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Usurbilen jai, erraustegian lanean

Laburrean

Ikasturte honetan euskara ikasten aritu 
direnek dirulaguntza eskatzeko aukera 
dute, baita aisialdiko zuzendari edo be-
girale ikastaroak egin dituztenek ere. Uz-
tailaren 10ean itxiko da epea.

Berrogeialdian 
daudenentzat oharra
Udalak atez ateko sistema egokitu du 
COVID-19a izan edo berrogeialdian dau-
den etxeetarako. Kasu horietan, berebi-
ziko garrantzia du Atez Ateko bulegora 
deitzeak: 900 776 776.

Uztailaren 2an jai eguna genuen Usur-
bilen, beste lan egun bat Zubietako 
erraustegian. Kea zerion %80an probaldi 
fasean den tratamendu plantari. Iraila al-
dera guztiz martxan jarri nahi dute.

OEIT-k ikertzen segitzen du
Hondakinak errausteak osasunean duen 
eragina aztertzen segitzen du Osasuna 
eta Errausketa Ikerketa Taldeak (OEIT). 
AEB-tako unibertsitate ezberdinetako 
zientzialariek egin eta 112.000 parte 
hartzale izan dituen ikerketaren ondorio 
nagusiak plazaratu ditu oraingoan. “On-
dorioek kezkatzen gaituzte: erraustegiek 
isuritako dioxinak bularreko minbizi 
inbaditzailea izateko arriskua %15eko 
igoerarekin lotzen dira erraustegien in-
guruko 10 km-ko erradioan bizi diren 
biztanleen artean”. Italian berriki argi-
taraturiko beste ikerlan bateko datuen 
berri ere eman du OEIT-k. “Egiaztatu du 
metal astun batzuen maila (barioa, ni-
kela, kobrea, manganesoa eta banadioa) 
nabarmen handiagoa dela 3 km-ko erra-
dioan bizi diren haurren azazkaletan bi 

erraustegiren inguruan, erradio horreta-
tik kanpo bizi diren haurrekin alderatuta. 
Horrek esan nahi du arrisku handiagoa 
dagoela arnas patologia, patologia neu-
rologikoa eta endokrinologikoa izateko 
eragindako pertsonengan”.

Datuok eskuotan, OEIT-k uste du “inoiz 

ez dela berandu erraustegi bat ixteko, Gi-
puzkoako biztanleen osasuna arriskuan 
jarriko duela ikusita”. Hondakinak trata–
tzeko modu gisa zabortegiak eta erraus-
tegiak alboratzea eskatzen diete Foru Al-
dundiko agintariei, “mundu osoko beste 
mediku-elkarteekin bat eginez”.

Santixabel egunean aterata dago argazkia. Iraila aldera guztiz martxan jarri nahi dute.

Udal diru-laguntzak 
eskatzeko epea ixtear

Operarioen lan poltsa 
osatzeko deialdia
Ekainaren 26az geroztik izen emateko 
15 laneguneko epea zabaldu du Uda-
lak uztailaren 17ra arte. Eskaera orriak 
Udalaren usurbil.eus atarian eskura dai-
tezke.
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Komikia

TOKIKOMeko hainbat hedabidek sustaturiko tira komikoa. 

 

Imanol Ubeda

 Imanol Ubeda                 |                           Aritz Gorriti                   |                          Luis Aranalde              

Ez ginen 
lau pareten artean bizitzeko jaio

Martxa onean hasi da 
Kultur Bira, ezta? 
Kanpotik behintzat, 

inpresio hori hartu dugu. 
Ez zen erronka erraza. Jai 

girorako egun seinalatuak zi-
ren. Kalera atera, jendearekin 
batu eta Santixabelak ospatze-
ko gogobiziz zeuden herritar 
asko. Ulertzekoa da. Ez ginen 
lau pareten artean bizitzeko 
jaio. Pandemia baten erdian 
gaude ordea, eta zaila da dena 
uztartzea: sozializatzeko go-
goa eta arduraz jokatzeko pre-
mia. 

Luze joko duenez, pazien–
tziarekin kudeatu beharko da 
egoera. Baina pazientzia ez da 
nahikoa. Eta Kultur Bira ma-
kinatu zutenek ondo dakite. 
Protokoloak betez, bada sozia-
lizatzeko modurik. Maskara 
aurpegian, ibili munduan. Ez 
ginen isolaturik bizitzeko jaio.

Hilabete honetan zehar, pu-
ri-purian diren artista batzuen 

emanaldiekin gozatzeko aukera 
izango dugu, eta herriko artista 
berriak deskubritzeko abagune 
ederra eskainiko zaigu. 

Santixabel egunez hurbildu 
gara gu kiroldegiko kontzertura. 
Jendea txintxo-demonio dago 
atarian, ilaran, distantzia sozia-
la errespetatuz eta maskara 
jarrita. Barrura sartzeko ordua 
iritsi denean, gela bota digute 
eskuetara. Kiroldegiko pistara 
iritsi gara. “Zenbat lagun za-
rete?”. Bi. “Hortxe ondo?”. Bai, 
eskerrik asko. Eta seinalatutako 
tokian eseri gara. 

Gazteak aurrean, gazteak 
atzean.  Albo batean gure adi-
neko batzuk. Beno, ez gara 
bakarrak. Beste alboan, soinu 
teknikariak.

Atzera begiratu eta DYAkoak 
ikusi ditugu, toki diskretu ba-
tean. Boluntario asko dago, 
peto horiz jantzita, kiroldegian 
zehar barreiatuta. BECen anto-
latzen diren oposizio horietako 

batean gaudela dirudi. Baina 
aldartea bestelakoa da hemen. 
Kontzertu bat ikustera etorri 
gara. Eta gauzak ondo egitera 
ere bai. Kontzientzia hori du 
jendeak. Lagundu nahi du. Kul-
tur Bira antolatu dutenengatik, 
oholtzara igoko diren artisten-
gatik, denongatik. Ez baikinen 
etxe barruan bizitzeko jaio. 
Elkarrekin egon nahi dugu. Bi 
metroko distantzian bada ere. 
Ez dugu hutsik egin nahi. Noiz-
bait pasako da hau dena. Eta 
orduan, hangoari eskua eman, 
atzean den laguna besarka-
tu edota beste puntan diren 
haiekin erronda bat hartzera 
hurbilduko gara barrara. Baina 
orain, horrela dira gauzak. Hala 
tokatu da eta ez dugu kale egin 
nahi.

Seinalea iritsi da soinu tek-
nikariaren mahaira. “Hastera 
doaz”. Kontzertua hasi aurre-
ko abestia ipini dute megafo-
nian. Johnny Cash-en Hurt 

ozen entzuten da kirolde-
gian. Negarrez hasteko gogoa 
sartu zaizu bapatean. Hunki-
garriagorik ezin zuten auke-
ratu. Amaitu da kanta. Apal-
du zaizkizu animoak. Luken 
Arkarazo igo da oholtzara. 
Segurtasun neurriak ekarri 
ditu gogora, bertaratutakoei 
eskerrak eman eta kontzer-
tuaren hasiera iragarri du. 
Jendeak ozen txalotu du bere 
speech-a. 

Orduan jabetu zara, lau hi-
labete igaro dira kontzertu ba-
tean egon zinen azken alditik. 
Eta musikariak oholtzara igo 
direnean, normaltasun anor-
mal hau ez dagoela hain gaizki 
pentsatu duzu. 

Atsedenaldian kaxkora jaitsi 
gara. Kamareroak dira segurta-
sun neurriak betetzen dituzten 
bakarrak.  Kulturako jendeare-
kin zorrotza den herrialde ba-
tean bizi gara. Eta kontraesan 
horren parte gara gu ere.
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UZTAILAREN 12AN
“Hauteslekura sartu eta 
irtetean sarreran egongo 
den gel hidroalkoholikoa 

erabili eta maskara 
jantzita joan”

Ezohiko bozketa eguna izango da igande honetakoa

EAE-ko Legebiltzarra be-
rritzeko hauteskunde 
eguna izango dugu igan-

de hau, uztailaren 12a. Hitzor-
du hau ere bizi dugun osasun 
krisialdiaren testuinguruan os-
patuko da. Prebentzio neurri 
bereziak ezarriko dira.

Hauteslekuak
Osasun krisialdiak, segurta-
sun baldintzak betetzeko zen-
bait hautesleku lekuz aldatzea 
ekarri du. Aurreko hauteskun-
deetan Udarregi Ikastolan ego-
kitu izan diren hiru mahaiak 
Oiardo Kiroldegian kokatuko 
dituzte igande honetan. Agi-
nagako Eskolakoa eraikin be-
rean, baina psikomotrizitate 
gelan. Gainerako hauteslekuak 
ohiko tokietan aurkituko ditu-
zue; Kalezarko  Haur Eskolan 
(bi mahai), Usurbil aldean bizi 
diren zubietarrentzako Lanbi-
de Eskolan (Eskola Txikian 
Donostia aldean bizi diren zu-
bietarrek) eta Santuenea Kul-
tur Elkartearen egoitzan mahai 
bana. Goizeko 9:00etan irekiko 
dituzte hauteslekuak, bozka–
tzeko 20:00ak arteko tartea 
izango da. 

Posta bidezko bozka
Modalitate honetan bozka–
tzea eskatua duzuenok ostiral 
eguerdiko 14:00ak arteko epea 
duzue Correoseko bulegora 
zuen bozka helarazteko. Go-
goan izan ordutegia: 
n Astelehenetik ostiralera: 
8:30-14:30.
n Larunbatetan: 9:30-13:00. 
n Astearte eta ostegunetan: 
18:00-20:00.

Emaitzak
Ezohiko testuinguruan ospa-
tuko diren uztailaren 12ko hau-
teskundeen Usurbilgo jarraipe-
na noaua.eus eta NOAUA!ren 
sare sozialen bidez egingo 

Udarregi Ikastolan egokitu izan diren hiru mahaiak Oiardo Kiroldegian kokatuko dituzte igande honetan. 

dugu igandean zehar; hautes-
lekuen irekiera, parte hartze 
datuak… 20:00etan hautesle-
kuak itxita Usurbilgo emaitzen 
berri ere bide beretik emango 
dizuegu.

Segurtasun protokoloa
Eusko Jaurlaritzaren Segurta-
sun Sailak hauteskundeei be-
girako segurtasun protokoloa 
iragarri du. Hemen ezaugarri 
nagusien berri:

Hauteslekuek bete beharreko 
baldintzak:
n Bi hautesleku lekuz aldatu 
dira; Udarregi Ikastolako ma-
haiak Oiardo Kiroldegian koka-
tuko dira, Aginagako Eskolan 
zegoena psikomotrizitzate gelan.
n Mahaien artean 2 metroko 
tartea gutxienez.
n Mahaikideen artean 1,5 me-
troko tartea gutxienez.
n Bozketa-kabina mahaietatik 
behar beste aldenduak.

n Lokala aireztatua manten–
tzea.
n Pertsonak mugitzen lagun–
tzea, segurtasun-tarteak man-
tenduta.
n Lurrean jarritako marken bi-
dez, boto-emaileen arteko dis-
tantziak mantentzea erraztea 
botoa emateko itxaronaldian.
n Hauteskunde mahai bakoi–
tzak osasun-babeserako ma-
teriala izango du; maskara 
higienikoak, gel hidroalkoholi-
koa, boto-zenbaketarako FFP2 
maskarak eta eskularruak eta 
erabilitako osasun materiala 
biltzeko zabor poltsa. Baita 
hauteslekuaren sarrera-irtee-
retarako gel hidroalkoholikoa, 
maskarak etxean ahaztu di-
tuztenentzat edota material 
hauentzako poltsak.

Hautesleak:
n Etxetik irten aurretik errol-
da-txartelean ondo begiratu 
non dagokizuen bozkatzea eta 
dokumentazioa prestatu, hau-
teslekuan ahalik eta denbora 
gutxien egoteko.
n Hautesleku sarrerak kon-
trolatuko dira jende pilake-
tak saihesteko. Seinalezta-
tuak egongo dira pertsonen 
joan-etorriak.
n Hauteslekura sartzerakoan 

pertsonen arteko gutxieneko 
segurtasun distantzia manten-
du, eskuak garbitu eta maskara 
jantzita izan.
n Bere kabuz bozkatzera 
joan ezin dutenentzat doako 
garraio zerbitzua. Laguntza 
behar dutenek uztailaren 10a 
baino lehen deitu dezatela: 
DYA-943 46 46 22.
n Hauteslekura sartu eta irte-
tean sarreran egongo den gel hi-
droalkoholikoa erabili eta mas-
kara jantzita joan. Higiene- eta 
distantzia-arloko osasun-aginta-
rien gomendioak bete.
n Bozkatzerakoan une batez 
maskara kendu ahalko da, 
hauteskunde-mahaiak bere 
nortasuna ezagutu ahal izate-
ko, eta segurtasun-tartea une 
oro mantendu. Ahaleginak 
egin dokumentazio pertsona-
la edo bozketako gutun-azala 
mahaiburuari fisikoki ez ema-
teko. Erakustea aski izango da.

Gehigarri berezia
Eskuartean duzun aldizkari 
honetan arreta berezia ipini 
diogu igandeko hauteskunde 
egunari. Beste batzuetan balia-
tu izan dugun irizpidea jarrai-
tuz, udaletxean ordezkatuta 
dauden alderdien azalpenak 
batu ditugu.

NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
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“EH Bildun prest gaude erronkari heltzeko eta 
herri hau aldaketaren norabidean jartzeko”
NOAUA! Modu batean edo bes-
tean, pandemiak denoi eragin 
digu. Konfinamendutik zer no-
lako irakasgaiak atera dituzu?
Agurtzane Solaberrieta, EH 
Bildu: Covid 19ak sistema 
hau biluzik utzi du: gizarte 
honen kontraesan sakonak, 
gabeziak, zelofanak, ezau-
garriak... Eta agerian utzi du 
ere zer beharko lukeen lehen-
tasunezko eta ezinbesteko. 
Bat-batean konturatu gara 
zer den garrantzitsua: bizitza 
bera, gurea eta hurkoarena.

Egoera hobetuz doa, urak 
baretzen, baina ezin erabat 
lasai egon. Badugu zer ika-
sia, badugu zer hobetu herri/
gizarte bezala, ez dadila dena 
lehenera bueltatu edo ez da-
din normaltasun berria iritsi, 
irakaspenik atera gabe. No-
rabide horretan, nik bi azpi-
marratuko nituzke: 

1) Zerbitzu publiko askoz in-
dartsuagoak behar ditugula 
jendearen beharrei erantzute-
ko eta herritarrak babesteko, 
eta, zer esanik ez, gure herri-
tarrak zaintzeko, besteak bes-
tea, osasun-, hezkuntza-eta 

Agurtzane Solaberrieta, EH Bildu: “Bat-batean konturatu gara zer den garrantzitsua: bizitza bera, gurea eta 
hurkoarena”.

zaintza-arloetan. Izan, ere, 
agerian geratu da zaintza-kri-

siaren dimentsioa. Estruk-
turala dela esango nuke, eta 
zer-nolako baliabide publiko 
gutxi bideratzen diren horre-
tara.

2) Elkarlanaren beharra. 
Usurbilgo udalean herritarre-
kin, herriko eragileekin, lan 
egiteko ohitura dugu eta ho-

AGURTZANE SOLABERRIETA

“Zerbitzu publiko askoz 
indartsuagoak behar 

ditugu jendearen 
beharrei erantzuteko eta 
herritarrak babesteko”

nek krisian funtzionatu du. 
Herritarrek ekarpena egin 
dute eta udala irekita egon 
da guztion artean egin gene-
zakeen lana artikulatzeko. 
Hausnarrerako, elkarlane-
rako, espazioak sortu ditugu 
eremu askotan,  komunitate 
arteko sareak josteko eta ar-
tikulatzeko.

NOAUA! Zergatik eman be-
harko genioke botoa zuk 
ordezkatzen duzun koali-
zioari?
Agurtzane Solaberrieta, EH 
Bildu: Uztailaren 12an asko 
dago jokoan. Uztailaren 
12an Covidak eragindako 
krisi sanitario eta sozioeko-
nomikotik nola aterako ga-

“Herri hau merezi duen tokira eraman behar dugu”
ren erabakiko da. Euskal he-
rritarrok bi aukeraren artean 
hautatu beharko dugu: EAJk 
ordezkatzen dituen errezeta 
zaharren ala EH Bilduk or-
dezkatzen dituen erantzun 
berrien artean. Horregatik, 
aldaketa beharrezkoa eta 
premiazkoa dela uste duten 
usurbildarrei, jendea zain–

tzea beharrezkoa dela uste 
dutenei, denon artean merezi 
dugun herria eraiki behar du-
gula uste dutenei zuzenduko 
natzaie: aldaketa bakarra 
EH Bildu da eta orain da al-
daketarako unea. Herri honek 
norabide aldaketa behar du, 
politika egiteko modu ahituak 
ez baitira gai herri honek di-

tuen erronkei erantzuteko. 
Herri honek jendea ulertu 
eta zainduko duen gobernua 
behar du, aurrean ditugun 
erronka globalei erantzuten 
jakingo duena. Herri hau 
merezi duen tokira eraman 
behar dugu, ardura hori 
dugu eta egiteko prest gau-
de. 
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NOAUA! Hauteskundeak egi-
teko garaiak zeresana eman 
du. Zer iritzi duzu polemika 
honen inguruan?
Agurtzane Solaberrieta, EH 
Bildu: Pasa ditugunak pasata, 
bistan da ez direla hauteskun-

deetarako garai egokienak, bai 
osasunaren ikuspegitik, bai 
herritarren egoera emozio-
nalari erreparatuta. Une ho-
netan jendeak bestelako le-
hentasunak ditu, normala 
denez, eta, beraz, edozein 

hauteskunde egiteko bete be-
harreko gutxieneko baldintza 
demokratikoak bermatuta ote 
dauden zalantza dut. 

Beraz, hauteskundeak uz-
tailaren 12an egiteko eraba-
kiaren atzean Iñigo Urkullu 

eta EAJren interesak baino 
ez daude. Edonola ere, EH 
Bildun prest gaude erronka-
ri heltzeko, Maddalen Iriarte 
lehendakari egiteko, eta herri 
hau aldaketaren norabidean 
jartzeko.

“Pasa ditugunak pasata, bistan da ez direla 
hauteskundeetarako garai egokienak”

“Ezin dugu onartu langileek berriro 
ordaintzea krisi honen faktura”
NOAUA! Une honetan, herritar 
askoren kezka-iturri nagusiak 
ekonomia eta osasuna dira. 
Zer nolako neurriak defen-
datuko ditu zuk ordezkatzen 
duzun koalizioak?
Agurtzane Solaberrieta, EH 
Bildu: Covid 19ak eragindako 
osasun krisiak, krisi ekonomi-
koak eta sozialak berehalako 
erantzunak behar ditu. Krisia-
ren ondorioei erantzuteko, EH 
Bilduk Larrialdi Plana aurkeztu 
du. Larrialdi plan instituzional 
honen zeregina da, egungo kri-
siaren berehalako ondorioak, 
ahal den neurrian arintzeko 
beharrezkoak diren tresna pu-
bliko eta pribatuak artikula–
tzea, eta aldi berean, etorkizun 
hurbilean beharrezkoak diren 
finantzaketa- eta inbertsio-me-
kanismoak artikulatzea, berta-
tik, berrikuntza, berdintasun 
eta ekitate-oinarri berriekin 
irteteko, desberdintasun-arris-
ku handiagoaren aurrean inor 
albo batera ez uzteko eta 
hamarkada honetan dituen 
erronka erraldoiei aurre egin 
ahal izateko. 

Plan horretan, neurri zeha–

“Krisiaren ondorioei erantzuteko, EHBilduk Larrialdi Plana aurkeztu du”. 

tzak ere jasotzen dira, besteak 
beste:
1) 1.080 euroko gutxieneko 
pentsioak bermatzea, milaka 
pentsiodunek jasotzen di-
tuzten miseriazko pentsioak 
amaitzeko, eta, euskal pentsio 
sistema publikoa sortzea. Ezin-

bestekoa da, halaber,  Gizarte 
Segurantzaren kudeaketaren 
transferentzia.
2) Gure industria berriro mar-
txan jartzea ezinbestekoa da, 
sektore horrek gure ekonomian 
duen pisua BPGren %28ra iris-
tea. Bide horretan, ezinbes-
tekoak dira herri akordio bat 
egitea ikerketa eta garapenean 
BPGren %3 inbertitzeko, Eu-
ropar Batasunak gomendatu 
bezala, eta eskualdeetan ondo 
inplementatutako eta dibertsi-
fikatutako industria-eredu be-
rritua, soziala, ekologikoa eta 

teknologikoa sustatzea.
3) Prekarietatea desagerraraz-
teko eta herritarren eskubideak 
bermatzeko plana: 33.000 
lanpostu berri sortzea eta arris-
kuan dauden 100.000 lanpos-
tuei eustea, 1.200 euroko gu-
txieneko soldata, lan erreforma 
ez aplikatzea, 35 orduko lan 
astea enplegua banatzeko eta, 
etxebizitza eskubidea ber-
matzeko, alokairu publikoko 
11.000 etxebizitza herritarren 
eskura jarri eta alokairuaren 
prezioa mugatzea.
4) Erreforma fiskala egitea, 
aberastasunaren gaineko zer-
ga batekin eta aberastasun 
handientzako Covid tasa ba-
tekin, gehien dutenek gehia-
go ordain dezaten. Horregatik 
eskatzen dugu bankuek itzul 
ditzatela erreskatearen 60.000 
milioiak, horregatik eskatzen 
dugu PPren lan erreforma ber-
tan behera uzteko, eta horre-
gatik esaten diogu Urkulluri 
zementuaren politikan osasun 
eta hezkuntzaren baliabideak 
xahutzeari uzteko, lehenta-
suna, beti, jendea delako. Ezin 
dugu onartu langileek berriro 
ordaintzea krisi honen faktura.

EH BILDU
“Covid 19ak eragindako 

osasun krisiak, krisi 
ekonomikoak eta sozialak 

berehalako erantzunak 
behar ditu” 
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“EAJ da bermerik onena Euskadi zutik 
jartzeko”
NOAUA! Modu batean edo bes-
tean, pandemiak denoi eragin 
digu. Konfinamendutik zer no-
lako irakasgaiak atera dituzu?
Josune Urkola, EAJ-PNV: Uga-
riak. Lehenik eta behin, gi-
zakiak zein zaurgarriak ga-
ren erakutsi digu, guztiok eta 
edozein. Eta hori ez dugu inoiz 
ahaztu behar.

Bestalde, pandemiaren ira-
gan hilabete hauek ebaluatzen 
baditugu, argi ikusten da Eus-
kal Herria herri solidarioa eta 
arduratsua dela, zoritxarrei au-
rre egiteko eta gainditzeko gai 
dena. Sutan jartzean probatu–
tzen da nolakoa den heltzea!, 
esan zuen Xenpelarrek. Krisi 
honek, euskal erakundeen eta 
zerbitzu publikoen sendota-
suna frogatu du. 

Euskal osasun-sistemaren ka-
suan, ziurtatuta geratu da pan-
demia global honi aurre egite-
ko gaitasuna eta profesionalek 
duten gaitasuna: Euskadik 
osasun-kolapsoa saihestu du, 
eta, gainera, ospitaleratutako 
pertsonei erantzun die, berme 
osoz. Azken bosturtekoetan 
osasun publikoan egindako 
inbertsioek eraginkortasuna 
erakutsi dute; inbertsio hori urte-
tik urtera handitu egin da, biz–
tanleko 1801 eurora iritsi arte, 
aurten.

Josune Urkola, EAJ: “Krisi honek euskal erakundeen eta zerbitzu publikoen sendotasuna frogatu du”. 

Etorkizunari begira, pan-
demiak erakutsi digu gordin 
osasun-zerbitzu eta -ekipamen-
du estrategikoetan auto-horni-
dura bermatzeko gai izan behar 
dugula; eta dagoeneko hasi 
gara baliabideak jartzen horni-

dura Euskaditik eta Euskadin 
egin ahal izateko.

Osasun-arloari lotutako ekoiz–
pen-sarea garatu behar dugu, 
eta gure erantzun-gaitasunak 
indartu; horretarako, gure al-
derdiak  euskal kluster biosani-
tarioa indartzea planteatzen du.

Halaber, ezinbestekoa da 
alerta- eta interbentzio-neu-
rriak hartzea, herritar guztien 
osasun-mehatxuak prebenitze-
ko, kontrolatzeko eta artatzeko; 
beti, baina bereziki osasun-la-
rrialdiko egoeretan, eta, horreta-
rako, Osasun Publikoaren Legea 

JOSUNE URKOLA
“Sor daitezkeen arrisku 
berriei berme osoz aurre 

egin ahal izateko, 
gure osasun publikoa 

sendotzera eta hobetzera 
konprometitzen gara”

onartzea proposatzen dugu.
Gainera, Osakidetzaren egi-

turazko langile plantilla indar-
tuko dugu, eta, horretarako, 
4.000 pertsona sartuko ditugu 
lan-eskaintza publikoen bidez. 
Horrez gain, lehen mailako 
arreta indartuko dugu, eta, ho-
rretarako, 400 fakultatibo-plaza 
berri jarriko ditugu eta erizain–
tzako plantilla handituko dugu.

Sor daitezkeen arrisku berriei 
berme osoz aurre egin ahal iza-
teko, gure osasun publikoa sen-
dotzera eta hobetzera konpro-
metitzen gara.

NOAUA! Zergatik eman be-
harko genioke botoa zuk or-
dezkatzen duzun alderdiari?
Josune Urkola, EAJ-PNV: Eus-
kadi zutik jarri behar dugu-
lako. Ekonomia suspertzea 
eta enplegua bultzatu behar 
direlako; zerbitzu publikoak 
bermatu behar direlako, gi-
zarte-politiken aldeko apus-
tua eginez. Ahulenak babestu 

“Etorkizunari konfiantzaz begiratu behar diogu”
behar ditugulako, inor atzean 
utzi gabe. Etorkizunari kon-
fiantzaz begiratu behar dio-
gulako. Izan ere, etorkizunari 
bermeekin aurre egiteko eta 
euskal herritarren beharrei eta 
nahiei erantzuteko, estatus be-
rri bat behar dugu, Estatuare-
kiko harreman-eredu berri bat, 
berdintasunean eta elkarrekiko 
errespetuan oinarritua. Euskal 

herritarrok erabakitzen dugu-
na errespetatuko dela berma-
tuko duen estatus berri bat 
behar dugu, guk baino hobe 
inork ez baitaki gure beharrei 
eta nahiei erantzuten.

Eta hori guztia egia bihur 
dadin, proiektuak errealitate 
bihur daitezen, EAJ da berme-
rik onena. Eskarmentua dugu. 
Iraganean egin dugu: Herria be-

rreraiki genuen, diktaduratik 
irten ondoren; uholdeak gain-
ditu genituen; 80ko eta 90eko 
krisiak gainditu genituen, baita 
2008koa ere. Eta berriro egin-
go dugu. Denok batera, Eusko 
Alderdi Jeltzalearen lidergo 
sendoarekin. Indarra, ilusioa 
eta konfiantza dugu herri ho-
nengan, bere jendearengan eta 
bere etorkizunarengan.
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NOAUA! Hauteskunde hauek 
egiteko garaiak zeresana 
eman du. Zer iritzi duzu pole-
mika honen inguruan?
Josune Urkola, EAJ-PNV: 
Pandemiak eta ondorengo 
konfinamenduak, Legebil–
tzarra hauteskundeengatik 
deseginda zegoela harrapatu 
gintuen eta apirilaren 5eko 
hauteskundeak bertan be-
hera uztera behartu gintuen. 
Premiazkoa zen Legebil–
tzarrak bizi zuen bitarteko 
egoera hori gainditzea, eta 

horretarako osasun bermeak 
izan bezain laster, hautes-
kundeak deitu behar ziren. 
Eta horrela egin da. Egoera 
aztertu ondoren, osasun pu-
blikoaren txostenak uztaila 
hauteskunde-deialdirako ga-
rairik egokiena zela erabaki 
zuen.

Indarrean eta osatuta diren 
Legebiltzarra eta Jaurlaritza 
behar ditugu, osasun-lehen-
tasunari erantzuteko eta eko-
nomiaren eta enpleguaren 
susperraldia abian jartzeko. 

Legebiltzar berri bat eta Jaur-
laritza sendo bat behar dugu, 
unean uneko lehentasune-
kin bat datozen aurrekon-
tuak onartu ahal izateko eta 
beharrezkoak diren errefor-
ma guztiei ekiteko. Osasun 
erronkak berarekin dakar 
erronka sozio-ekonomikoa eta 
hauei aurre egiteko, zenbat 
eta lehenago izan erantzuteko 
tresna parlamentario eta ins-
tituzional guztiak, orduan eta 
hobeto.

Bestalde, Jaurlaritzak ahale-

gina egin du kanpaina eta hau-
teskunde-eguna normaltasun 
eta segurtasun higieniko-sani-
tario handieneko baldintzetan 
egin daitezen.

Nire ustez, hasieran sor-
tu zen polemika gorabehera, 
gaur egun inork ez du zalan–
tzan jartzen erabakia zuzena 
denik.

Gure konpromisoa da gure 
osasun publikoa sendotzea 
eta hobetzea, sor daitezkeen 
arrisku berriei berme osoz au-
rre egin ahal izateko.

“Indarrean eta osatuta diren Legebiltzarra 
eta Jaurlaritza behar ditugu”

“Iraganean ere krisi ekonomikoak 
gainditzeko gai garela erakutsi dugu”
NOAUA! Une honetan, herritar 
askoren kezka-iturri nagusiak 
ekonomia eta osasuna dira. 
Zer nolako neurriak defen-
datuko ditu zuk ordezkatzen 
duzun alderdiak?
Josune Urkola, EAJ-PNV: Ku-
deaketan zorroztasuna eta 
erantzukizuna aplikatzea. 
Gure lehentasunak hauek 
dira: pertsona eta familia 
ahulenei laguntzea, ekonomia 
suspertzea eta enplegua sor–
tzea, eta osasun-sistema eta 
zerbitzu publikoak berma–
tzea. Eta hori lortzeko behar 
dena inbertituko dugu, modu 
arduratsu eta solidarioan. Au-
rrekontua beharretara egokitu 
beharko dugu, gizarte-politi-
ka publikoak eta berrikuntza 
lehenetsiz eta indartuz, hori 
baita lehiakortasunaren eta 
orain geroko ekonomiaren oi-
narria. 

Eskarmentua dugu, eta ira-
ganean ere krisi ekonomikoak 
gainditzeko gai garela eraku–

“Aurrekontuetan egoera egokia dugu eta etorkizunari aurre egiteko 
oinarri sendoak ditugu”.

tsi dugu.
Pandemiak etxeko lanak 

burututa eta lanean harra-
patu gaitu. Aurrekontuetan 
egoera egokia dugu eta etor-
kizunari aurre egiteko oina-
rri sendoak ditugu: 2017tik 
0 defizita dugu eta zorpetze 

maila %12an da. Horregatik, 
zerga-bilketan aurreikusi-
tako beherakada konpentsa 
dezakegu zorpetze-ahalmen 
eta defizit-helburu handia-
goekin, diru-bilketa eror 
daitekeenaren antzekoa. 
Hori da datozkigun beharrei 
erantzuteko dugun tresna 
nagusia.

Superabiteko urteetan izan 
ditugun gerakinen inber–
tsioak eskaintzen digu beste 
aukera eta bide bat. Pande-
mia honetan ezarri ditugun 
likidezia-funtsak izan badi-
tugu, bai eta, osasun-gas-
tuari eta hezkuntzari da-
gokienez, Estatuko funts 
ez-itzulgarriak ere. 

Gainera, proiektuetarako 
Europako funtsak izango 
ditugu. Azti ibili eta Euro-
para proiektuak aurkezten 
ahalegindu beharko gara, 
ez bakarrik Administrazio-
tik, baita ekimen pribatutik 
ere.

EAJ-PNV

“Aurrekontua beharretara 
egokitu beharko dugu, 

gizarte-politika publikoak 
eta berrikuntza 

lehenetsiz eta indartuz”
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“Alderdi sozialistako kideok sistema publikoan 
sinesten dugu”

Patxi Suárez PSEko udal zinegotziak adierazi digunez, “krisiak kudeatzeko garaian badira politikari arduratsuak, 
inor bazterrean ez uzteko lanean ari direnak”.

PATXI SUAREZ
“Osasunari lehentasuna 

eman behar zaiola 
erakutsi digu krisi honek”

NOAUA! Zergatik eman be-
harko genioke botoa zuk 
ordezkatzen duzun alder-
diari?
Patxi Suárez, PSE-EE: Uztai-
laren 12an PSE-EEren alde 
bozkatzeak suposatuko du 
lortutako eserlekuak balioko 
dutela gai hauek Eusko Jaur-
laritzaren agendan leheneste-
ko: enpleguaren sorrera erdi-
gunera ekartzea, iruzurraren 
aurka egitea, zerbitzu publi-
koen indartzea, berdintasuna-
ren eta kohesio sozialaren 
alde egitea; baztertzaileak edo 
egonkortasunaren aurkako 
erabaki guztiak albo batean 
uztea. Sozialiston konpromi-

“PSE-EEren konpromisoa ongizatearen aldekoa da”
soa ongizatearen aldekoa da, 
herritarren progresoaren alde-
koa. Gure printzipioen sendo-
tasunetik abiatuta, akordietara 
zabalik gaude, konfrontazio 
artifizialetan erori gabe. Hori 
dena posible egin nahi dugu, 
gobernuen arteko aliantzak 
bilatuz eta atzean geratzeko 
arriskua dutenekin konprome-
tituta.

Euskadi anitz bat Espainia 
anitz batean defendatu dugu 
eta defendatuko dugu, Europa 
askotariko baten barruan. Es-
painian gobernatzen ari gara 
sozialistak, ardura partekatuak 
ditugu Eusko Jaurlaritzan, 
hiru lurralde historikoetako 

gobernuetan gaude, udaletxe 
askoren ardura dugu edota 
ko-gobernantzan ari gara bes-
te udaletxe askotan. Badakigu 
zer den lidergo instituzionala 
eta kudeatzeko ardura izatea, 
baita pandemiarekin pasa berri 
ditugun une zail hauetan ere. 

Sozialistok kudeatzen ditu-
gun instituzioek maila eman 
dute, eta Euskadiren autogo-
bernuaren defentsatik abiatu-
ta, euskal gizartearentzat pre-
miazkoak diren beharrentzako 
erantzunak ditugu, baita epe 
erdi eta luzera begira ere. 

XXI. mendeko Euskadi baten 
aldeko apustuan, egin deza-
gun aurrera ekonomikoki eta 

sozialki; euskal agenda es-
painiarrarekin eta europarra-
rekin partekatzeko konpro-
misoa har dezagun, baita 
2030 agendarekin ere. Nazio 
Batuen Erakundeak garapen 
sostengarriaren bidean ze-
haztu dituen helburuak gure 
egiten ditugu. 

Akordio garrantzitsu guz-
tietan parte hartu dugu 
euskal sozialistok, eta erre-
ferenteak izan gara euskal 
gizartearen aurrerabidean. 
Euskadik eta Euskadiko he-
rritarrek dituzten arazoen 
aurrean erantzunak plan-
teatzeko prest gaude, eta 
konprometituta gaude.

NOAUA! Modu batean edo 
bestean, pandemiak denoi 
eragin digu. Konfinamendu-
tik zer nolako irakasgaiak 
atera dituzu?
Patxi Suárez, PSE-EE: Aste 
hauetako konfinamenduak 
erakutsi digu osasunari le-
hentasuna eman behar zaio-
la, beste edozer gauzaren 
aurretik.

Arduratsuak izan behar 
garela ere erakutsi digu. 
Elkartasunez jokatu behar 
dugula, eta osasun publi-
koaren sisteman konfian–
tza izan behar dugula. Hori 
dena erakutsi digu. 

Baina konfinamenduak 
beste ikasgai batzuk ere utzi 
dizkigu:  krisiak kudeatzeko 
garaian badirela politikari 
arduratsuak, inor bazterrean 
ez uzteko lanean ari dire-
nak. Alderdi politikoen in-
teresen gainetik, herritarren 
osasuna lehenesten duten 
politikariak. 

Azkenik, konfinamen-
duak erakutsi digu ez dela 
gauza bera gobernu sozia-
lista batek kudeaturiko kri-
si bat edo eskubiko gober-

nu batek kudeaturiko krisi 
bat. 

PSE-EE alderdi sozialis-
tako kide guztiok sistema 
publikoan sinesten dugu.
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Txoke-plan bat, arlo ekonomikoa suspertzeko
NOAUA! Une honetan, herritar 
askoren kezka-iturri nagusiak 
ekonomia eta osasuna dira. 
Zer nolako neurriak defen-
datuko ditu zuk ordezkatzen 
duzun alderdiak?
Patxi Suárez, PSE-EE: Arlo eko-
nomikoan, sozialistikok bi 
fase proposatzen ditugu, erre-
sistentziarena eta berraktiba-
zioarena. 

Egungo erresistentzia garai-
rako, sozialistok txoke-plan 
bat proposatzen dugu, epe la-
burrean enplegua mantendu 
dadin, eta epe erdira ekono-
miaren eta enpleguaren be-
rraktibazioa eman dadin. Hori 
dena Elkarrizketa Sozialaren 
Mahaian adostuta.  Eta plan 
horren osaketan erakunde po-
litikoak, enpresarialak, sindi-
kalak eta Euskadiko bestelako 
instituzioak inplikatuz, foralak 
nahiz munizipalak.

Arazoak dituzten enpresen–
tzat ERTEen luzapena propo-
satzen dugu, Gutxieneko Sol-
data ziurtatzeko prestakuntzak 
handituz. 

Digitalizazio eta I+D+I pla-
nak abiarazi behar dira, eta 
Renove planak sustatu sektore 
ezberdinetan barne eskaria bul–
tzatzeko eta enplegua babesteko.

Berraktibazio ekonomiko-
rako ere, plan bat proposatzen 
dugu, kontsentsu handikoa, eta 
kontuan har ditzala Espainiako 
Gobernutik eta Europatik ados-

“Txoke-plan bat enplegua mantendu dadin, eta epe erdira ekonomiaren 
eta enpleguaren berraktibazioa eman dadin”.

ten diren fondo-injekzioak na-
hiz likidezia arloko ekimenak.

Likidezia planak enpresa 
txiki zein ertainentzat eta au-
tonomoentzat, pasibo finan–
tzieroen bidezko laguntzak 
berregituratze prozesuan diren 
enpresentzat, Renove planak 
makina-erreminta sektorean, 
hobekuntzak enpresen lehia–
kortasunean.

Hala nola, euskal industria 
sektoreari dagokion Barne-Pro-
duktu Gordinaren %25aren 
errekuperazioa helburutzat 

hartzea proposatzen dugu.
Ezin ditugu merkataritza, 

turismoa edo ostarlaritza sek–
toreak ahaztu. Programak eta 
laguntzak beharko dituzte epe 
erdi eta luzera begira, jarduerari 
eutsi diezaioten eta Barne-Pro-
duktu Gordinean pisu garran–
tzitsua mantendu dezaten. 

Osasunari dagokionez, sis-
tema publikoak aurre egin dio 
pandemia honi  duela hamar 
urte Patxi Lopez lehendakaria 
buru zuen Eusko Jaurlaritzako 
gobernuak egin zuen osasun 
berrantolaketari esker, eta ba-
tez ere, osasun arloko profesio-
nalen ahaleginari esker.

Baina sistemak gabeziak 
erakutsi ditu, konpondu egin 
behar direnak, kolapsoa ekidi-
teko. Horregatik alderdi sozia-
listak proposatzen du efektibo 
egonkorrak %50ean igotzea 
osasun sisteman, erizainen for-

mazioa bermatzeko epidemio-
logian eta teknologia berrietan. 

Lehen Arreta Zerbitzurako 
eta Arreta Komunitariorako 
plan bat egitea proposatzen 
dugu, prebentziozko jardue-
ra osoa jasoko duena. Osasun 
Publikoko estrategia berri bat 
abiarazi mehatxu berriei aurre 
egiteko, Epidemiologia gaie-
tarako batzorde iraunkor ba-
tekin, Espainiako Gobernuak 
koordinatuta. Atentzio sozio-
sanitarioaren errebisioa ere 
proposatzen dugu.

Zerbitzua hobetuko duen 
sistema publiko bat proposa–
tzen dugu, osasun gastuan era-
ginkorra izango dena eta poli-
tika sozialekin koordinatuta, 
asistentzia hobea izan dadin. 

Gobernatzeko modu berri 
bat proposatzen dugu, Zerbitzu 
Sozialen Euskal Sistema egikari-
tu dadin, pertsonak eguneroko 
bizitzan autonomia osoz mol-
datu daitezen. Pertsonen babe-
serako funtsezkoa izan dadin. 
Maila faniliarrean eta komuni-
tarioan, arrazoizko integrazioa 
sustatu, hori osasun berme bat 
baita, osasun arloko profesiona-
len jardueratik haratago doana. 

Osasun sistema antolatu be-
har dugu krisi berri baten au-
rrean sistemak aurre egin ahal 
izan dezan, lehen arreta zerbi–
tzuak edo arreta espezialduak 
behar dituzten gaixoak atendi–
tzen utzi gabe. 

PSE-EE
“Zerbitzua hobetuko duen 

sistema publiko bat 
proposatzen dugu, osasun 

gastuan eraginkorra 
izango dena eta politika 
sozialekin koordinatuta, 
asistentzia hobea izan 

dadin” 

NOAUA! Hauteskundeak egi-
teko garaiak zeresana eman 
du. Zer iritzi duzu polemika 
honen inguruan?
Patxi Suárez, PSE-EE: Ez dira 
garrantzitsuak interes poli-
tikoei edo partidistei eran–

tzuten dieten polemikak. 
Garrantzitsuena da sistema 
elektorala eta hauteskun-
deak finkatzea eta ospatzea 
segurtasun neurri guztiekin 
eta herritarren osasuna arris-
kuan jarri gabe. 

Uda eta gero pandemiaren 
balizko berragertze baten au-
rrean, eta txerto baten faltan, 
ez dago beste erremediorik. 
Uztailean egin behar dira 
hauteskundeak, Eusko Lege-
biltzarra lehenbailehen mar-

txan jar dadin eta Eusko Jaur-
laritza ahalik eta azkarren 
osatu dadin, premiazkoak 
diren neurriak har daitezen 
eta euskal ekonomia berrakti-
batzeko planak indarrean jar 
daitezen.

“Premiazkoa da hauteskundeak orain egitea, 
Eusko Jaurlaritza ahalik eta azkarren osatu dadin”
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USURBILEN NAHI DITUGU
“Ama eta aita behin baino 
ezin izan ditu ikusi Xuak, 

otsaila amaieran”

3. gradura aldatzeko eskaera ukatu 
diete Xuaren gurasoei

2018ko ekainetik kalean 
behar zuten arren, 11 
urte bete dituzte espe-

txean Olatz Lasagabaster eta 
Patxi Uranga herritarrek. Haien 
etxeratzea eskatzeko elkarre-
taratzea egin zuten ekaineko 
azken ostiralean Mikel Laboa 
plazan. Egunean zehar kalera 
ateratzea ahalbidetuko liekeen 
3. gradura aldatzeko eskaerak 
egin dituzte Olatzek eta Patxik. 
Baina “ukatu egin dizkiete bes-
te behin ere”, Usurbilen Nahi 
Ditugu bilguneak aipatu mobi-
lizazioan salatu zuenez.

Covid19-a tarteko hiru hi-
labete eta erdiko etenaldiaren 
ostean, iragan asteburuan ja-
sotzekoa zuten lagunen lehen 
bisita. “Senideek espero dute 
aurrez aurreko bisitak lehen-
bailehen egiteko aukera izatea, 
horrela Xua ere ikus dezaten”.

Gogoan izan, urtarrilaren 
19an hiru urte bete eta une 
hartan Valentziako Picassenten 
zituen guraso Olatz eta Patxire-
gandik bereizi zutenetik, ama 
eta aita behin baino ezin izan 
ditu ikusi Xuak, otsaila amaie-
ran hain zuzen. Gero covid19-a 
tarteko alarma egoera inda-
rrean jarri eta konfinamendua 

Olatz Lasagabaster eta Patxi Urangaren etxeratzea eskatzeko elkarretaratzea 
egin zuten ekaineko azken ostiralean Mikel Laboa plazan.

etorri zen. “Hilabete zailak 
izan dira guztiontzat, eta zer 
esanik ez, gure presoentzat eta 
haien senide eta lagunentzat”, 
Usurbilen Nahi Ditugu bilgu-
netik ohartarazi dutenez.

Olatz eta Patxiren kasuan, 
senide eta lagunen bisita-
rik gabe izan dira, elkarrekin 
egon ezinik, beharrezkoa zu-
ten arropa gabe, haurdun den 
Olatz berrogeialdian isolaturik 
izan dute...

Lanean segiko dute, 
“denak etxera itzuli arte”
Testuinguru ezberdin hone-
tan, “guk ez dugu nahi le-
hengo normaltasuna berres-
kuratu, presoei dagokienean 
behintzat, ezin baitugu nor-
maltzat hartu, ez lehen eta 
ez orain, urrunketa, larriki 
gaixo dauden presoen egoe-
ra eta salbuespenezko neurri 
guztiak aktibo mantentzen 
dituen eszenatokia”. 

Mobilizatzen eta lanean 
“aurrerapauso bat emateko 
aukera ikusten dugu” eta ho-
rretan jarraitzeko asmo argia 
erakutsi dute, “denak etxera 
itzuli arte”. 

Arkaitzerrekako isurketaren erantzukizuna 
enpresa eraikitzaileei egotzi die Aldundiak 
EHBilduren eskariz, Arkaitze–
rrekan maiatza hasieran ja-
zotakoa azaltzera agertu zen 
ekaina amaieran Gipuzkoako 
Batzar Nagusietan, Jose Ignacio 
Asensio foru ingurumen dipu-
tatu eta GHK-ren lehendakaria. 
Erraustegia eraiki eta kudea–
tzen ari den enpresa emaki-
dadunari egotzi zion ehunka 
arrain hil zituen amoniako isu-
riaren erantzukizuna. GHK-ren 
zuzendaritzak idatzitako txos-
tenak bildutakoa azaltzera mu-
gatu zen; isurketa puntual bat 

izan zela eta erantzukizunak 
eskatuko zituztela, “azken pun-
turaino iritsiko gara”. Adierazi 
zuenez, neurri zuzentzaileak 
hartzea eskatua diote errauste-
gian lanean ari den enpresa tal-
deari. Era berean, informazioa 
eskatu dietenen esku jarri dute-
la argitu zuen Asensiok.

Kontrol publikoa egon dela 
eta gardentasun osoz jokatu 
zutela adierazi zuen Asensiok. 
Batzar Nagusietako EHBilduk 
kontrakoa zioen. Kezkagarritzat 
jo zuten Arkaitzerrekako isuriak 

argi utzi du koalizioaren esane-
tan, “hondakinen kudeaketaren 
kontrol publiko ezak badituela 
bere arriskuak”. 

Egun batzuk beranduago 
baieztatu zen erraustegiaren 
kokagunetik isuritako amo-
niakoa izan zela ezbeharraren 
eragilea. Istripu honek edota 
iazko transformagailuan izan-
dako leherketak EHBilduren 
hitzetan, frogaldi epean den 
Zubietako erraustegiak “Gi-
puzkoa osoaren” osasuna jar–
tzen du arriskuan. 

Kiroldegiko diru 
itzulketa 
“Udalak eman ez diren (ikas-
taroen) orduengatik” dago-
kion kuota zatia itzuliko die 
erabiltzaileei. Erabaki hau 
uztailaren 3ko Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argita-
ratu zuen Udalak. Bihara-
munetik zenbatzen hasita 
erreklamazioak aurkezteko 
30 laneguneko tartea egongo 
da. Tarte horretan alegaziorik 
aurkeztuko ez balitz behin 
betiko onartutzat joko da.

Muxurbilen 
ikastaroetan izen 
emateko garaia
Antzerki ikastaroak antola-
tu ditu Muxurbil Antzerki 
Taldeak uda parterako. Tal-
deok osatzeko aukera dago:
n LH5-DBH2 artekoentzat: 
astelehen eta asteazkene-
tan, 16:00-17:30.
n DBH3tik 18 urtera arte-
koentzat: astearte eta oste-
gunetan, 11:00-12:30.
n 18 urte eta 18 urtetik 
gorakoentzat: ostiraletan, 
11:00-12:30.

Informazio gehiagorako: 
675 71 23 83 (Ixabel) / 650 
61 43 80 (Andrea)

Matrikulazioa 
Lanbide Heziketan
Ekaineko lehen hamabos-
taldian aurrematrikulazioa 
bideratu zutenek, Lanbide 
Heziketan matrikulatzeko 
aukera izango dute uztaila-
ren 13tik 17ra, bai Zubietan 
kokaturiko Lanbide Eskolan, 
baita Atalluko Oinarrizko 
Lanbide Heziketan ere. 
n Lanbide Eskola: 
eskola@lhusurbil.eus 
lhusurbil.eus / 943 36 46 00
n Oinarrizko Lanbide Hezike-
ta (Atallu): 
lhi@usurbil.eus 
olh.usurbil.eus / 943 36 04 65
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Inaxio Usarralde omendu dute

Usurbilgo Kultur Biraren 
baitan, Ane Labaka, 
Beñat Gaztelumendi, 

Miren Amuriza eta Amets Ar-
zallus batu zituen larunbate-
ko Oiardo Kiroldegiko bertso 
saioa omenaldian bilakatu 
zuen antolakuntzak. Ekitaldia 
hurbiletik eserita segitzen ari 
zen Inaxio Usarralde aginaga-
rrari urteotan gai-jartzaile gisa 
eginiko lana goraipatu eta es-
kertu nahi izan zioten. Hamar-
kada luzeko ibilbide oparoari 
amaiera ematea erabaki bai–
tzuen berriki.

Hunkituta jaso zuen agina-
garrak bertso saioko antola–
tzaileek prestatua zioten ezus-
tekoa. Beñat Gaztelumendik 
eskaini zizkion bertsoen ondo-
tik, txalo artean igo zen ohol–
tza gainera lore sorta jasotzera.

Amaia Agirre: 
“Guretzat ere eredu eta 
erreferente izan haiz”
Kiroldegiko bertso saioan 
gai-jartzaile lanetan zebilen 
Amaia Agirrek iragarri zuen 
emanaldian zehar, Usarralderi 
ematear zuten ezusteko go-
zoa. “Ni gaur hemen nagoen 
lekuan eta ari naizen lanetan 
beste pertsona bat aritu da urte 
asko eta askotan, ez Usurbilgo 
saioan soilik, baizik eta Eus-
kal Herriko eta Gipuzkoako 
txapelketetan gai-jartzaile eta 
gai-emaile lanetan”.

Aurkezpenak eginda, Usa-
rralderi bere erreferentzialta-
suna aitortu eta esker hitzak 

Hunkituta jaso zuen aginagarrak bertso-saioko antolatzaileek prestatua zioten 
ezustekoa. Beñat Gaztelumendik eskaini zizkion bertsoen ondotik, txalo artean 
igo zen oholtza gainera lore-sorta jasotzera. Argazkia: Beñat Larrañaga.

helarazi nahi izan zizkion. 
“Nik ere gai-jartzaile lekutik 
eskerrak eman nahi dizkiat. 
Askotan oharkabean pasako 
zaizkik halako gauzak, baina 
guretzako ere eredu eta erre-
ferente bat izan haiz langintza 
honetan. Nire partetik ere es-
kerrik asko, eta denon partez 
jasotakoa” izan dadila.

Beñat Gaztelumendi: 
“Zenbat urteetan Inazio 
saio hontako nagusi”
Gai-jartzaile lanetan zen 
Amaia Agirrek bertso jaialdi-

ko lau parte hartzaileen artean 
Beñat Gaztelumendi hautatu 
zuen Inaxio Usarralderen ome-
nez bertsoak abesteko. “Bada-
kit zuk ere badaukazula bere 
berri eta ezagutzen duzula. 
Horixe duzu gaia; Inazio Usa-
rralde. Gai-jartzaile lanari uz-
teko asmoa azaldu zuen duela 
zenbait hilabete. Gaur hemen 
gaudenez eta bera hemen da-
goenez omenaldi edo detaile 
txiki bat egin nahi izan diogu 
zure izenean”. 

Gai-jartzaileak jarritako 
erronkari ezin egokiago eran–
tzun zion Gaztelumendik. Ego-
kien dakien moduan, bertsotan:
Zenbat urteetan gure Inazio

saio hontako nagusi

orain laugarren ilaran hortxe

sandalia eta guzti

hainbeste urteetan gai jartzailetzan

arrastoa dezu utzi

berdin jaialdi zein txapelketa 

saioak ez ziren gutxi

oholtza gainean inoiz ez zaitut

horren urduri ikusi.

INAXIO USARRALDE
“Tola, Txingurri, Kerman, 
Nikolas. Geu aritu ginen 

Bota Punttuban eta handik 
atera nintzen ni eta 

handik bide hau egin 
dugu, Bertsozale 

Elkartean, bertsolariekin. 
Eskerrik asko denei”

Gai jartzaileak hainbeste gauza

jakin du beretzat ematen

bertsolariak dena mikrora 

degulako eramaten

saio askotan eduki zaitut

ta azkena final baten

gai-jartzaileak jakin behar du

entzule ere izaten

dena kolokan dagoenean

segurtasuna ematen

Hiru hamarkada luzeetan 

egin dezu lan itzela

oholtza gainean zenbiltzan jada

artean haurra nintzela

bejondeizula ta eskerrik asko

ze esan nezake bestela

baina uste det gaurkoa nahiko 

aukera ederra dela

gai jartzailetza baloratzeko

merezi duen bezela.

Inaxio Usarraldek, 
Bota Punttubako 
bidelagunak gogoan
Usarraldek, eskerrak adieraziz, 
hunkituta jaso zuen ezusteko 
omenaldia. Jasotako txaloak 
eta aitortza bide hau jorratzen 
hasten izan zituen bidelagun 
usurbildar ezagunak gogoan 
hartu zituen. “Tola, Txingurri, 
Kerman, Nikolas. Geu aritu 
ginen Bota Punttuban eta han-
dik atera nintzen ni eta handik 
bide hau egin dugu, Bertsozale 
Elkartean, bertsolariekin. Es-
kerrik asko denei. Hortik erein-
dako hazia da gure bidea, oso 
oparoa eta eskertzekoa. Eske-
rrik asko denoi, talde osoaren 
izenean”.

Herri eragile anitzek uztai-
lerako antolaturiko kultur 
zikloarekin eginiko apustua 
nabarmendu eta eskertu dute 
egunotan Santueneko karpa 
gunean nahiz Oiardo Kirolde-
gian kontzertuak eskaini di-
tuzten taldeek. 

Natalik uztailaren 4ko ema-
naldi hasieran adierazi zue-
nez, “eskerrak eman nahi 
dizkiegu Kultur Bira antola–
tzen aritu diren pertsona ho-
riei guztiei. Kultura hainbeste 
sufritzen ari den momentu 
batean halako apustu bat egi-

tea izugarrizkoa da. Eskerrak 
baita ere gaur lanean dauden 
pertsona guztiei”.  Liher, Jose-
ba Tapia, bertsolariak, Ameba 
eta Mihise, Ezpalak edota Iza-
ki Gardenak taldeak igo dira 
Kiroldegiko nahiz Santueneko 
oholtza gainera.

Musika taldeak, esker oneko

Natali uztailaren 4an aritu zen 
Santueneko karpan.
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Aitor Aranguren, etxean nagusi

Masters Caixabank 
binakako eskupilo-
ta txapelketako 2. 

jardunaldiko partidetako bat 
Aginagan jokatu zen igandean. 
Lerrootara dakarkigu albistea, 
neurketaren kokaguneagatik 
soilik ez; partaideetako bat ere 
sortzez aginagarra delako. Pro-
fesional mailan bi urte bete eta 
kontratua luzatu berri dioten 
Aitor Aranguren Errasti hain 
zuzen. 

Urtemuga ezin gozoagoa 
etxean irabaziz borobildu zuen. 
Ezkurdiarekin batera jokatu-
tako neurketa 22-20 irabazi 
zien Jaka-Albisu aurkariei. Le-
hia ikusgarria izan zen. Aran-
gurenek harmailetatik eta fron-
toian esekia zuten “Aupa Aitor! 
Agiña hirekin” pankartarekin 
babes osoa erakutsi zien.

Uztailaren 5eko lehia ikusgarria izan zen.

Mus zaletuen hitzordua
Kultur Birak muslarien zale-
tasuna ere asetu du eguno-
tan. Uztailaren 2an jokatu zen 
Udarregi Ikastolan. 24 bikote 
lehiatu ziren. Lau izan ziren 
sarituak:

1- Koldo Lertxundi eta Joxe 
Mari Lertxundi.
2- Maria Angeles Lizargarate 
eta Agustin Ugarte.
3- Julen Uli eta Ander Orena.
4- Juan Ugarte eta Joxe Lizar-
garate.

Zumetaren omeneko 
txoriak hegan
Jaietan egin ohi duen erritua 
bete du aurten ere Jokin Ei-
zagirre herritarrak; festarik 
egon ez arren, jaietan zain-
dari lana egingo zukeen mas-
kota sortu du. Sutegi parean 
hegan dabiltzan txoriak, api-
rilean zendu zen Jose Luis 
Zumetaren omenez. 

Uztailaren 31ra arte, hi-
labete osoan hegan ikusiko 
dugu txori koadrila Irazu 
kalean.  Hori bai, festetan 
gertatu ohi den moduan, 
amaieran ez dituzte erreko.

Uztailaren 31ra arte ikusgai 
izango dira txoriak.
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IDOIA TORREGARAI

“Zientzialariak, 
adibidez, fundamentuzko 

pertsonatzat ditugu, 
baina ikerketa 

barregarrienak saritzeko 
ospakizunak egiten

 dituzte urtero”

Idoia Torregarai Martija

Gure gizarteko beldur 
handienetako bat 
barregarri geratzea 

da. Izerdiak botatzen ditu-
gu jende aurrean hitz egin 
behar dugunean, masailak 
gorritzen zaizkigu norbaitek 
brageta irekita dugula esaten 
digunean eta zer esanik ez 
hortzetan letxuga pusketa bat 
dugularik ezezagunekin hitz 
egiten aritu garela kontura–
tzen garenean. Irrigarri ge-
ratzea egoarekin lotuta dago, 
gure “duintasunarekin”, eta 
askotan min fisikoak baino 
zauri sakonagoa sortarazten 
du. Lasai egon. Guztiok ge-
ratu gara noizbait barregarri 
eta ziurrenik berriro geratuko 
gara, ezin baitugu dena kon-
trolatu. Zientzialariak, adibi-
dez, fundamentuzko pertso-
natzat ditugu, baina ikerketa 
barregarrienak saritzeko os-
pakizunak egiten dituzte 
urtero. Hona hemen adibide 
batzuk:

Marc-Antoine Fardin fisi-
kari frantsesa galdera hau 
erantzuten saiatu da bere 
ikerketarekin: katu bat izan 
al daiteke aldi berean likidoa 
eta solidoa? Fluidoen fisikan 
oinarrituta, katua hainbat 
edukiontzitan sartu ondo-
ren, guztietara moldatzen 
dela frogatu du eta ondorioz 
baietz, katuak era berean li-
kido eta solidoak direla on-
dorioztatu du! Ez al da bitxia 
ikerketa hau? Eta Doraemon 

katu kosmikoarekin ere ba-
lioko al du ikerketa honek? 
Daukan burua kontuan hartu-
ta, zaila ikusten dut. 

Estatu desberdinetako iker–
tzaile talde batek hauxe ikertu 
du: didyeridooa maiz jotzeak 
(Australiako musika tresna 
luze hori) zurrungak gutxia-

razten dituela, eta baita apnea 
ere. Instrumentu hau astean 
sei ordu (!) jotzea nahikoa 
omen da gure zurrungak mu-
rrizteko. Nik gaztetan txistua 
ikasi nuen eta ziurtasun zienti-
fikoarekin esan dezaket txistua 
jotzeak loa galarazten duela; 
batez ere bizilagunena.

Musikarekin jarraituz, Es-
painiako ikertzaile batzuk giza 
fetu batek musika intrabagi-
nalki hobeto entzuten duela 
frogatu dute. Fetuen erantzu-
na 3D eta 4D ekografien bidez 
neurtu dute, eta konturatu dira 
modu honetan musika entzu-
ten dutenean mingaina atera 
edo ezpainak mugitzen dituz-
tela. Ondorioz, fetuarekin ko-
munikatzeko musika aparailu 

berria asmatu dute: Babypo-
da, hanka-artean sartzen den 
walkmana! To eta No!

Ikusten duzuen bezala, 
ikertzaile hauek nahikoa 
ikerketa xelebreak egin di-
tuzte zientziaren munduan, 
baina hala ere oraindik ez 
dituzte lanetik bota (ho-
rrela uste dut behintzat). 
Beraz, konturatzen bazara 
barregarri gera zaitezkeen 
egoera batean zaudela edo 
dagoeneko barregarri gera-
tu zarela, onartu ezazu ha-
sieratik. Zientzialari hauek 
egin badute, zuk ere egin 
dezakezu. Izan ere, nor-
bere buruari barre egitea 
erremedio eraginkor eta 
osasuntsuena da!

Barregarri geratu eta ez hainbeste kezkatu

“Norbere buruari barre egitea erremedio eraginkor eta osasuntsuena da”.

Alazne Arruti Bengoetxea    |    Ainhoa Azpirotz Eizmendi    |    Ugaitz Agirre Zapirain   |    Idoia Torregarai Martija

HAMALAU? GERTURATU ETA LAU!



 PIL-PILEAN 2020ko uztailaren 10ean18

GURASOS
“Instituzioek gu gainetik 

kentzea”. GuraSOSen 
ustez, hori da auzi honen 

atzean dagoen kontua

Espainiako Auzitegi Konstituzionalak tramitera 
onartu du GuraSOSen erregu helegitea

Espainiako Auzitegi Kons-
tituzionalak tramitera 
onartu du GuraSOSek 

aurkezturiko erregu errekur–
tsoa. Kasu honetan auzitan da-
goena zera da; erraustegiaren 
ingurumen baimen bateratua-
ren aurka GuraSOSek helegi-
terik aurkezteko ahalmenik ba 
ote duen edo ez. GuraSOSek 
argi du baietz; elkarteak esan 
duenez, “Eusko Legebiltzarrak 
onarturiko 1998ko Ingurume-
naren Euskal Legearen 3.4 ar-
tikuluak edozein hiritar edo 
elkarte errekurtsoak jartzea 
ahalduntzen du”. 

Konstituzionalak GuraSOSen 
helegitea onartu duenez, “Esta-
tuko Fiskalak gai honi buruzko 
txosten bat egin behar du”. Bai-
ta auzi honetara bertaraturiko 
erakundeek ere; Eusko Lege-
biltzarrak, Eusko Jaurlaritzak, 
GHK-k eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiak momentuz behin–
tzat bai. Erakundeok “aurkeztu 
dira Auzitegi Konstituziona-
laren aurrean”. Erakundeok 
dira hain zuzen, Euskadiko In-
gurumen Legearen aipatu atala 
Konstituzioaren aurkakotzat 
aitortzea nahi dutenak. Plan-
teamendu honi “bidea itxi nahi 
dio” hain zuzen GuraSOSek 
aurkeztu eta Auzitegi Kons-
tituzionalak tramitera onartu 
duen helegiteak. 

“Erraustegiaren ingurumen baimen bateratuaren aurka GuraSOSek 
helegiterik aurkezteko ahalmenik ba ote duen edo ez”. Hori dago jokoan.

Helburu argi batekin, Gura-
SOSen esanetan; “gu gainetik 
kentzea”. Auzitegi Konstituzio-
nalak aipatu legea inkonsti-
tuzionaltzat jotzen badu, “Gu-
raSOS auzian paretik kentzea 
lorteko lukete, eta Euskadiko 
Auzitegi Gorena ez litzateke 
sartuko aferaren mamian”.

Baina Konstituzionalak era-
baki dezake baita GuraSOSen 
arabera, “ez onartzea” Al-
dundiaren eta Jaurlaritzaren 
planteamendua, eta ondorioz, 
“Euskadiko Auzitegi Gorena 
gai honen mamira sartzea”. 

GuraSOSek dioenez, “erraus-
tegiaren baimen bateratua le-
gearen aurkakoa dela aitortu 
eta bai baimena eta proiektua 
bera (erraustegia) bertan be-
hera geratzeko aukera handiak 
ikusten ditugu”. 

Iraungitze bat baino gehiago
Erraustegiaren baimen batera-
tuan 2016an eginiko aldaketa 
jada iraungia dagoela gogora-
razia du aldez aurretik. Baina 
egunotan zehaztu duenez, bes-
te “bi iraungitze gertatu dira”. 
Gehienezko zazpi hilabete eta 
erdiko erraustegiaren probaldi 
epea gainditu da, baita erraus-
tegiko eraikitze lanak amaitu 
eta martxan jartzeko enpresa 
taldeak zuen 48 hilabeteko 
epea ere (hau apirilaren 18an 
amaitu zen). 

Iraungitze hauen haritik 
ekimen juridiko gehiago ira-
garri ditu GuraSOSek; besteak 
beste, finkatutako gehienezko 
probaldi epea ez betetzeaga-
tik eta “administrazioarekiko 
auzi-administratibo errekurtso 
berri bat, Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen Sailak Ingurumen 
Baimen Bateratua eraginkorra 
dela deklaratzeagatik”.

Ekinbide penala
Ekimen juridiko gehiago; Do-
nostiako epaitegian aurkezte-
koak dira asteotan, eraikitze 
lanen atzerapenaren eraginez 
erraustegia kudeatzen duen 
enpresa taldeak Gipuzkoako 
Hondakinen Kontsortzioari 
(GHK) “30 milioi euro zor dio-
lako”. Ondorioz, GuraSOSek 
“30 milioi euro horiek denon 
altxor publikora bueltatzea es-
katzen dio”.

GuraSOSen esanetan, “asko-
tariko irregulartasun adminis-
tratibo eta ekonomiko larriak 
gertatu direnez eta bi istripu 
larri (transformagailu nagusia-
ren leherketa 2019ko ekainaren 
11n, eta maiatzaren 9ko Arkai–
tzerrekako isurketa kimikoa), 
GuraSOSek ekinbide penala 
hasiko du Eusko Jaurlaritzako, 
GHKko eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiko arduradunen ba-
lizko erantzukizunak argitze 
aldera”. 

Europako Parlamentuko Es-
kaera Batzordeak tramitera 
onartu zuen GuraSOSen es-
karia eta “udazkenean ezta-
baidatzea espero da”. Erraus-
tegiaren ingurumen baimena, 
kontratazioa, herritarren parte 
hartzearen eragozpena, Gi-
puzkoako hondakinen ku-
deaketaren plangintza... Ho-
riek denak aztertzekoak dira 

Udazkenean Europako Parlamentura
hilabete gutxi barru. “Bertan Eu-
ropako Batzordeko ordezkariak 
eta GuraSOSeko kide bat egon-
go dira. Iragarpen honekin argi 
uzten dute, Europak ez dizkiela 
ateak itxi GuraSOSen eskaerei, 
Foru Aldunditik duela aste gutxi 
aditzera eman zuten moduan.

Bestetik, salaketa aurkeztua 
du GuraSOSek Europako Batzor-
dean, “hainbat zuzentarauren 

arau-hausteen harira, hondaki-
nen planifikazioa, eta kudeake-
tan, herritarren parte hartzean 
eta kontratazioan”. Europako 
Batzordetik GuraSOSi idatzi ba-
ten bidez jakinarazi diotenez, 
“eskatzaileak mahaigaineratu-
tako afera guztiak aztertzen ja-
rraitzen du”. Lau arau hausteen 
berri ematen dio GuraSOS-i 
Europako Batzordeak bere 

idatzian: EAE mailako planifi-
kazio falta egon dela, hondaki-
nen kudeaketa plangintzaren 
errebisiorik ez da egin 2008tik 
2018ra 6 urtero egin behar iza-
ten denean, herritarren parte 
hartze eskubidea bermatzen 
duen Europako legedia urratu 
dela eta “kontratazio publi-
koaren zuzentaraua” ez bete–
tzea kontratu esleipenean.
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LARRIALDI MAHAIA
Bizi dugun egoeraren 
aurrean, aurrez aurre 

jarri behar gara esanez 
hau ez dugula onartuko”

Kalteturiko herria, eragile izateko erronka

Irailean guztiz martxan ja-
rri nahi duten Zubietako 
erraustegiaren aurrean an-

tolatu eta herri erantzun bat 
emateko herri biltzarra deitu 
zuen Usurbilgo Larrialdi Ma-
haiak ekainaren 18an fron-
toian. Norbanako nahiz eragile 
anitzetako ordezkariak bildu 
zituen hitzordua, gai honekin 
herrian bizi dugun egoeraz 
hausnartu, batzuek eta bes-
teek duten ikuspegia parteka-
tu eta aurrera begira jorratu 
daitekeen bidea elkarrekin, 
herri gisa marrazten hasteko 
abiapuntua finkatzeko baliatu 
zuten.

Erraustegiaren “kaltetu 
zuzenok”, Usurbilgo herrita-
rrak, herria bera gai honetan 
eragilea izatea. Herria bera, 
“kaltetu zuzenok, herri gisa 
presentzia konstantea izatea”. 
Hortxe Usurbilgo Larrialdi Ma-
haiak ekainaren 18an frontoian 
egindako biltzarrean marraztu 
zuen aurrera begirako erronka, 
erraustegia guztiz martxan 
jartzear duten honetan. Argi 
zioten, bizi dugun egoeraren 
aurrean, “aurrez aurre jarri be-
har gara esanez, hau ez dugula 
onartuko”.

Usurbilgo Larrialdi Mahaiak 
hitzorduan parte hartzeko 
gonbita luzatua zieten arlo 
guztietako eragile eta norba-
nako usurbildarrei. Eragileon 

Ekainaren 18an frontoian egin zen bileran, “35 urterako mehatxua” gain 
gainean dugula gogorarazi zuen Usurbilgo Larrialdi Mahaiak.

lankidetzatik, “ikuspegi zabal 
batetik erantzun bat plantea–
tzea” sustatu nahi baita herri 
gisa, irailean ofizialki piztu 
nahi duten Zubieta gaineko 
azpiegituraren aurrean. “Dena 
beharko da”, asanbladan na-
barmendu zutenez. Sektore 
guztien babesa eta inplikazioa 
izatea garrantzitsutzat jo zu-
ten, erraustegiaren jardunak 
eremu anitzei eragingo diela, 
“herri ikuspegitik kaltea” asko-
tarikoa izango dela ohartaraz-
ten dute eta. 

“35 urterako mehatxua” gain 
gainean dugula gogorarazi zu-
ten. Bitarte horretan erraus-
tegiaren jarduna eteten ez 
bada, inguruotan biziko dugun 
panorama marraztu ziguten; 
“gai oso arriskutsuak kontrolik 
gabe erreko dira” nabarmendu 
zuten, erraustera “edozer ekar 
dezaketela” ohartaraztearekin 
batera. Guztia plantak iraun-
gita duen baimen batekin, eta 
nazioarteko hainbat ikerke-
ta prestigiotsuek lehengaiak 
erraustu eta osasun arazoen 
artean ageriko ebidentziak 
daudela frogatu ahal izan du-
tenean. 

“Ez gara bakarrik izango”
Horri guztiari batu behar zaio, 
guztiz martxan jarri aurretik, 

erraustegian bertan jada jazo 
diren istripuak; iazko trans-
formagailu nagusiko eztanda 
eta maiatzean Arkaitzerrekan 
ehunka arrain hil zituen istripu 
kimikoa. 

Aurrera begira jarrita gogo-
rarazi zutenez, “herri honen 
osasunak markatuko du etor-
kizuna”. Inguru hau ez da or-
dea osasunaren alde borrokan 
dabilen bakarra; Zaldibarko 
zabortegiaren hondamen-
diaren harira sortu den herri 
mugimendua, edota Gueñes 
Bizia plataforma egiten ari den 
lanketa gogorarazi zen. Etor-
kizunean “ez gara bakarrik 
izango”, adierazi zuten herri 
biltzarraren deitzaileek. Bilgu-
neon artean koordinazio lan 
bat bideratzekoak dira. 

Datozen hilabeteotan adi 
egoteko deia luzatu zuten. 

Herrialde mailako eragileen 
lanketaren osagarri
Gipuzkoa mailan badira hain-
bat eragile aspaldidanik bo-
rroka honetan murgilduak. 
Frontoian egin zen herri biltza-
rreko deitzaileek nabarmendu 
zutenez, erraustegia geratzeko 
Gipuzkoa mailan lanean ari di-
ren eragileen lana osatzera da-
toz. “Osagarria da beste maila 
batean egiten ari diren lanke-
tarekin”. Kasu honetan ordea, 
Usurbilgo herria, eragile gisa 
jardutea sustatu nahi da.

GuraSOSetik, hondakinak 
kudeatzeko alternatiba ego-
kiagoak badirela gogoraraz-
ten dute. Gatazkari haur eta 
herritarren osasuna berma-
tuko duen irtenbide adostu 
bat emateko elkarrizketarako 
prestasuna adierazi diete 
beste behin foru agintariei.  
“Erraustegia martxan jarri du-

Osasunaren alde lanean 
segiko du GuraSOSek

ten arren, gure borrokak hor 
jarraituko du gure haur eta 
herritarren osasuna bermatua 
izan dadin”. Helburuak egoki-
tuta lanean segiko dutela ira-
garri dute. “Hasieran erraus-
tegia martxan ez jartzea izan 
zen helburua. Orain jarraipen 
zehatza eta zorrotza egitea da 
helburua”. “Gure borrokak hor jarraituko du, herritarren osasuna bermatua izan dadin”.
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Itzira Eraikuntzak: “Bonuak berehala agortu ziren”
NOAUA! Denda bat duzue bai-
na eraikuntza arloko berri–
tze-lanak ere egiten dituzue. 
Konfinamenduan, bi jardue-
rak eten behar izan zenituz-
ten, ezta?
Itzira Eraikuntzak: Hori da. Ba-
tez ere partikularrekin egiten 
dugu lan, etxe barruan. Eta etxe 
barrura ezin zen lanera joan. 
Hilabete t´erdiz egon gara geldi.

Garai zaila pasako zenuten.
Eragin handia izan du. Denoi 
bezala, kolpean etorri zitzaigun. 
Derrepentean. Eta ez geunden 
prestatuta. Lan guztia etxe ba-
rruan egitekoa zen, berrikun–
tzak batez ere, eta ezin lanik 
egin. 

Eta zer moduz ari zarete une 
honetan?
Orain, egia esan, lan askorekin 
gabiltza. Hilabete t´erdi geldi 
egon eta gero, jende asko zain 

“Hainbat astez geldi egotea arazo handia izan da guretzat”, adierazi digu 
Itzira Eraikuntzak-eko arduradunak.

zegoen. Hasitako lanak buka–
tzeko zain. 

Lanez gainezka orduan. Hobe 
horrela, ezta?
Bai. Guretzat hainbat astez 
geldi egotea arazo handia izan 
da. Dendaz aparte, eraikun–
tza enpresa txiki bat dugu, 
eta gastu asko juntatzen dira. 
Maileguak, hipotekak... Langi-
le batzuk ERTEan sartu ziren, 
beste batzuk ez, bajan zeu-

IÑAKI IPARRAGIRRE
“Orain lan askorekin 

gabiltza. Hilabete t´erdi 
geldi egon eta gero, 

jende asko zain zegoen”

delako. Guk behintzat gastu 
asko izan ditugu. Orain gus-
tura gaude, lana badagoelako. 

“Ez genuen horrelako 
harrerarik espero”
Itziran erosteko bonuak es-
kura zitezkeen Gertuago web 
orrialdean. Zer moduz joan 
zaizue?
Salgai jarri eta berehala agortu 
ziren. Guk jada ez ditugu. Egia 
esan, ez genuen horrelako ha-
rrerarik espero. Denak ez dira 
etorri oraindik bonuak gasta–
tzera, baina urtean zehar pasa 
daitezke.

Kontsumoa sustatzeko kanpai-
na ona izan dela uste al duzu?
Oso ona, herritarrentzat ben-
taja da. Bezeroa gustura dago, 
eta bezeroa gustura badago, gu 
ere bai. 

Bazar China denda: “Maskarak lehen baino gehiago 
saltzen ditugu orain”
NOAUA! Koronabirusarenga-
tik denda itxi egin behar izan 
zenuten. Zer moduz moldatu 
zarete etxealdiak iraun duen 
denboran? Zaila egin al zaizue 
etxetik ezin ateratzea?
Bazar China. Ez, ez zaigu zaila 
egin.

Saltokiak irekitzeko aukera 
zabaldu zenean, jendeari bel-
durra ematen zion dendetan 
sartzea. Denda honetan ere 
hala izan al zen? 
Ez, gure kasuan jendeak ez du 
arazorik eduki gure dendan 
sartzeko garaian, baina bai 
eskatzen duguna da sartze-
rakoan maskara jartzea.

Prebentzio neurriak bete be-
har dira. Zuen saltokian hor-
taz, bezeroek ondo betetzen 
dituzte bete beharrekoak. 

“Dendan sartzerakoan maskara jartzea eskatzen diegu bezeroei”.

Bai maskararekin sartzen dira.

Jendeak betiko gauzak eros-
ten ditu ala aldatu egin al dira 

erosketa ohiturak? 
Ez, ez dira aldatu. Antzeko 
gauzak erosten dituzte.

Akaso maskarak eta antzekoak 
gehiago saltzen dituzue orain?
Maskarak lehen baino gehiago 
saltzen dira, bai.

Usurbilgo Udalak bonu batzuk 

jarri ditu salgai eta hainbat 
saltokitan oso pozik daude 
kanpainak izan duen harrera-
rekin. Zuek ere hartu duzue 
parte Gertuago kanpainan. 
Jendea hurbildu al zaizue bo-
nuarekin erostera?
Gure kasuan ez dugu oraindik 
bat ere saldu, ulertzen dugu-
lako gure dendara etortzen de-
nak ez duela bapatean 20, 50 
edo 100 euro gastatzen. 

Urte batzuk egin dituzue jada 
Usurbilen. Harrera ona egin al 
zaizue herrian?
Bai, herriko jendearekin harre-
man ona daukagu.

Oharra: Elkarrizketa euskaraz 
egin dugu. Dendako jabeen 
seme gazteak egin ditu itzul–
tzaile lanak.

BAZAR CHINA
Pozik bizi dira Usurbilen.

“Herriko jendearekin 
harreman ona daukagu”
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La Chimenea: “Jendeak altzariak erosteko beharra zuen”  
NOAUA! Denbora asko egin al 
duzue lanera ezin etorri?
Intza: Martxoaren 16an itxi eta 
maiatzean itzuli ginen. Bi hila-
bete inguru.

Ikusten dudanez, segurtasun 
neurriak zorrotz ari zarete ja-
rraitzen.
Intza: Maskarak, pantailak 
eskritorioen aurrean, gela es-
kuragarri, papera sofak edota 
aulkiak probatu ahal izateko... 
Segurtasun neurri guztiak be-
tetzen ditugu.
Isa: Eta bezeroek ere bai. Oso 
informatuta eta oso kon–
tzientziatuta datoz hona. Gu 
gertuko saltokia gara, fami-
liarra, eta kosta egiten zaigu 
maskararekin ibili behar iza-
tea batetik bestera, baina oso 
beharrezkoa dela deritzogu. 
Eta behar den denbora guz-
tian mantenduko ditugu neu-
rri hauek.

Gertuago kanpainako bonu denak agortuta daude La Chimenean. “BEZik gabeko 
hilabetea hasi dugu eta uztaila osoa iraungo du”.

Aholkularitzarik jaso al duzue?
Isa: Ez, gure nagusia bere kabuz 
informatu da. Altzari sektorea 

babestu gabe dago. Renove pla-
na egin behar dute orain etxeko 
tresnekin eta beste behin ere al–
tzariekin ahaztu egin dira.

Maiatzeko irekiera nola joan 
zen? 
Intza: Lan askorekin hasi ginen.
Isa: Izugarria izan da. Jende 
asko etorri da. Hiru hilabetez 

INTZA, LA CHIMENEA
“Zabaldu berritan, 
eromena izan zen. 

Orain gauzak normaldu 
egin direla esango nuke”

etxetik atera gabe egon eta 
gero, jendeak beharra zuen al–
tzariak erosteko. Eta denetatik 
saldu dugu.

Lanpetuta hastea eskertzeko 
modukoa izango da, ezta?
Intza: Noski baietz. Hilabete ha-
sieran lan asko izan genuen eta 
orain gauzak normaldu egin di-
rela esango nuke. Baina zabal-
du berritan, eromena izan zen.

Gertuago web orrialdean, La 
Chimenean erosteko txartelak 
zeuden eskuragarri. Jada agor-
tu dira. Kanpainak eman due-
narekin pozik al zaudete?
Intza: Bezeroak oso pozik 
daude. Kanpaina hasi zenetik 
galdezka ibili dira eta, batzuk 
behintzat, bonuen abantailaz 
baliatzeko aukera izan dute. 
Isa: Orain BEZik gabeko hilabe-
tea hasi dugu eta uztaila osoa 
iraungo du. 

Barazar ostatua-landetxea: “Hemen egongo gara, 
herrikoei ahal dugun zerbitzurik onena eskaintzeko”
NOAUA! Konfinamenduak era-
gin zuzena izan du ostalari–
tzan. Ixteko aginduak lande-
txeari ere eragingo zion, ezta?
Mari Jose Osambela, Barazar: 
Hala da, landetxea ere itxi be-
har izan genuen. Baina hilabete 
lehenagotik ere landetxean ge-
nituen erreserba guztiak pixka-
naka-pixkanaka kantzelatzen 
joan ziren. Uztailean hasi gara 
berriro erreserbak jasotzen.

Lehengora itzuli zarete ala lan 
gutxiago al duzue orain?
Tabernak eta jatetxeak ireki zi-
tezkeenetik aste pare bat itxa-
ron genuen. Batez ere taberna, 
jatetxe zein landetxerako pro-
tokoloak ondo prestatu arte. 
Bestalde, beste tabernak eta ja-
tetxeak nola hasten ziren ikusi 
nahi genuen. Beldur pixkat ere 
bagenuelako. Une egokia zela 

“Tabernak eta terrazak harrera bikaina izan dute lehenengo egunetik”.

ikusi genuenean, irekitzea era-
baki genuen. 

Tabernak eta terrazak harre-
ra bikaina izan dute lehenengo 

egunetik eta, alde horretatik, 
oso pozik gaude. Eta jatetxean 
betiko martxan ari gara. Argi da-
goena da eguraldi ona bada, jen-
deak nahiago duela kanpoan ba-
rruan baino. Zalantzarik gabe.

Santio eta San Inazio egune-
tarako zer nolako prebisioak 
dituzue?
Egun horietarako prebisioak 

egitea ez da erraza. Egoera kon-
tuan hartuta, nork daki? Hala 
ere, gu hemen egongo gara. 
Beti bezala, herriko jendeari 
ahal dugun zerbitzurik onena 
eskaintzeko. Gauzak nola da-
tozen ikusiz joango gara eta ho-
rren arabera moldatzen joango 
dira prebisioak.

Landetxea ere bada Barazar os-
tatua. Uda honetarako erreser-
bak gutxitu ala handitu egin al 
zaizkizue?
Apiriletik uztaila bitarte dena 
kantzelatu zen. Erabat. Baita 
abuztuko erreserben %80a ere. 
Dena den, badirudi jendea ez 
dagoela oporrik gabe geratzeko 
prest eta uztaila ari da pixka-
naka betetzen erreserba berrie-
kin. Abuzturako 100%ean be-
teta egotea espero dugu baina 
batek daki.

BARAZAR LANDETXEA
“Jendea ez dago oporrik 

gabe geratzeko prest. 
Uztaila erreserba 

berriekin betetzen ari da”
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USURBILEN BATZARRE 
BAT ERATZEKO MOZIOA

Mozioa tratatu zenean, 
aho batez aurka bozkatu 

zuen udalbatza osoak. 
EAJ-tik adierazi zutenez, 
“herritarren ordezkariak 
gara, horri uko egiteko 

ez gaude”

Covid19 garaiko lehen udalbatzar presentziala 

Garaiotan ohikoa bi-
lakatzen ari den ezo-
hiko irudia; otsailaz 

geroztik, alarma egoera inda-
rrean izan den artean telema-
tikoki egin ostean, lehen udal-
batzar presentziala egin zuten 
ekainaren 25ean. 

Ikusten duzuen moduan; be-
harrezko segurtasun neurriak 
hartzeko, behar besteko dis-
tantzia ezarri zuten elkarren 
artean. Udalbatza aretoan da-
goen mahaiari beste lau mahai 
erantsi behar izan zizkioten, 
13 udal ordezkarien arteko gu-
txieneko segurtasun distantzia 
bermatzeko. Udalbatzarrak pu-
blikoak direnez, bertaratu nahi 
dutenentzat ere lekua bermatu 
beharra zuten. Pleno aretoaren 
espazioari inoiz baino etekin 
handiagoa atera zioten bistan 
denez.

Mozioa, onartu gabe
Herritar batek elikadura eta 
energia burujabetzari lotutako 
mozioa aurkeztu zuen ekai-
naren 25eko udalbatzarrean. 
Orain arte egin ez den balo-
razio tekniko eta politiko bat 
egitean eskatzen zuen, pleno 
aretora joandako herritarrak.

Bizi dugun krisialdian he-
rritarrentzat beharrezko eta 
urgentetzat jotzen zuen tes-
tuak lau eskaera biltzen ditu. 

Ikusten duzuen moduan; beharrezko segurtasun neurriak hartzeko, 
behar besteko distantzia ezarri zuten elkarren artean. 

Usurbilgo “autohornikuntza” 
gaitasunari buruzko azterketa; 
Kalezarren energia berriztaga-
rrien egitasmo bat abiatzeko 
azterketa; herritarrek gaioi 
buruz proposamenak aurkez-
teko prozesu parte hartzailea 
abiaraztea; eta Usurbilgo “ba–
tzarrearen” eraketa 3 fasetan 
(azterketa, eztabaida publikoa 
eta “herri batzarrea” osatu edo 
ez erabakitzeko galdeketa), 
“autogobernu bat izan eta he-

rritarren gehiengoari eragiten 
dioten erabakiak gutxiengo ba-
tek ez hartzeko”. 

Mozioa tratatu zenean, aho 
batez aurka bozkatu zuen 
udalbatza osoak. “Batzarrea-
ren” eraketa proposamenaren 
harira, EAJ-tik adierazi zute-
nez, “herritarren ordezkariak 
gara, horri uko egiteko ez gau-
de”. 

PSE-tik mozioko energia eta 
elikadura subiranotasunaren 
ideiarekin bat egin arren, he-
rritarren parte hartzean zer 
hobeturik egon daitekeela 
adierazita, udal jardueraren 
legitimotasuna defendatu zuen 
Patxi Suarezek, mozioaren 
aurka bozkatuko zuela iragar–
tzearekin batera.

EH Bilduren udal gobernu 
taldetik ere mozioaren kontra 
bozkatuko zutela iragarri zu-

Covid19 bulegoa sortzeko proposamena aurkeztu zuen
Patxi Suarez zinegotzi sozialistak
NOAUA! bidez Covid19 udal 
bulegoa sortzea proposatu du 
berriki Usurbilgo PSE-k, dau-
den laguntzen berri eman eta 
aholkularitza eskaintzeko he-
rritarrei. Patxi Suarez zinego–
tziak gainerako udal ordezka-
riei aurkeztu zien aurreko 
asteko udalbatzarrean.

Udal gobernu taldetik bule-

go horren funtzioa Udalak jada 
betetze duela gogorarazi zuten. 
Harridura agertu zuten, oposi-
zioko taldeen halako proposa-
menen berri sarritan lehenbizi 
NOAUA! bidez izaten dutelako.

EAJren eskaera, oinarrizko 
laguntzak ez etetea
EAJ-tik NOAUA! bidez jakinara-

zitako eskaera edo proposamen 
guztiak udaletxean erregistra–
tzearekin batera hedatu izan 
dituztela adierazi zuen Josune 
Urkola bozeramaileak. Udal 
gobernu taldeari zuzenduriko 
azken eskaera, krisialdi hone-
tan udalak bideratu dituen oi-
narrizko laguntzen ingurukoa 
zen; laguntza hauek ez etetea 

galdegiten zuen. Eskaera sorpre-
saz hartu zutela erantzun zioten 
udal gobernu taldetik, gai honi 
buruzko azalpen guztiak jaso 
ostean izan baita. “Inor ez da 
babes gabe geratu”, argitu zuen 
alkateak. Laguntza hauen eska–
tzaileak izan diren 32 pertsonen 
egoera kudeatzen segitzen dute 
gizarte zerbitzuek. 

ten. Bertan planteatzen diren 
burujabetza energetikoa eta 
elikadurarena “bi ildo estrate-
giko” dira udal gobernu taldea-
rentzat. “Norabide horretan 
lanean” sakonduko dutela ira-
garri zuten, Legealdi Planean 
bilduak dituzten hamarnaka 
ekimen gauzatuta. Are gehiago 
orain, dugun osasun krisialdia 
dela eta. Krisialdi honi aurre 
egiteko lanean dihardutela 
zioen alkateak “sektore guztie-
kin eskuz esku”. Udalak histo-
rikoki egin bezala, herritarre-
kin “burujabetza partekatua” 
praktikara eramaten segitzen 
dutela diote. 

Mozioa aho batez ez onar–
tzea erabaki ostean, egun tris-
tetzat jo zuen testua aurkeztu 
zuen herritarrak. Botereari eu–
tsi edo erakunde propio baten 
alde egiterakoan, “boterea hau-
tatu duzue” adierazi zion udal-
batzari, “autogobernua uka-
tuz”. Erabaki ez inteligentetzat 
jo eta zuhurtzia falta egotzi 
zien udal taldeei. Halere, “be-
harragatik bada ere eratuko da 
Batzarrea”, iragarri zuen. Foru 
funtsean izan den murrizketa 
hori gertatzeko lehen zantzua 
baino ez dela adierazi zuen. 
Ekoizpenerako herriak dituen 
lursailei buruzko informazioa 
eman arte mozioa hilero aur-
keztuko zuela iragarri zuen 
herritarrak.
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UDAL GOBERNU TALDEA
“Familia zaurgarrienen 

egoerarekin zarata 
politikoa egin nahi izatea 

ez da onargarria”

Udal gobernu taldea: “EAJk ez digu leziorik emango”

Prentsa-ohar bidez, EAJk 
hainbat proposamen lu-
zatu ditu azken asteotan. 

EH Bilduk gidatzen duen udal 
gobernu taldeak modu berean 
erantzun nahi izan du, gure 
erredakziora igorritako ohar ba-
ten bidez. 

“Uztailaren 12ko hauteskun-
deak hurbiltzearekin bat, ugari-
tu egin dira EAJren prentsa-oha-
rrak NOAUAn. Ezin dugu uka 
sorpresaz hartu ez ditugunik; 
izan ere, gai gehienak aurrez 
landuak, azalpen guztiak eman-
da eta hitz eginda baitaude da-
gokion batzordeetan. Non egon 
dira?”.  Herritarrei ere argibi-
deak emateko helburuz, azal-
pen hauek eman nahi ditu udal 
gobernu taldeak.

“Behar beste gehituko ditugu 
aurrekontuak, herritar guztien 
gizarte babesa bermatzeko”
Egoera zaurgarrian dauden fa-
milien elikadura bermatzeko 
xedez,  Udalak dirulaguntzak 
eman zituen alarma egoerak 
iraun zuen denboran. “Elika-
dura Bankua bat-batean ixteak 
hainbat familiaren oinarrizko 
elikadura kolokan jar zezake-
ela-eta, elikadura bermatzeko 
dirulaguntza-lerroa abiatu ge-
nuen, herriko Caritaseko kidee-
kin elkarlanean. 20.000 euroko 
diru-partida bideratu genuen, 
eta alarma egoerak iraun bitar-
tean izan da martxan”. Dirula-
guntza hori bertan behera utzi 
eta ohiko prozedurara itzuli da 
Udala, eta hori horrela bidera–
tzeko arrazoi bakarra teknikoa 
izan dela dio udal gobernu tal-
deak. “Udaleko lanak beti es-
katzen ditu arauen egokitzape-
nak, baina horrek ez gaitu gure 
bidetik apartatuko. Udal honek 
behar beste gehituko ditu au-
rrekontuak, usurbildar guztien 
gizarte babesa bermatzeko”. 
EH Bilduk gidatzen du udal go-
bernua eta gai honen inguruan 
hauxe ohartarazi nahi du: “ez 
digu leziorik emango EAJk. Ez 
gaude beraiek eskatu zain ho-

Azken asteotan EAJk NOAUA bidez egin dituen proposamenei erantzun egin 
die udal gobernu taldeak.

rrela jokatzeko. Hauteskunde 
atarian guztiak ez du balio”. 

Troia pareko balizko bidegorriaz
Eusko Trenbide Sarea (ETS) 
trenbidea egonkortzeko lane-
tan dabil, Troia parean. Honi 
lotuta, bertan bidegorri bat 
osatzeko aukera aztertzea es-
katu dio EAJk udal gobernuari. 
EH Bilduk gidatzen duen udal 
gobernu taldeak harrituta jaso 
du EAJk NOAUAn eginiko pro-
posamena. “ETSk argi adierazi 
zigun han ezin dela bidegorri-
rik egin”. Bestetik, Diputazioko 
zuzendariekin egindako bile-
ran mezu argia eman zitzaiola 

Udalari. “Bidegorri hori egiteko 
ardura Diputazioarena dela eta, 
beraz, Udalari ez dagokiola au-
rreproiekturik egitea. Halakorik 
ez egiteko agindu zitzaigun, 
prepotentzia handiz, gainera, 
dena esan behar bada! Beraiek 
egin ez, eta besteei utzi ez”, 
kexu da EH Bilduk gidatzen 
duen udal gobernu taldea. “Le-
hen ere, landutako proiektua 
bertan behera utzi zuten. EAJk 
behin baino gehiagotan eskatu 
du Udalak beretik ere jarri behar 
duela. Martxoan egindako hiri-
gintza batzordean eman genuen 
honen berri. Eta orain? Non dira 
orain Diputazioari aurre egite-
ko?”, galde egiten du Usurbilgo 
udal gobernu taldeak. 

Enpresa bat kontratatu da 
usoen izurriteari aurre egiteko
Usoen izurritearen aurrean, 
EAJk bere kezka azaldu zuen 

aurreko astean. “Jakin bada-
kigu usoak asko ugaritu direla 
azkenaldian”. Enpresa espeziali-
zatu bat kontratatu du Udalak, 
“lehenbailehen konponbidea 
jartzeko”. 

“Elebitasunez aritzeko eskaera 
egin digu EAJk”
Ekainaren 30ean, EAJko zine-
gotzi batek berak parte har–
tzen duen batzorde eta osoko 
bilkuretako dokumentazioa bi 
hizkuntzetan jaso nahi duela 
eskatu zuen, “ez baita euskaldu-
na. Zur eta lur utzi gaitu eskae-
rak. Izan ere, euskara hutsean 
lan egiten duen udal bati nola 
eska diezaioke EAJk bi hizkun–
tzetan lan egitea?”, galde egiten 
du udal gobernuak.  “Usurbil 
UEMAko kide da, eta atzera-
pauso handia litzateke horretan 
hastea. Oztopoak oztopo, eta 
udal langile, hautetsi eta herri-
tarren konpromiso itzelari esker, 
Usurbilgo Udalak erakutsi du 
euskara hutsean funtziona dai-
tekeela eremu instituzionalean”. 

Euskaraldiaren atarian, “zer 
eskatuko diegu herritarrei udal 
ordezkariak halako utzikeriaz 
jokatzen dutenean? Lotsa-
garria”, dio EH Bilduk. “Zer 
konpromiso du EAJk euskara-
rekin? Usurbilen, horretan ere, 
atzeraka doa. Horregatik, EAJri 
publikoki eskatzen diogu ber-
tan behera uzteko egin berri 
duen eskaera”.

Josune Urkola EAJko boze-
ramailearen esanetan, “ezin 
dugu sinetsi bidegorri berria-
ren erdian Iberdrolako zutoin 
bat bertan uztea”.  EAJren us-
tez, “Udalak  etsenplu eman 
beharrean arduragabekeria 
osoz gauzatu du obra. Segur-
tasuna ez da inondik inora 
bermatzen eta erabiltzaileen–
tzako arrisku larria bihur dai-
teke. Udal gobernua lehena da 

baldintza guztiak betearazten 
partikular batek obrak egin 
nahi dituenean baina kasu ho-
netan badirudi ez dituela apli-
katzen beretzat”. 

EAJk eskatu du premiaz do-
rre elektrikoa  mugitzeko “eta 
bidegorria garbitzeko beha-
rreko neurriak hartzea, infor-
mazio seinaleak, ispiluak eta 
gainerako elementu osagarri 
guztiak behar bezala kokatuz”. 

Pikaolako  bidegorriaren erdian dagoen zutoina 
kentzeko eskaria egin du EAJk

Pikaolakoa zuzentzeko asmoz,
EAJk eskaera bat bideratu zuen 
ekainaren 30ean udal erregistroan.
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Te-
lefonoz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 / 
erredakzioa@noaua.eus  
Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, eguerdiko 
12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditugu be-
rrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k 
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

ETXEBIZITZA

Salgai
Munalurra 16, 5ªA pisu bat sal-
gai. 3 logela, 70 metro2. Igogai-
lua egitea onartuta dago eta be-
rehala egingo da. 130.000 euro. 
Interesatuak deitu: 617972350. 

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 

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. 

Alokairuan    
Konfinamenduan gustura ga-
biltza gurasoekin baina etxe bila 
gabiltzan bikote gazte bat gara. 
Biok hezitzaileak, lan kontratua-
rekin eta arduratsuak. 695 747 
944

Usurbilen, kaxkoan eta in-
guruan pisu bat alokatu nahiko 
nuke. Txakurra daukat. Hilaren 
1ean ordaintzeko konpromisoa. 
661115222. 

Etxe bat edo logela bat alokatu 
nahiko nuke Usurbil edo in-
guruan. Kontratua beharrezkoa. 
633141060 

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

Marradun garaje bat alokairuan 
Bizkarre auzoan. 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. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 

Santuenea auzoan trastero txiki 
baten bila nabil. 626 735 354 

Nissan Terrano 2 markako kotxea 
salgai. 943429682 / 637293471  

Kale Nagusian garaje bat salgai. 
Ez da garaje itxia. 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. 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak  

Udan LH1eko (7 urte) ume bati 
klaseak emateko pertsona baten 
bila nabil Usurbilen. 626474232 

Irailetik aurrera emakume bat 
behar dugu bi umeei bazkaltzen 
eman eta eskolatik jasotzeko.  
Ordutegia zehazteko daukagu. 
658706443 

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 

Txiribogan asteburuetarako lan-
gileak behar dira. Interesatuok 
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 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Udan umeen zaintzaile lanetan 
edo klase partikularrak emateko 
prest nago Usurbilen. 648059422 

Saio partikularrak emateko es-
kaintzen naiz (edozein adinetako 
haurrei). Irakasle titulua dut eta 
iaz Ikastolan jardun nintzen klasea 
ematen. Ingelesez ere eman di–

tzaket saioak. 662127029. 

Ekaina, uztaila eta abuztuan hau-
rren zaintzaile lanetan edo parti-
kularreko irakasle gisa jardun nahi 
dut. Esperientzia zabala dut alor 
honetan. 688695958 

Emakume bat, interna bezela, lan 
egiteko prest, etxeko lanak edo 
adinekoak zaintzen.664192760 / 
722 48 39 94 

Esperientzia eta erreferentziak 
ditut. Etxeko lanak, pertsona 
helduak zein umeak zainduko 
nituzke, orduka zein egun osoz. 
602830982

Usurbilen lan bila nabil zaintza 
lanak edo etxeko lanak egiteko. 
Esperientzia handi eta errefe-
rentzia onak. Orduka zein lanaldi 
osoan aritzeko disponibilitatea. 
617857807 

Garbiketa eta zaintza lanak egin-
go nituzke. Esperientziarekin. 
Orduka, edo lanaldi osoz aritzeko 
disponibilitatea. 603315126

Garbiketa lanak, edo zaintza la-
nak egingo nituzke. Disponibili-
tate osoa daukat eta esperientzia 
antzeko lanetan. 631818150 

Pertsona helduak eta haurrak 
zaintzeko edo garbiketan aritzeko 
lan bila nabil. Denbora osoz edo 
orduka. 602424658

Eraikuntzan, jardineritzan edo 
bestelako ofizioetan lan egingo 
nuke. Bizargin moduan aritzeko 
ere bai. 602424658 

Laguntza soziosanitarioa behar 
baduzu ez izan zalantzarik dei–
tzeko. Esperientzia zabala osasun 
eta zaintza alorrean. Kontxu 
619827232 

Orduka lan egingo nuke Usurbil–

OHARRA: 2020ko uztailaren 17an aterako dugu hurrengo astekaria. Oharrik edo zorion agurrik baduzue, uztailaren 13a baino lehen helarazi. 
Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus            

Naia galdu egin da, Kale Nagusian.
Emea da, oso ona eta goxoa.
Baten batek ikusi badu, mesedez,
kontaktuan jar dadila gurekin.
Bere familia desesperatuta dago!
661857220 (Doltza).

Bila gabiltza
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Goardiako farmaziak Uztailak 09 - Uztailak 19
Osteguna 09 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte               

Ostirala 10 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte   

Larunbata 11 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte 

Igandea 12 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte  

Astelehena 13 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte              

Asteartea 14 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                                       

Asteazkena 15 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte                                                               

Osteguna 16 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte             

Ostirala 17 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte   

Larunbata 18 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte 

Igandea 19 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
URRUTIA-MARTIN-HERNANI
Etxeberri auzoa, 1. Florida
943 55 77 38

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

en garbiketa lanetan zein zain–
tza lanetan. 689027247 

Lanaldi osoz aritzeko lan bila na-
bil. Esperientzia asko 661091863 

Adinekoak zaintzen zein garbike-
ta lanak egiten esperientziadu-
na. Disponibilitate osoa. Egoitza 
baimena ere badut. 645067560 
Betza 

Adinekoak zainduko nituzke. Es-
perientziaduna. 666097595.

Lan bila nabil. Adinekoak zain–
tzeko prest. 617016290.

Lan bila nabil asteburuetarako, 
adinekoak zaintzeko. 688712294

Lan bila nabilen gazte bat naiz. 
Garbiketan edo pertsona hel-
duak zaintzen, arratsaldetan edo 
gauean. Tel. 633 159 088. 

Lan bila nabil, pertsona helduak 
zaintzeko, arratsaldetan edo 
gauetan. 655 986 552 

Lan bila nabil. Garbiketan edo 
pertsona helduak zaintzen. Se-
gituan lanean hasteko moduan. 
631 703 566

Lan bila nabil. Garbiketan edo 
pertsona helduak zaintzen. Se-
gituan lanean hasteko moduan. 
632 618 839

Lan bila dabilen mutil bat naiz. 
Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan. Tel. 617 016 290

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen, garbiketan, 
ostalaritzan edo plantxa egiten. 
676 188 411

Lan bila nabil. 655 986 552 

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

Haur edo adinekoak zaintzeko 
emakume esperientzia han-
dia duena eskeintzen da. Baita 
ere etxeko garbitasunerako. 
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

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, dei-
tu edo bidali whatsapp mezu bat 
688637679, 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/umeak zaintzen 
lan egingo nuke. 631864292.

Pertsona helduak edo umeak 

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

BESTELAKOAK
Frantseseko klaseak ematen 
ditut udan, norberaren etxean. 
600766068 Jokin 

Txirrinda bat opari. 9-12 ur-
tekoentzako. 675 712 383. 
Helbide honetan duzue ikusgai:     
https://ibb.co/MZZxQmf

Isabelita Mandarina Japo-
niarrak (txoriak) ditut salgai. 
659185107 

Ingelesarekin laguntzeko, Usur-
bilgo pertsona baten bila nabil, 
DBH 1ean ikasten ari den nire 
alabarentzat. 627 18 46 74 

AMC markako eltze bat daukat 
salgai. Oso ondo dago 943363201 

Matxaka; sagarra txikitzeko 
tresna daukagu salgai. Itziar 
637974994. 

Baserriko kalabazak salgai. 605 
783 227.

Estilo guztietako txirikordak 
(trenza) egiten dira. 658706345,  
60256809.

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. 
699 421 238 Iñigo. 

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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10 11 12ostirala larunbata igandea
Kultur Bira: Asier Kidam magoa Agina-
gako Eliza Zaharrean. 18:00. Ikus azpiko 
agenda.
Zorione Mendezen erakusketa Artzabalen.
Elizako erlojuari buruzko erakusketa 
18:00etatik 20:00etara Sutegin.

Zorione Mendezen erakusketa Artzabalen.
Elizako erlojuari buruzko erakusketa 
18:00etatik 20:00etara Sutegin.

Kultur Bira: Oreka Tx Aginagako Eliza Za-
harrean. 20:00. Ikus azpiko agenda.
Zorione Mendezen erakusketa Artzabalen.
Elizako erlojuari buruzko erakusketa 
18:00etatik 20:00etara Sutegin.

Uztailak 10, ostirala
n 20:00 Kontzertua Aginagako Eliza Za-
harrean: Oreka TX.

Uztailak 11, larunbata
n 18:00 Asier Kidam magoa Aginagako 
Eliza Zaharrean.

Uztailak 16, osteguna
n 09:00-17:30 Jakin Jardunaldiak Uda-
rregi Ikastolan.
n 20:00 Mikel Laboa plazan: Gartxot.

Uztailak 17, ostirala
n 19:00 Antzerkia Olanoenea plazan: 
“Skratx”.
n 20:00 Kontzertua Aginagako Eliza Za-
harreko kanpoaldean: Malen eta Maddi.

Uztailak 18, larunbata
n 20:00 “Birritan bortxatua” antzezlana 
eta Jurgi Ekizaren emanaldia Udarregi 

Oreka Tx Aginagan, Kultur Biraren eskutik

Oreka Tx taldea zuzenean arituko da 
ostiral honetan Aginagan. 20:00etatik 
aurrera, Eliza Zaharrean. 

Ikastolako erdiko aretoan.

Uztailak 19, igandea
Herri Kirolen Eguna
n 10:00 Sega ekitaldia Amitzaren eskutik, 
Udarregi Ikastolaren pareko belardian.
n 12:00 Gipuzkoako Harri Txiki altxatze 
Txapelketa Dema plazan.
n 18:00 Giza-proba eta idi-dema Dema 
plazan.

Uztailak 24, ostirala
n 20:00 Kontzertua Aginagako Eliza Za-
harreko kanpoaldean: Odolaren Mintzoa.

Uztailak 31, ostirala
n 22:00 Kontzertua Aginagako Eliza Za-
harreko kanpoaldean: Dalton Anaiak.

Informazio gehiagorako: 
943 371 999
usurbilkultura.eus

Agenda uztaila

Zaharberritua izan den Elizako erlojua 
jatorrizko lekura itzuli aurretik, jendau-
rrean jarri dute ikusgai. Uztailaren 1etik 
19ra, egunero, arratsaldeko 18:00etatik 
20:00etara, Sutegiko aretoan zabaldu du-
ten erakusketan. 

Elizako erloju berritua, 
Sutegin ikusgai

Artzabalen ikusgai duen lan bat zozke-
tatzeko asmoa du. Parte hartzeko ba-
rrako eltxetxoan “borondatea eman 
(diru, mezu, marrazki… bidez). Ondo-
ren izena eta telefono zenbakia utzi ber-
tan egongo den paper batean”.

Zorione Mendezen 
erakusketa Artzabalen

Covid19ak sorturiko errealitate distopi-
koez eta bertan sorturiko aukerez jar-
dungo dute aurten. 20:00etan, Gartxot 
kantariaren kontzertua Mikel Laboa pla-
zan. Jardunaldietarako sarrerak agortuta 
daude. 

Uztailaren 16an, Jakin 
Jardunaldiak Udarregin



  



 


