekin hil 
zen urriaren 30ean                     
Usurbilen

Joxe Zapirain 
San Sebastian
94 urterekin hil zen 
azaroaren 1ean                       
Aginagan

OHARRA: 2019ko azaroaren 15ean aterako dugu hurrengo astekaria. Ordurako ohar edo zorion agurrik baduzue, 
azaroaren 11 baino lehen helarazi. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus            

Urte askotarako, Ekhi!
Azaroaren 9an, 10 urte!!
Muxutxo goxoak familikoen 
partez. Maite zaitugu.
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Goardiako farmaziak Azaroak 07 - Azaroak 17
Osteguna 07 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte          

Ostirala 08 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Larunbata 09 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte      

Igandea 10 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte          

Astelehena 11 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte              

Asteartea 12 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                        

Asteazkena 13 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte                              

Osteguna 14 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte          

Ostirala 15 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte   

Larunbata 16 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte        

Igandea 17 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. 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.

  

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

esperientziaduna. 686 825 587.

Ordukako lan baten bila nabil 
arratsaldeetarako, garbiketa eta 
haur edo helduen zaintza lanak 
egiteko. Berehala hasteko prest. 
Erreferentziak ditut.       Espe-
rientziaduna. 688 77 41 80.

Pertsona helduen zaintza lanak 
egiteko lan bila nabil. Berehala 
hasteko prest. Esperientziaduna 
eta erreferentziak ditut. 658 45 
36 76.

Emakume arduratsua, garbike-
ta lanak eta haur zein helduak 
zaintzeko prest. 617 75 15 22 

Emakume bat etxeko nahiz     
zaintza lanetan aritzeko prest. 
Esperientziaduna. 693000147

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

Lan egiteko prest dagoen neska  
bat naiz. Garbiketa, zahar edo 
haurren zaintza... Paperekin eta 
esperientziarekin. 618 350 804.

Lan egiteko prest dagoen neska 
bat naiz. Zaharrak, haurrak, etxe-
ko lanak...  Esperientziarekin. 688 
777 464.

Lan bila nabilen neska bat naiz. 
Tel 602 069 147

Lanean berehala hasteko prest. 
Neska jatorra, arduratsua eta 
langilea. 604166831. 

Lan bila nabil. Garbiketan,      
pertsona helduak edo umeak 
zaintzen. Berehala lanean hasiko 
nintzateke. 632 140 789.

Lan bila dabilen neska      ardu-
ratsua naiz, esperientziarekin. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 637 106 649.

Lan bila dabilen mutil bat naiz, 
esperientzia ere erreferentziekin 

pertsona helduak zaintzen. Os-
pitaleetan, paseatzeko eta pozik 
edukitzeko prest nago. Berehala 
lanean hasiko nintzake. 603 595 
656 

Emakume arduratsua naiz, eta 
lan egingo nuke, pertsona hel-
duak zaintzen edo etxeko lanak 
egiten. 663 488 438

Garbiketa lanetan edo pertso-
na helduak zaintzen lan egingo 
nuke. 617 064 054

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo lukeen neska 
bat naiz. Esperientziarekin. 663 

443 736 

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

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 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 da-
bil. Pertsona helduak zaintzen. 
Erreferentziak eta esperientzia-
rekin. Tel. 603 595 656 

Lan bila nabil. Helduak zaintzen.  
631 996 636.

Lan bila nabil. Paperak egunean. 
Helduak zaintzen. 631 856 814. 

Lan bila dabilen neska bat naiz. 
Arduratsua eta esperientziare-
kin. Etxeko lanak egiten, umeak 
edo nagusiak zaintzen. Segi-
tuan lanean hasiko nintzake. 

637106649. 

BESTELAKOAK
Andatzpe Elkartean bazkide be-
rriak sartzeko plaza libreak dau-
de. Edozein zalantza argitzeko 
669 205 896 (Aitor). 

Andatzpe elkarteko bazkidea 
naiz, plaza saldu nahiko nuke. 
Interesa duenak deitu: 699 421 
238 Iñigo. 

Ohe artikulatua salgai. 1’35 neu-
rrikoa da eta berri berria dago. 
650 027 123.

Urtea zehar ingeleseko klaseak 
ematen ditut, etxeetara joanda. 
Jokin. Tel. 600 766 068 

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

Diamante, madarines eta isabe-
lito japones arrazako txoritxoak 
salgai. 659 185 107

Nissan Terrano 2 markako ko-
txea salgai. 943 429 682 / 637 
293 471  

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

Ingleseko klaseak ematen ditut 
3-4 urteko haurretatik hasi-
ta. Klase dibertigarri eta alaiak 
gaztetxoenentzat eta azterketen 
prestakuntza nerabeentzat. CPE 
tituluduna. Natali 635909606  

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.
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Datozenak

Agenda
08 09 10

azaroa

ostirala larunbata igandea
Jardunaldia: “Tomas Zumalakarregi ta 
bere garaia”. Egun osoan. 
NOAUA!ren Kulturaldia: kalejira eta 
bertso-bazkaria. 12:30ean kalejira Mikel 
Laboa plazatik. 14:30ean bazkaria Aitzagan.
Mundualdia. 18:00etatik aurrera frontoian.

Espainiako Gorteak berritzeko hautes-
kundeak. 
NOAUA!ren Kulturaldia: Izaki Gardenak 
taldearen kontzertua. 19:00etan Sutegin. 

Euskal Sagardoarekin 
afari maridatua 
Andatzpe elkartean
Euskal Sagardoa jatorri deituradun   
sagardo desberdinak ezagutu eta 
probatzeko aukera paregabea izango 
dugu azaroaren 12an Andatzpe elkar-
tean.  Erabiltzen diren sagar motak 
ezagutzera emango dira “eta sagardo 
desberdinek, momentu bakoitzean eta 
plater desberdinekin ematen duten 
jokoaz” gozatzeko aukera izango da.

Elkarte gastronomikoetako ardura-
dun, ostalari eta herritarrei zuzendu-
tako afaria izango da azaroaren 12koa. 
20:30ean hasi eta 23:30ean bukatuko 
dela ohartarazi dute antolatzaileek. 

Afari maridatua
n Azaroak 12 asteartea.
n 20:30ean Andatzpe elkartean.
n Sagardo aukera zabala, otorduko 
plater desberdinekin dastatzeko. 
n Txartelak: aurrez salgai Bordatxon, 
Txirristran, Aitzagan eta Alkartasuna 
Kooperatiban. 

Hitzaldia: “Usurbilgo autohornikuntza 
azterketa”. 18:00etan Potxoenean. Hizlaria: 
Jesus Calvillo.
NOAUA!ren Kulturaldia: “Orbel jauzia, 
dantza emanaldia”. Orbeldi Dantza Taldea-
ren eskutik. 19:30ean Sutegiko auditorioan.

Anerreka Ingurumen Elkartea herriko lur, 
aire eta ur kalitatearen alde lan egiteko 
sortu zen. “Horien inguruan, zer pauso 
ematen ari garen jakinarazteko bilera 
irekia egingo dugu azaroaren 7an, oste-
guna, 18:00etan Potxoenean”. Gai hauek 

Bilera, Anerreka Ingurumen Elkarteak deituta
jorratuko dituzte bertan:
- Airearen kalitatearen datuen azterketa.
- Ucin: egindako lanak eta aurrera begi-
rako proposamena.
n Azaroaren 7an osteguna, 18:00etan.
n Potxoenean.

Nafartarrak taldeak antolatuta azaroaren 
9an larunbata, Sutegin:
n 9:00-9:30 Akreditazioak.
n 9:30-10:00 Sarrera: Joseba Tapia eta 
Idoia Arrieta.
n 10:00-10:45 Zumalakarregi, ezagutza, 
Dulantziko guda eta taktika militarra. 
Fernando Sánchez Aranaz (Erdaraz).
n 10:45-11:30 Zumalakarregi, ikurra eta 
izatea. Mikel Sorauren (Erdaraz).
n 11:30-12:00 Atsedena.
n 12:00-12:45 Komunalak eta auzolana. 
Patxi Zabaleta.
n 12:45-13:30 Euskararen egoera XIX. men-
dearen lehen erdian. Juantxo Madariaga.
n 14:00-16:00 Bazkaria.
n 16:00-16:15 Bideoa: Foruen deusezta–
tzea. Xabier Irujo.
n 16:15-17:45 Mahai-ingurua: “Euskal 
populazioaren karlismoarekiko atxiki-
menduaren arrazoiak”. Parte hartzai-

“Tomas Zumalakarregi eta bere 
garaia” jardunaldia Sutegin

Larunbat honetan Sutegin, Nafartarrak taldeak 
antolatuta.

leak: Asisko Urmeneta (marrazkilaria eta 
idazlea), Mikel Alberdi (Ormaiztegiko 
Zumalakarregi Museoaren zuzendaria). 
Moderatzailea: Eneko Bidegain (irakaslea 
Mondragon Unibertsitatean).
17:45-18:00 Ondorioak eta itxiera: Idoia 
Arrieta (Historian Doktorea).
n Izen ematea: 10 euro (bazkariarekin 30 
euro).
info@nabarralde.com
aihert@gmail.com

Afarirako txartelak aurrez erosi behar dira.



  



 


