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Mariaje Imaz, Udarregi ikastola:
“Ikasleak beraien artean 
harremantzea garrantzitsutzat 
jotzen dugu”

Zumarte Musika Eskolak 
ikastaro ugari iragarri ditu

Euskararen Eguna, iruditan

Udal gobernu taldea:
“2021erako udal aurrekontuak 
inoizko sozialenak izango dira”
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Laburrean

Covid-19agatik eremu laranjan hasi ge-
nuen iragan astea, abenduaren 1ean go-
rrira igaro ginen eta hilaren 4an berriz 
zonalde laranjara. 100.000 biztanleko 500 
kasuko intzidentziaren bueltan ibili ginen.

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.

500eko intzidentziaren 
bueltan 

Gripearen aurkako 
txertoa  
Iaz baino %50ak gehiagok jarri du gripea-
ren aurkako txertoa aurten. Kanpainak 
martxan jarraitzen du oraindik. Hitzordua 
hartzeko anbulatoriora deitu; 943 36 20 
13.

Bi istripu izan ziren iragan astean 
N-634 errepidean 

Usurbil alderik alde zeharkatzen 
duen N-634 errepidea albistea 
izan da azken egunotan behin 

baino gehiagotan. Iragan astean bi istri-
pu izan ziren; azaroaren 30ean, Agina-
gan, Galardiko gasolindegitik gertu, ka-
mioi eta auto baten artean. Zauritu bat 
eragin zuen. Abenduaren 2an jazo zen 
bigarren istripua; errepide berean, baina 
lanetan duten Txikierdi-Troia eremuan. 
Tarte horretan mendi magala egonkortze-
ko Gipuzkoako Foru Aldundia egitekoa 
den lanengatik, Usurbil aldera etortzeko 
errei bat itxita izango da hiru hilabetez. 
Zonalde honetan jazo zen iragan asteko 
bigarren istripua, bi ibilgailuen artean. 
Ezbeharrean pertsona bat zauritu zen. 

Semaforoek kudeatuko dute egunero 
24 orduz, ibilgailuen joan etorria. Horrez 
gain, pare bat ohar Troiako pasabideari 
dagokionean. Oinezkoentzat dakizue-
nez, errepidea zeharkatzeko semaforo 

Kalezarretik behera Troia aldera autoz doazenek, ezin dute N-634 errepidera sartu Donostia aldera 
joateko. 

bat jarria zegoen. Lanok iraun artean 
semaforoa ez da martxan izango. Biga-
rren oharra; Kalezarretik behera Troia al-
dera autoz doazenek, ezingo dute N-634 
errepidera sartu Donostia aldera joate-
ko. Usurbil aldera doan noranzko bidea 

baliatu ahalko dute. Aipatu moduan, 
Donostia aldera doan erreia ez. Eguno-
tan goizean goiz nahiz eguerdi partean, 
ohikoak bilakatu dira, zenbait uneetan 
Kalezarko autobus geltoki pareraino ere 
heldu diren auto-ilarak.
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Komikia

LUIS ARANALDE
“Esan dezagun etorkin 

gehienak hemen, Morian, 
AEBetan eta beste mila 
lekutan arrisku latzean 

bizi direla”

Luis Aranalde

Gogoeta sakon bat 
irakurri berria dut 
“Hemen” aldizkarian. 

Hasieratik harpidedun naiz 
eta oro har gai oso interes-
garriak jorratzen ditu. Ale 
honetako gaia da euskal gi-
zartearen jarrera  etorkinen 
fenomenoaren aurrean.

Bi atal ditu: hausnarketa 
eta lekukotza.

Hausnarketa: Dudarik ez 
dago etorkinek ikaragarrizko 
arazoak sortu dizkietela he-
rrialdeei. Ez dute asmatu (edo 
ez dute asmatu nahi izan) zer 
egin etorkinekin. Nahiz itsa–
soz, nahiz mendiz etorri giza-
kiari zor zaion errespeturik ez 
dute izan askotan  agintarien 
aldetik.

Datu txiki bat. Euskadik 
2.181.919 biztanle ditu; horie-
tatik 221.418 atzerritarrak dira 
(%10a). Aldizkariaren ustez, 
oro har, nahiko ongi hartuak 
dira. Zalantzarik gabe ara-
zoak izan dituzte: ihesi joan 
behar izatea, bidegabekeriak 
jasatea, zor zaien soldata ez 
ematea, besteak beste. Esan 
dezagun etorkin gehienak 
hemen, Morian, AEBetan eta 
beste mila lekutan arrisku 
latzean bizi direla, oztopo 
handiak gainditu behar di-
tuztela: linguistikoak, kultu-
ralak, diskriminazioa, babes 
sarerik eza. “Gizakia eta ba-
tez ere pobrea baldin bada, 
kapitalismo modernoarentzat 

merkantzia bat besterik ez da” 
(Nair Sami, politologo frantse-
sa, jatorriz aljeriarra).

Panorama horren aurrean zer  
egin euskal gizarteak? Gizarte 
hartzailea ala harrera-gizartea 
izan? Bi eredu jartzen dizkigu 
azterlan horrek: “Aita Mari” 
alde batetik. Itsasontzi horren 
ekintza mardula eta paregabea 
izan da. Izan ere bere lana da  
hainbat mila itsasoan egin eta  
oinak lurrean jartzeko baimena 
ukatu ondoren arrisku bizian 
direnak jasotzea. Eta “Zapo-
reak”. Gobernuz Kanpoko 
Erakundea da (GKE). Bere lan 
txalogarria Morian (Lesboseko 

irla greziarra da) zehar egin du 
azken bolada honetan. Bertan 
pilatuta daudenen sabel hutsak 
betetzeko lain elikagai izan de-
zaten janari-bilketa  kanpainak 
egin ditu.

Lekukotza: Amets Arzallus 
Antia, gure bertsolari handia, 
Irungo “Harrera Sarean” la-
guntzaile ibili da. Han ezagutu 
zuen  Ibrahima Balde, hogeita 
zazpi urteko mutil gaztea, Gi-
neako Konakrin jaioa eta hala 
sortu zen bien arteko harre-
mana. Ibahima kamioi batean 
zebilen aprendiz Ginean, egun 
batean amak deitu zuen arte: 
anaia txikia falta zela etxean. 
Haren bila abiatu zen. Basa-
mortua gurutzatu; pasatzaile, 
polizia, bahitzaileekin topo 
egin; egarria, gosea eta mina 
ezagutu. Mali eta Aljeria zehar-
katu eta Libiara iritsi zenean 
jakin zuen bere anaia txikia 
hil zela patera batean. Egun bi 
hilabete falta zaizkio mekanika 

kurtsoa amaitzeko eta on-
doren Irunera itzuli nahi du. 
Han dauka zain lagun bat.

Ametsek argitaratu duen 
liburuak  “Miñan” du izen-
burua (Miñan hitzak anaia 
txikia esan nahi du) eta Ibra-
himaren bizitzaren kronika 
da (Susa argitaletxea, 2019).

Kritikoen esanetan kronika 
ez ezik, sentimendu handiz 
osatutako liburua da. Etor-
kinek sufritzen duten mina, 
sufrimena, bizitzaren gor-
dintasuna azaletik bakarrik 
ezagutzen dugu. “Miñan” 
liburuak  irakurle bakoitza-
ren barrua, kontzientzia eta 
errealitatea esnarazi nahi 
ditu. Aldi berean, etorkinek 
jasaten duten tratu krude-
la  salatzeko asmotan eginda 
dago liburua.

Elkarrizketa batean hone-
la zioen Amets Arzallusek: 
“Ibrahimari  laguntzeko ez 
ezik, migratzaile guztiei la-
guntzeko ere idatzi dut li-
burua, hobeto ezagutu ditza-
gun eta, nolabait hurbilago 
sentitu”.

Etorkinei  eta errefuxia-
tuei  buruzko idazki batean, 
Arantxa Urretabizkaiak idatzi 
du oraindik orain: “Bihotza 
uzkurtzen ez bazaizu, ez zara 
pertsona sanoa”. Hauekiko 
izan behar genukeen jarrera 
Aita Santuaren ustez hau da: 
“maitasunezko harrera egin, 
zaindu eta gizarteratu”. Hara 
hor programa polita.

Etorkinak gurean

Amets Arzallusek Ibrahima Balderen bizitzaren kronika jaso zuen 
Miñan liburuan. 

Alazne Arruti Bengoetxea       |       Ainhoa Azpirotz Eizmendi       |       Ugaitz Agirre Zapirain      |       Luis Aranalde
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Ekitaldietarako ordaindu beharreko sarrerak 
ere, usurbilkultura.eus atarian eskuragarri

Covid-19ak eragindako 
pandemiak bizitzako 
eremu guztietan egokitu 

beharra ekarri du; baita egiteko 
moduak aldaraztea ere; kultur-
gintzan esaterako. Lehendik 
egoera prekarioa bizi zuten eta 
pandemiak egoera are gehia-
go zaildu dien sortzaileei pla-
za bat eskaini eta herritarrek 
kultur hitzordu interesgarriez 
goza zezaten Kultur Bira an-
tolatu zuten uztailean hainbat 
herri eragileek Usurbilgo Uda-
larekin elkarlanean. 

Egitasmoa covid-19 garaio-
tara egokitu zuten; beharrezko 
prebentzio neurri guztiak har-
tuta ospatu ziren ekitaldi guz-
tiak. Besteak beste, sarrerak es-
kuratzeko modua ere aldarazi 
zuten; horretarako jarri zuten 
martxan usurbilkultura.eus 
atari berria. Gerora ere hila-

“Doako sarrerak eskatzeko ez ezik, ordainpekoak eskuratzeko aukera ematen 
du dagoeneko”, udal iturriek aditzera eman dutenez.

beteotan herrian antolatu izan 
diren beste hainbat ekintzeta-
rako baliatu izan dena. 

QR kodea jasoko dugu
Orain arte ekitaldietarako ize-
na doan baino ezin zitekeen 
eman; web orrian erregistra-
tu, gustuko ekitaldia hautatu, 
datu pertsonalak utzi eta gero, 
antolatzaileek egiten zuten 
zozketaren bidez esleitu izan 
dira doako sarrerak. Urrats be-

USURBILGO UDALA
“Ordainketa onartuta, 
QR kodea iritsiko zaigu 
posta elektroniko bidez”

Baso kontuak

Azaroaren 27ko NOAUA! 
aldizkariak artikulu 
bat ekartzen zuen ba-

soaren etorkizunari buruz.
Bertako zuhaitzak landatzea 

litzateke egokiena, unean une-
ko beharretara egokitutako ba-
soa eta lurrak dituen beharren 
oreka mantentzen duena.

Gaur egun inguruko indus-
trian gastatzen den egurra eu-
kaliptoa da eta kanpotik ekar–

tzen dute, orduan lur-jabeak 
etekina atera nahi izatea nor-
mala iruditzen zait. 

Herriko lorezaintzarako zu-
haitzak gehienbat kanpokoak 
dira adibidez, astigar ameri-
karrak eta Europakoak baina 
Norvegiakoak. Espezie gehiago 
ere badaude, ez dira eukaliptoa 
bezain inbaditzaileak baina 
kanpokoak dira.

Ez dira oraingo Udalak lan-

datuak, ez dakit zein kolore-
tako Udalak landatu zituen, 
ez dio axola, baina espero 
dezagun etorkizunean zerbait 
landatu behar badute bertako 
zuhaitzak landatzea.

Orain entzun eta irakurri ere 
egiten dut mendi guztiari Anda–
tza deitzen zaiola, eta nik Irisasi 
mendia deitzen ikasi nuen men-
di guztiari, ez hemen bakarrik, 
Orion ere hala deitzen diote.

Irisasira etortzen dira angu-
letako bahi kirtenak eta atu-
netako pertxalak egiteko egur 
bila, nik hala entzun nien beti.

Toki bakoitzak bere izenak 
ditu, adibidez, Ziortza, Enuto, 
Etumeta, Lapurtoki, Sahatzu, 
Lohatzu, eta askoz gehiago 
ere badira. Andatza gainari 
bakarrik deitzen zaiolarik. 

Herritar bat.

Ika-mika

rri bat eman dute oraingoan; 
ordaindu beharreko sarrerak 
ere online eskuratu ahalko dira 
aurrerantzean, hilabete hone-
tan bertan antolatu diren eki-
taldietarako; “doako sarrerak 
eskatzeko ez ezik, ordainpe-
koak eskuratzeko aukera ema-
ten du dagoeneko. Joan nahi 
den ekitaldia aukeratu, sarrera 
kopurua zehaztu, eta modu 
seguruan ordaintzeko datuak 
eskatzen ditu: ordainketa onar-
tuta, QR kodea iritsiko zaio 
erabiltzaileari posta elektroni-
ko bidez”, Usurbilgo Udaletik 
berri eman dutenez.

Doako sarrerak, zozketa bidez
Doako sarrerei dagokionez, 
“zozketa bidez banatzen ja-
rraituko dute; edukieraren ara-
berako sarrera kopurua zozke-
tatuko du sistemak jasotako 
eskari guztien artean”. 
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“Ikasleak beraien artean harremantzea 
garrantzitsutzat jotzen dugu”

Ia azken urte osoa berezia 
izan da pandemia dela 
eta. Ostalaritza eta beste 

hainbat sektore gogor jo ditu, 
baina eskolen kasuan ere era-
bateko birplanteaketa sortu du 
zenbaitetan. Udarregi Ikasto-
lako zuzendariarekin, Mariaje 
Imazekin izan da NOAUA!.

NOAUA! Nolakoa izan da kur–
tso hasiera eta ondorengo 
ohitze prozesua Covid-19aren 
testuinguruan?
Mariaje Imaz, Udarregi ikasto-
lako zuzendaria: Denboran a–
tzera eginda, uztailerako jada 
esaten zuten komunikabidee-
tan aurtengo kurtsoa berezia 
izango zela. Ziurgabetasun 
egoera horretan ez genekien 
oraindik zein eszenatokirekin 
egingo genuen topo. Aipatzen 
zituzten eszenatokiak hiru 
ziren: “normaltasuna”, egoe-
ra mistoa aurrez aurreko eta 
konfinatuen artean edo denak 
etxean konfinatuta. Gure egoe-
ra marraztea zaila zen orduan, 
oraindik irailera nola iritsiko 
ginen jakin gabe. Aurreko espe-
rientziarekin antolaketa eredu 
bat bageneukan denok etxean 
konfinatuta hasi beharko ba-
genuen ere. Mistoak zailta-

“Natura Bizi programa jarri dugu martxan kanpo espazioa aprobetxatuz 
psikomotrizitatea lantzen jarraitzeko”, adierazi digu Mariaje Imaz 
Udarregi ikastolako zuzendariak. 

sun gehiago sortzen zizkigun, 
eszenatoki horretan egon gabe 
geunden eta antolaketa lan 
handia eskatuko zigun horrek. 
Aurrez aurrekoa izan zitekeela 
uste genuen, eta horri aurre 
egiteko ezarritako hainbat neu-
rri jarraitu beharko genituela: 

musukoaren erabilera, dis-
tantziaren kontua… Uztailean 
gelak antolatu genituen talde 
txikiagotan lan egingo zuten 
taldeak marraztuta. Gure gela 
gehienak nahiko zabalak zirela 
ikusita, talde txikiak antola–
tzea ez zitzaigun horren zaila 
egin, eta bikoizketa egiteko 
beharrik ez geneukala ikusita 
ongi moldatu ginen antolake-
ta horrekin. Abuztu amaiera 
aldera bestelakoak antolatu 
genituen, ikasturte hasierari 
lotutako harrerak eta gisa ho-
rretako kontuak. Gurasoekin 
bilerak egin genituen baita ere, 

MARIAJE IMAZ
“Psikomotrizitatean izan 
du eragina pandemiak. 
Txikienekin aspalditik 
lantzen genuen, baina 
orain psikomotrizitate 
gela ezin dugu erabili”

dena aurrera nola eramango 
genuen azaltzeko.

Aldaketa nabarmenik egin be-
har izan al duzue?
Norbera babesteko neurriez 
gain, berrantolatu egin behar 
izan ditugu ordutegiak, goiko 
eraikinekoak eta behekoak ez 
nahasteko. DBHko ikasleek ja-
rraian egiten dute egunerokoa, 
eta arratsaldetan ez dute kla-
serik izaten. Sarrera-irteere-
tan elkar ez topatzeko aurkitu 
dugun modua hori izan da. 
Goizago sartu eta berandua-
go ateratzen dira zaharrenak, 
txikiagoekin ez topatzeko. Jo-
lasgaian ere, espazioak banatu 
behar izan ditugu maila arteko 
kontaktuak murrizteko. Berez 
maila arteko harremanak lan–
tzeko proiektuak martxan ge-
neuzkan azken urteetan, baina 
hori guztia ahaztea tokatu da 
momentuz, eta asko murriztu 
da gainera. Psikomotrizitatean 
izan du eragina pandemiak 
baita ere, txikienekin aspaldi-
tik lantzen genuen, baina orain 
psikomotrizitate gela ezin dugu 
erabili. “Natura Bizi” programa 
jarri dugu martxan kanpo espa-
zioa aprobetxatuz psikomotrizi-
tatea lantzen jarraitzeko. 

“Kanpo espazioek aukera gehiago ematen dituzte harremanetan 
sakondu eta bestelako dinamikak martxan jartzeko”
NOAUA! Kanpo espazioen era-
bilera zabaldu duzuela nabari 
da herrian.
Mariaje Imaz: Lehenagotik ere 
kanpo espazioaren erabilera 
pixkanaka lantzen hasita geun–
den, eta egoera hau baliatu 
dugu lanketa horrekin ja-
rraitzeko. Egun osoa ikastola 
barruan pasatu beharra, dis-
tantziak eta musukoa jarrita 
iruditzen zitzaigun gogorra 

izan zitekeela, eta herrian ba-
daude erabiltzeko moduko es-
pazioak bestelako dinamikak 
martxan jartzeko. Ikasleak 
beraien artean harremantzea 
garrantzitsutzat jotzen dugu. 
Konfinamentuan bakoitza 
bere etxean egonda, eta orain 
distantziekin eta musukoare-
kin, neurri handi batean gal-
du egiten da harremana eta 
harremantzeko gaitasuna. 

Zentzu horretan, kanpo espa-
zioek aukera gehiago ematen 
dituzte harremanetan sakon-
du eta bestelako dinamikak 
martxan jartzeko. Materiala 
ere eskuragarri jarri genuen, 
eta halako ordutegi eta mate-
rial txantiloi bat egin genuen 
maila bakoitzak leku eta ma-
terial jakinak erabiltzeko, eta 
gainontzekoekin ez gainjar–
tzeko. Udalarekin kontaktuan 

jarri ginen zein espazio era-
bil genitzakeen finkatzeko, 
eta maila batzuk gehiago eta 
besteak gutxiago, denak ari 
dira erabiltzen kanpo espa-
zioak eguraldi ona denean. 
Haur Eskolarekin ere kanpo 
espazioan lanketak egiteko 
proiektu bat jarrita daukagu 
martxan, eta guraso asko ere 
lanean ari dira haur txikie-
nekin lanketa hori egiteko.
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“Hainbat zerbitzu eskaintzen ditugu, eta horiek 
ere neurri zorrotzekin bete behar ditugu”
NOAUA! Ikastolaren barne 
antolaketaz gain, bestelako 
zerbitzuak ere eskaintzen di-
tuzue Ikastolan, jangela edo 
autobusa, esaterako. Horietan 
ere neurriak hartu behar izan 
zenituzten, ezta?
Mariaje Imaz: Guk hainbat zer-
bitzu eskaintzen ditugu, eta 
horiek ere neurri zorrotzekin 
bete behar ditugu. Behin gelak 
antolatuta, horri heldu genion. 
Zaintza zerbitzuak ere eskain–
tzen ditugu goiz eta arratsalde-
tan, eta geletan antolatutako 
talde txikien logika hori jarrai-
tu behar zuen zerbitzu horrek, 
bai eta gainontzekoek ere, dela 
jangela, dela autobus zerbi–
tzua. 

Horrenbeste neurri hartuta, 
kasu positibo asko izan al di-
tuzue?
Etxean egotea tokatu zitzaie-
nak jada itzuli dira, eta betiko 
martxan dabiltza. Hezkuntzara 
egunero bidali behar izaten 
ditugu konfinatuei buruzko 
datuak, eta irakasleek ere 
kontrola eraman behar izaten 
dute. Irakasleren bat ere egon 
da hamar egun etxean, eta or-
dezkapenak egiteko ahal izan 
dugun bezala moldatu behar 
izan dugu.

Ikastolen Elkartetik jarraitze-
ko moduko pauta batzuk ema-
ten al dizkizuete?
Mintegiak oso maiz izaten di-
tugu, eta denbora guztian har-
tuemanean egoten gara beste 

“Lehenagotik ere kanpo espazioaren erabilera pixkanaka lantzen hasita 
geunden, eta egoera hau baliatu dugu lanketa horrekin jarraitzeko”.

ikastolekin eta Elkartearekin. 
Zentzu horretan erabateko la-
guntza izaten dugu, eta gure 
esperientziak partekatzen di-
tugu. Pandemiaren hasieratik 
izan dugu laguntza, bai anto-
latzeko bai materialari begira 
ere. 

Gogorrena zer izan da, oraingo 
egoerara moldatzea edo mar-
txoan konfinatu beharra?
Zerbait bazetorrela bagenekien 
martxoko konfinamendua bai-
no aste batzuk lehenago eta 

bilerak egiten hasi ginen etor 
zitekeen eszenatoriari eran–
tzun ahal izateko. Bosgarren 
mailatik aurrera ordenagailue-
kin lan egitera ohituta daude, 
eta hor ez zitzaigun horrenbes-
teko aldaketarik iruditu. Inter-
neterako konexiorik ez duten 
etxeak ere oso urriak dira, 
baina aukera eman zitzaien 
Ikastolen Elkartetik konexio 
hori izan zezaten rooter baten 
bitartez. Meet bidez eta emai-
la  erabiliz ekin genion egoera 
berriari, eta modu ordenatuan 
liburuen bila ere etorri ziren 
Ikastolara. Moldatu ginen, eta 
nahiko ondo esango nuke nik. 
Inkesta bat pasatu genien fami-
lia eta ikasle zaharrenei anto-
laketa fintzeko eta beharrezko 
hobekuntzak egiteko. For-
makuntza saioak egin genituen 
online Ikastolen Elkarteak an-

MARIAJE IMAZ
“Pandemiaren hasieratik 

izan dugu Ikastolen 
Elkartearen laguntza, 
bai antolatzeko bai 

materialari begira ere”

Gabonetako 
ekitaldiak, 
kolokan
NOAUA! Gabonak ia gai-
nean ditugun honetan, 
azken egunean abestera 
atera ohi zarete, eta San 
Tomas eguna ere ospatu 
ohi duzue. Zer gertatuko da 
aurten gisa horietako eki-
taldiekin?
Mariaje Imaz: Aurten horre-
lako ospakizunik ez dugu 
egingo, ez behintzat aurre-
ko urteetan bezala. 

Aztertzen ari gara gure 
artean eta ikastola barruan 
zerbait egitearen aukera, 
baina oraindik ez dugu ezer 
erabaki. Ez ditugu ikasle 
guztiak espazio berean na-
hastu nahi.

tolatuta, bai zuzendaritzaren–
tzat bai eta irakasleentzat ere. 
Lan egin genuen gau eta egun, 
eromena izan zen. Pixkanaka 
neurria hartu genion, eta herri 
mailan ere jendea laguntzeko 
hainbat ekimen izan ziren eta 
hor parte hartzen ere saiatu 
ginen. 

Oraindik ez dute erabaki zer 
egingo duten Eguberrietan.
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EAJ, banda zabala landa eremu 
osoan bermatzearen alde

Usurbilgo EAJ-PNV udal 
taldeak landa eremu oso-
ra hedatu nahi du banda 

zabala eta hori bermatzeko neu-
rriak har ditzala eskatu dio udal 
gobernuari. 

Telekomunikazioetarako ban-
da zabala landa eremuko txoko 
guztietara zabaltzeko konpromi-
soa hartua du Gipuzkoako Foru 
Aldundiak. Josune Urkola EAJ–
ren bozeramailearen esanetan, 
“txalogarria deritzogun ekimen 
honek Gipuzkoako udal guztien 
ezinbesteko konpromisoa  es-
katzen du. Elkarlan honi esker 
ahal izango da  gaur egun gure 
lurraldeko herrietako hiri-ere-
muetan bizi garenok ditugun 
komunikaziorako goi-mailako 
azpiegitura eta zerbitzuak  lan-
da eremuetan bizi direnei ere 
helaraztea”. 

Covid-19ak eragin duen tes-
tuinguruak zerikusia izan du Al-
dundiak iragarritako neurrian. 
Telelanean aritzeko ezinbeste-
koa da banda zabalaren estal-
dura osoa. “Horregatik, guztiok, 
bizi garen eremuan bizi, ber-
matuta izan behar dugu teleko-
munikazioetarako banda zabala 
etxe guztietara heltzeko aukera 
modu egokian”, azpimarratu  
du Josune Urkolak.

Banda zabala landa eremue-

Foru Aldundiak banda zabala landa eremuko txoko guztietara zabaltzeko 
konpromisoa hartu du. “Ekimen honek Gipuzkoako udal guztien ezinbesteko 
konpromisoa eskatzen du”, dio EAJk.

tako etxebizitzetara heltzeko 
kostuaren %95era arte Aldun-
diaren eta tokiko udalen artean 
ordaintzea aurreikusi da, bakoi–
tzak erdia jarriz eta gainontze-
koa (%5a edo gehiago) enpresa 
operadoreak. 

Honi lotuta, EAJk hiru eskae-
ra egin dizkio gobernu taldeari:

1.- Usurbilgo Udalak bat egin 
dezala Gipuzkoako Foru Aldun-
diarekin ekimen hau Usurbilgo 
landa eremuetan gauzatzeko da-
gozkion bitartekoak jarriaz. 

2.-  SETIDek (Telekomunika-

zio eta Azpiegitura Digitalen Es-
tatu Idazkaritzak) duen Usurbil-
go landa eremuetako egoeraren 
erradiografia kontuan izanik, 
Udalak bere gain hartu dezala 
udalerriko landa-eremuetako 
etxebizitza eta biztanleen egu-
neratutako azterketa bat egitea 
eta emaitza hauek, bistaratuz 
eta dokumentatuz, Foru Aldun-
diari helaraztea usurbildar orok 
banda zabaleko zerbitzuetara 
heltzeko aukera eta eskubidea 
bermatzeko. 

3.- Hau gertatzeko ordea, ur-
tero “zuritze” prozesua egin 
eta aitorpena eskatu behar da, 
“beraz banda zabala izan ez eta 
zuritu gabeko eremuen identifi-
kazioa burutzeko konpromisoa” 
har dezala eskatzen dio Usurbil-
go EAJk EHBilduren udal gober-
nu taldeari.     

JOSUNE URKOLA, EAJ
“Aldundiak bultzatzen 

duen ekimena gauzatzeko, 
udal gobernuak 

dagozkion bitartekoak 
jarri behar ditu” 

Asteburu honetan 
tailerra Santuenean
Gabonetako habi apainga-
rriak lantzeko tailerra an-
tolatu du Santuenea Auzo 
Elkarteak asteburu hone-
tarako, larunbat eta igan-
dean (abenduak 12 eta 13), 
16:00etan hasita elkarteko 
egoitzan. Segurtasun neu-
rriak beteta egingo da. Ber-
tan sortutako lanak etxeak 
apaintzeko baliatuko dira, 
abenduaren 18an 19:00etan 
Santueneko plazan zuhaitza 
piztean.

KzGunea, 
arratsaldez zabalik
Arratsaldez zabalduko 
dute astelehenetik ostira-
lera abenduaren 22ra arte, 
16:00-20:00 artean. Datozen 
ikastaroen artean; aben-
duaren 16tik 17ra, “Online 
izapideak Osakitzearekin”, 
18:00-20:00 artean. Bertara–
tzeko aurrez hitzordua eska-
tu: 943 023 684 
tutor.usurbil@kzgunea.net

Indarkeria matxista 
Covid-19 garaian
aztergai
“Indarkeria matxista, Co-
vid-19aren testuingurua: 
nola egingo diogu aurre 
Usurbilen”  saioa abendua-
ren 17an 18:30ean Sutegin. 
Sarrerak doan eskuratzeko 
izena eman abenduaren 14a 
baino lehen, usurbilkultura.
eus atarian. 78 lagunen–
tzako lekua egongo da.

Gaztelekutik Txuri Urdinera
Hiru irteera antolatu ditu 
Gaztelekuak Donostiako Txu-
ri Urdinera, gazteen neguko 
oporraldian; DBH3koen–

tzako abenduaren 21ean, 
DBH2koentzat hilaren 23an eta 
DBH1ekoentzat hilaren 30ean. 
Txango hauetarako guraso bai-

menak Gaztelekuan eskuratu 
beharko dira:
n gaztelekua@usurbil.eus 
n 943 371 050.
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Ixak Arruti, gitarra irakaslea: “Ondo pasatzea da 
asmoa. Musikarekin gozatzea”

Zumarte Musika Eskolak 
ikastaro sorta bat iraga-
rri du. Eskaintza honek  

bi ezaugarri nagusi ditu: ez 
da aurrez inolako ezagutzarik 
behar eta adina ez da muga. 
Beraz, gitarra edota txalaparta 
ikasteko gogoz bazaude, orain 
duzu aukera. Urtarrilean hasi-
ko dira ikastaro gehienak baina 
izen-ematea abenduaren 13an 
amaituko da.

NOAUA! Eskaintza honek ez du 
Zumarteren ohiko matrikula-
zio kanpainarekin zerikusirik, 
ezta?
Ixak Arruti: Ez, hau beste kontu 
bat da. Beti izan dugu horre-
lako eskaintza berri bat egite-
ko gogoa. Eta adina zabaltze-
ko gogoa ere bai. Zumarteren 
lehengoko eraikinak ordea, ez 
zigun horretarako aukerarik 
ematen. Baina orain, eraikin 
berriarekin, ikastaro hauek 
proposatzeko moduan gaude. 

+55 ageri da ikastaro batzuen 
aldamenean. Adineko jendeari 
zuzenduta dauden seinale.
Bi ideia nagusirekin egin dugu 
proposamena. Batetik, Zumar-
teren eskaintza garai berrietara 
egokitu nahi dugu. Kantu mo-
dernoa, musika elektronikoa 

Zumarte Musika Eskolak iragarri dituen ikastaroen artean da gitarra. 
55 urtetik gorakoek Ixak Arrutirekin ikasteko aukera izango dute. 

edota soinu teknikari buruzko 
ikastaroak antolatu ditugu. 

Bestetik, adin tartea zabaldu 
nahi dugu. 0-3 urteko haurrei 
nahiz 55 urtetik gorakoei.

Garai berriotako ikasgaiak ai-
patu dituzu, baina txalaparta 
ikastaro bat ere antolatu duzue.
Usurbil txalaparta munduan 
izan denarekin, galdua bezala 
ikusten genuen. Pena ematen 
zigun eta txalaparta ikastaroa  
antolatzea pentsatu dugu.  Ser-
gio Lamuedra hernaniarrak es-
kainiko du eta eminentzia bat 
da txalaparta munduan. 

Gitarra ikastaroa zuk eskaini-
ko duzu. Ezagutzarik behar da 
edo zerotik hasiko al zarete?
Asmoa da 55 urtetik gorakoen–
tzako talde bat osatzea. Gehien-
bat jubilatuei begira dago pen–

IXAK ARRUTI
“Zumarteren eskaintza 
garai berrietara egokitu 

nahi dugu. Txalaparta eta 
gitarra ikastaroez gain,

kantu modernoa, musika 
elektronikoa edota 
grabazioak egiteko 
ikastaroak antolatu 

ditugu”

–
2021 urterako antolatu dituzten ikastaroak
Txalaparta 
Iraupena: Urtarriletik ekainera.
Maiztasuna: Astean ordu bat.
Eguna: zehazteko.
Prezioa: 46 euro/hilean.
Irakaslea: Sergio Lamuedra.

Dj eta musika elektronikoa
Iraupena: Urtarriletik ekaine-
ra.
Maiztasuna: Astean ordu bat.
Eguna: asteazken arratsaldea.
Prezioa: 35 euro/hilean.
Irakaslea: Telmo Trenor.

Soinu teknika eta grabazioa
Iraupena: Urtarriletik ekainera.
Maiztasuna: Astean ordu bat.
Eguna: Ostiral arratsaldea.
Prezioa: 35 euro/hilean.
Irakaslea: Jurgi Taboada.

Gitarra +55 urte
Iraupena: Otsailetik ekaine-
ra.
Maiztasuna: Astean ordu bat.
Eguna: Ostegun goiza.
Prezioa: 35 euro/hilean.
Irakaslea: Ixak Arruti.

0-3 haur musika
Iraupena: Urtarriletik ekainera.
Maiztasuna: Hilabetean ordu 
bat.
Eguna: Larunbat goiza.
Prezioa: 60 euro.
Irakaslea: Araitz Larrea.

Kantu modernoa 
Iraupena: Urtarriletik ekainera.
Maiztasuna: Astero 30 minutu.
Eguna: Zehazteko.
Prezioa: 46 euro/hilean.
Irakaslea: Ainara Ortega.

Musika mintzaira +55 urte
Iraupena: Urtarriletik ekaine-
ra.
Maiztasuna: Astero ordu bat.
Eguna: Astearte goiza.
Prezioa: 35 euro/hilean.
Irakaslea: Amagoia Mitxele-
na.

Izen-ematea: 
n Online egin behar da, 
zumarte.eus web orrian.
n Epea: abenduak 13.
n Antolatzailea: Zumarte.

tsatuta. Bada gitarra ikasteko 
gogoa bai, baina orain arte 
aukerarik izan ez duenik. 
Haiei aukeratxoa emateagatik 
antolatu dugu. Gitarra ikasiko 
dugu zerotik hasita. Eta euren 
gustuko kantak ikasteko auke-
ra izango dute. Boleroak edo 
kanta modernoxeagoak.

Ikasleek beraiek kantak propo-
satzeko aukera izango dute.
Noski baietz! Ondo pasatzea 
da asmoa. Musikarekin jolastu 
eta gozatzea.

Beste ikastaroak ere antzeko fi-
losofiarekin egingo dira, ezta? 
Denak horrela egingo dira. As-
moa da aurtengoak hastapen 
ikastaroak izatea. Eta hurrengo 
urteei begira, hastapen ikasta-
roa egin dutenek sakontzeko 
aukera edukiko lukete. 

Jende helduaz ari gara, baina 
lokalean entseatzen dagoen 
gazte talde batentzat adibidez, 
interesgarria izan daiteke gra-
baketa ezagutza batzuk izatea 
ezta?
Hori da, lokalean grabazio bat 
egin nahi badute, “Soinu tek-
nika eta grabazioa” ikastaroan 
ikasitakoa oso baliogarria izan-
go zaie.
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“Erraustegiak bere jarduera eten behar du”
“Inork imajinatzen al du bai-
menik gabe norbaitek bere ne-
gozioa martxan izatea? Agiriren 
bat falta badu ez zaio irekiera 
baimentzen”. Zubietako erraus-
tegiarekin ordea ez dela ha-
lakorik gertatzen ari ohartarazi 
eta haren itxiera eskatu zuten 
Gipuzkoako Batzar Nagusietan 
EHBilduk eta Elkarrekin Gi-
puzkoak. 

Erraustegia beharrezko bai-
menik gabe lanean ari dela 
salatu zuten. Behin-behineko 
izaerakoa izan bazuen lehen 
baina Eusko Jaurlaritzak ez 
zion luzatu “baldintzak ez zi-
relako betetzen”.

Gezurretan aritzea lepora-
tu zieten foru agintariei. “Beti 
balorizazio energetikoaz hitz 
egin dute eta ez da ezer balo-
rizatu, Zubietako plantak erre 
besterik ez du egiten”, azpima-
rratu zuten. 

“Beti balorizazio energetikoaz hitz egin dute eta ez da ezer balorizatu, 
Zubietako plantak erre besterik ez du egiten” salatu zuten EHBilduk 
eta Elkarrekin Gipuzkoak.

“Ez gara ezer ordaintzen ari”
EHBilduk eta Elkarrekin Gi-
puzkoak Batzar Nagusietan 
agerraldi bidez adierazitakoa 
gezurtatu nahi izan zuen ordu 

gutxiren buruan, Foru Aldun-
diko ingurumen diputatu eta 
Gipuzkoako Hondakinen Kon-
sortzioko (GHK) lehendakari 
Jose Ignacio Asensiok. “Ta-
malgarria da zerbitzu publiko 
baten, hain konponbide ona 
eman diogun hondakinen ku-
deaketari buruzko informazioa 
politikoki manipulatu nahi iza-
tea”, erraustegiak beharrezko 
baimenak dituela adierazita. 

Diru kontuak ere ahotan har-

EHBILDU ETA 
ELKARREKIN GIPUZKOA
Erraustegia beharrezko 
baimenik gabe lanean 
ari dela salatu zuten 

abenduaren 4an

tu zituen. “Ez gara ezer ordain–
tzen ari”, aipatu zuen. GHK-ren 
teknikari eta zuzendaritzak 
kontratuko berme guztiak be-
tetzen direla egiaztatzean, 
jarduera hasierako “akta sina-
tuko da eta orduan kontratuak 
finkatutakoa ordaintzen hasiko 
gara”, iragarri zuen.

Asensiok bere eskariz bezpe-
ran Batzar Nagusietan agertze-
ko eskaera erregistratu zuela 
ere berri eman zuen. “Lasai-
tasun mezua helarazi nahi 
diet herritarrei. Beti bezala, 
gardentasun osoz eta arduraz 
jokatzen ari dira Aldundia eta 
GHK”, zioen.

Agerraldi hau egin eta ordu 
gutxira, Eusko Jaurlaritzak 
erraustegiak balorizazio ener-
getikorako behar zuen behin 
behineko baimena, egun ba–
tzuk lehenago ukaturikoa lu-
zatzea baimendu ziela jakina-
razi zuen Asensiok. 
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“2021erako udal aurrekontuak inoizko 
sozialenak izango dira”

Pandemia garai beteko 
2021erako aurrekon-
tuak aurkeztu ditu udal 

gobernu taldeak; inoizko au-
rrekontu sozialenak. Ekarpen 
bilketa fasean daude asteo-
tan, abenduaren 23an hasie-
rako onespena eman aurretik. 
“2021eko aurrekontuak Co-
vid-19ak eragindako osasun 
krisiak eta horrek eragindako 
krisi sozial, ekonomiko eta 
ekologikoaren testuinguruan 
kokatu behar ditugu, derrigo-
rrean”, adierazi dute udal-go-
bernu taldetik.
a

Inoiz baino argiago dute 
zein den une honetako lehen-
tasuna, baliabide eta diru-sa-
rrerak gutxitu arren; “gizarte 
babesa eta tokikoaren zaintza, 
izan ekonomikoa, izan kultu-
rala, izan soziala”. 

Espero zitekeen moduan, 
bizi dugun testuinguruaga-
tik ohiko diru-bilketa eta sa-
rreretatik %10ean gutxiago 

“Aurreikuspenak bestelakoak baziren ere, %4 igoko dira 2021eko udal aurrekontuak”.

jasoko du Udalak. “Guztira, 
11.145.800 euro, aurreko ur-

tean baino 1.200.000 euro gu-
txiago”. 

Foru funtsan ere, murrizketa
Murrizketa honetan eragin 
nabarmena izan du foru fun–
tsaren %7ko murrizketak, 
328.067 euro gutxiago jaso ditu 
Udalak. “Agindutakoa betetzea 
espero dugu, ez baita beti ho-

AURREKONTUAK 2021
Egungo testuinguruagatik, 

diru-bilketan %10 
gutxiago jasoko du 

Udalak

–

12.882.050 euroko udal aurrekontua

Pandemia garai bete-
ko udal aurrekontuak 
izateko ordea, bada 

nabarmentzeko moduko 
albiste pozgarririk. Aurrei-
kuspen guztien aurka, di-
ru-sarreretan iazko aurre-
kontuekin alderatuta, %4 
igoko dira 2021ekoak; guztira, 
12.882.050 euroko aurrekon-
tuez ari gara. “Albiste bikaina 
da, adierazle eta aurreikuspen 
guztiak kontrako norabidean 
zihoazelako”. 

Igoera hau Udalak jasotako 
laguntzek eragindakoa da. 
Etorkizunean, Ugartondoko 

urbanizazioan kokatuko den 
Txirikorda belaunaldi arte-
ko etxebizitza komunitarioak 
“Ugartondoko Hitzarmen Jun-
tarekin iaz lortutako akordioari 
esker, Udalari 1.423.000 euro 
ordaindu behar dizkiote, Txiri-
korda eraiki eta ordaintzeko”. 
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizi–
tza Sailean Udalak eskatutako 
laguntzari ere baiezkoa eman 
eta 640.000 euro jaso dituzte. 
2021ean ekingo diote obren li-
zitazioari, urte berriko inbertsio 
garrantzitsuena izango da, eta 
honenbestez finantziazio iturri 
guztiok datozen aurrekontuan 
islatuko dira.

rrela gertatzen”. Horrekin bate-
ra, 2021eko udal-tasa eta zergei 
igoerarik ez aplikatzea erabaki 
dute “udalen finantziazio-ga-
beziak ezin dira herritarren ge-
hiengoaren bizkar jarri behar. 
Une honetan, premia handiena 
dutenenganako elkartasuna 
betebehar politiko eta morala 
da guretzat”.

Ezohiko diru sarrera hauek, 
inbertsioetan %41,04ko igoera 
izatea ekarri dute, 2,5 milioi 
euro arlo honetara bideratu 
ahal izatea, aurrekontu osoaren 
%19a. “Gure inbertsio maila 
izugarri handitu da” eta gas-
tuak orekatzea ere ahalbidetu 
dio Udalari. Halere, pertsonal-
goen eta diru-laguntzen ataleko 
gastuak igo dira. Ia 4,4 milioi 
eurokoak izango dira, aurre-
kontu osoaren %34,13, iaz 
baino %2,8 gehiago, “zerbitzu 
publikoaren alde egiten dugun 
apustuaren adierazgarri”. Tar-
tean, lan enplegu publikoko 
eskaintzak prestatzeko langile 

bat kontratatuko du Udalak, 
lanaldi erdian. Administrazio 
publikoak orohar duen “inte-
rinitate-tasa” murrizten joatea 
izango du erronka nagusia. 
Enplegu planetarako diru sa-
rrera ere aurtengoarekin al-
deratuta bost aldiz handiagoa 
izango da 2021ean, 22.644 
eurotik 108.495 euroko parti-
da izatera igaroko da. “Diru 
honekin lau operario eta ener-
gia alorreko udal teknikaria-
ren soldatak ordainduko dira”. 
Testuinguru zail honetan 
kolektibo zaurgarrienetako 
kideen lan-munduratzea sus-
tatu nahi dute.
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Laguntza lerro berriak

Aipatzekoa diru-lagun–
tzen atala. Iaz baino 
100.000 euro gehiago 

bideratuko ditu udal gobernu 
taldeak, %11,30 gehiago, dene-
ra ia milioi bat euro. “Hazkun-
de honen arrazoia, hain justu, 
pandemiak azaleratu dituen 
behar sozialak estali eta gure 
ehun ekonomikoa sustatzea 
da. Zentzu horretan, nabar-
mendu eta txalotu behar da 
departamendu guztien artean 
egindako hausnarketa eta ahal–
egina: egoera sozioekonomiko 
zail honetara egokitutako di-
rulaguntza politika birnorabi-
detzeko ahalegina, hain zuzen 
ere. Lerro batzuk egokitu eta 
dirulaguntza lerro berriak mar-
txan jarriko ditugu”. 

Garapen ekonomikora begira 
bi laguntza lerro iragarri ditu 
udal gobernu taldeak; hutsik 
diren lokal komertzialetan jar-
duera berriak martxan jartzeko 
alokairurako laguntzez gain in-
bertsio-gastuak ere lagunduko 
dira. Eta Covid-19ak eragin-

Era guztietako autonomoentzat %0 intereseko mikrokredituak martxan 
jartzeko asmoa du Udalak.

dako kalteak arintzeko lagun–
tza berrietarako partida iraga-
rri dute. “Esku artean ditugun 
ideien artean aipagarria da era 
guztietako autonomoentzat 
%0 intereseko mikrokredituak 
martxan jartzeko egitasmoa”.

Merkatu libreko etxebizitzen 
alokairurako dirulaguntza le-
rroa ere martxan jarriko dute, 
alokairu prezio altuengatik eta 
lan-baldintza prekarioengatik 
etxebizitza alokatu edo eros-
teko zailtasunei aurrei egiteko, 
ohartarazten duten moduan, 
“etxebizitza ez da eskubide he-
rritar askorentzat” eta. 

Usurbilgo sortzaileei zuzen-
duriko lerro bat ere zabalduko 
du, herrian dagoen kultur sor-
kuntza handia ikusita. “Herri-
ko sortzaileen erakusleihorako 
egitasmo bat lantzeko ere diru 

AURREKONTUAK 2021
“Garapen ekonomikora 
begira bi laguntza lerro 

iragarri ditu udal 
gobernu taldeak”

partida gordea dugu”, Usurbil-
go merkataritza, ostalaritza eta 
zerbitzuen sektorea biziberri–
tzeko plangintzaren baitan.

Eskola Kirola ordaintzeko 
zailtasunak dituzten familia 
zaurgarriei zuzenduriko la-
guntza; 5.000 euroko partida, 
arrakala sozialekin amaitzeko. 
Landa eremuan bizi diren he-
rritarrei zuzenduta, pobrezia 
energetikoari eta arrakala digi-
talari aurre egiteko ere beste la-
guntza lerro bat aurreikusia du 
udal gobernu taldeak. Trantsi-
zio ekologikoaren norabidean, 
“Usurbil 0.0” eta efizientzia 
energetikorako diru partidak 
iragarri dituzte.

Gizarte Larrialdietara ere 
90.000 euro bideratuko dituzte, 
baina “beharrak ugarituz gero” 
partida handituko dute. Eta 
noski, aurreko urteetan “toki-
ko elkartegintza, herrigintza 
eta herri bizitasuna zaindu eta 
sustatzeko” laguntza lerro guz-
tiei ere eutsiko die udal gober-
nu taldeak edota “kasuan kasu 
handitu egin ditugu”. 

–
Zaintza ereduari buruzko parte hartze prozesua
Hainbat egitasmo ere martxan 
jartzekoak dira 2021ean. Pan-
demia garaiotan gaurkotasun 
handiko gai bati helduko die; 
zaintza-ereduari buruzko par-
te hartze prozesua abiatuko 
dute udaberrian, Matia Fun-
dazioarekin elkarlanean. Co-
vid-19 garaiak agerian utzitako 
zaintza-krisiaren aurrean, “bis-
tan geratu da zaintza eredua 
berrantolatu beharra dagoela”. 
“Nola zaindu nahi dugu?, Nola 
zainduak izan nahi dugu?” 
gaiei helduko die. Emagin 
elkarteak Beterri-Buruntzarako 
osatu duen zaintza erregime-
naren diagnostikoa eta ekin–
tzarako proposamen azterlana 
izango ditu abiapuntu. 

Beterri-Buruntza aipatuta, 
eremu honetako mankomu-

nitatea sortuko da 2021ean, 
25.000 euro gehiago bideratu 
dituzte egitasmo horretara.

Jatorri aniztasuna eta elkar-
bizitza egitasmoari segida ema-
tera bideratuko dituzte beste 
20.000 euro. Gai honetan ditu-
gun jarreren inguruko azterketa 
soziologikoa egin du Udalak, 
Usurbilgo migranteen lekuko–
tzekin urte hasieran aurkeztu 
asmo duten dokumental bat ere 
osatzen ari dira. Eta segidan, 
jatorri aniztasuna kudeatzeko 
plan estrategikoa lantzen haste-
kotan dira. 

Kirolaren arloan antzeko pla-
na disenatu nahi dute, “kirol 
komunitate zabalarekin batera” 
bideratuko duten parte hartze 
prozesuaren bidez. Diagnosi 
sakon batekin hasi asmo dute. 

36ko Gerrak Usurbilen izan-
dako eragina aztertzeko aurten 
dokumentazio fasearekin abia-
razitako 3 urteko egitasmoari 
segida emango diote 2021ean.

Hirigintza arloari lotutako 
egitasmo gehiago ere badira; 
Taxi bus zerbitzua hobetuko 
dute, udal jabetzako alokairu 
sozialeko etxeen konponketak 
bideratuko dituzte; etorkizune-
ko Usurbil marraztuko duen Hi-
ria Antolatzeko Plan Orokorra 
(HAPO) hasieraz onartu asmo 
dute 2021. urte amaieran. Ia 
100.000 euro bideratuko dituzte 
aurre egin beharreko egitasmo 
honen lanketara (txostenak, 
parte-hartze prozesuak…).

Eta horrekin batera, zenbait 
proiektu idaztea ere aurrei-
kusten dute; saneamenduari 

lotutakoak, Santuenearen 
urbanizazio proiektu berria, 
Aginagako Elutx eta kaxkoa 
lotzeko oinezko bidea, Osinal-
de industriagunea berritzeko 
urbanizazio proiektua, espa-
zio berdeei lotutako herri par-
te hartze prozesua…

Diru-poltsa bat, badaezpada
Hau gutxi ez balitz, “100.000 
euro gorde ditugu, aurreikusi 
gabeko gastu edo egitasmoei 
aurre egiteko”. Diru-pol–
tsa ezin garrantzitsuagoa 
udal gobernu taldearentzat, 
2020an gertatu den moduan. 
“Covid-19ak eragindako 
ezustekoei hortik erantzun 
diegu”. Udal aurrekontu 
hauei buruzko zehaztasun 
gehiago hurrengo asteotan.
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Euskararen Eguna, iruditan

Udarregi Ikastolako ikasleak kalera atera ziren Euskararen Eguna ospatzera.

–
‘Preziyo Juxtua’ sariketa amaitzear da

Hurbilagok ‘Preziyo Jux–
tua’ izeneko kanpaina 
jarri du martxan. Ar-

gazkiko eskaparatean dauden 
produktu guztien preziora ge-
hien hurbiltzen direnek saria 
eskuratuko dute. Adi, aben-
duaren 12an amaituko da-eta 
sariketa.

Joko-arauak
n Erosi Hurbilago elkarteko 
saltokietan.
n Eskuratu parte hartzeko 
txarteltxoa.

n Eskaparatearen balioa kalku-
latu, baina pasa gabe.
n Txarteltxoa bete eta Hurbila-
goko dendako kutxan bota edo 
bidali balioa preziyojuxtua.
hurbilago.com Internet helbi-
dearen bidez.

Kalkulatu prezioa, 
“baina pasa gabe”
“Preziora gehien hurbiltzen 
direnek, pasa gabe, eskapara-
teko beraien oparia aukeratuko 
dute”, kanpainaren sustatzai-
leek aditzera eman dutenez. 

Eskaparatea Kontzeju Zarra 13 kaleko lokalean topatuko duzue. 2015ean, 
Kilometroak Gattunk dendaren egoitza izan zen toki berean. 

Sariketa hau bideratzeko, 
Hurbilagok Usurbilgo Udalaren 

eta Eusko Jaurlaritzaren lagun–
tza jaso du.

Euskararen Egunean, Sustrai Colina eta Jone Uria bertsolariak kantari aritu ziren Sutegin. Biharamunean, Onintza Enbeitak euskalgintza, pandemia eta 
feminismoa hartu zituen hizpide. Bi ekitaldiok Usurbilgo Euskaraldia batzordeak antolatu zituen.
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Atxega jauregia: “Menua eta ogitartekoak eskaintzen 
ditugu etxera eramateko”
NOAUA! Irekita jarraitzen du 
Atxega jauregiko jatetxeak 
baina soilik etxera erama-
teko zerbitzuarekin. Zer ari 
zarete eskaintzen bezeroari 
zehazki?
Atxega Jauregia: Menua es-
kaintzen dugu etxera era-
mateko. Hemen bertan pres-
tatutako janaria batez ere, 
produktu ahalik eta kalitate 
hoberenekoa erabiltzen dugu 
eta bertakoa. Herriko merka-
tariei erosten diegu. Ogitar-
tekoak ere badauzkagu nahi 
izanez gero.

Astelehenetik ostiralera
Bazkari eta afariak, biak es-
kaintzen dituzue?
Astelehenetik ostiralera ego-
ten gara irekita. Bazkariak 

“Langileekin egiten dugu lan gehienbat, baina norbanakoentzat ere 
ematen dugu zerbitzua”. Argazkia: Atxega.

ematen ditugu batez ere, bai-
na gauetan ere badaukagu 
aukera. 

Norbanakoentzat ere bada 
zerbitzu hau edo langileekin 

ATXEGA JAUREGIA

 “Produktuak 
herriko merkatariei 
erosten dizkiegu”

bakarrik egiten duzue lan 
egunotan?
Ez, edonorentzat daukagu 
zerbitzua. Industriagunearen 
ondoan gaudenez, langilee-
kin egiten dugu lan gehien-
bat, baina norbanakoentzat 
ere ematen dugu zerbitzua. 
Ez daukagu inolako arazorik 
horrekin.

Eskaera telefonoz 
egin behar da
Bertara hurbildu behar da ja-
naria hartzera edo banaketa 
zerbitzua ere eskaintzen al 
duzue?
Eskaera telefono bidez egin 
behar da eta hemen bertan 
jaso behar da. Ez dugu ba-
naketa zerbitzurik eskain–
tzen.

Olarrondo jatetxea: “Etxean egiten dugun janaria ari 
gara eskaintzen”
NOAUA! Eramateko janaria 
prestatzen ari zarete, baina 
zer da zehazki eskaintzen du-
zuena?
Olarrondo jatetxea: Etxean 
egiten dugun janaria ari gara 
eskaintzen: arroza, rissotoak, 
txipiroiak, bakailaoa, txerri-
kumea… ohikoa baino karta 
laburrago bat da prestatzen 
ari garena azken finean.

Egunero eskaintzen duzue 
zerbitzu hori?
Irekita diogunean, ez dugu 
esan nahi jatetxea irekita da-
goenik, ateak itxita baitauzka-
gu. Telefonoz bakoitzak nahi 
duena eskatzen du eta entre-
gatu egiten dugu bakoitzak 
eskatutako lekuan. Hala ere, 
egun bateko aurrerapenarekin 
eskatu behar da janaria, ez 
dugu egunean bertan ematen. 
Egunero prestatzen dugu kan-

“Arroza, rissotoak, txipiroiak, bakailaoa, txerrikumea… Ohikoa baino 
karta laburrago bat eskaintzen ari gara”. Argazkia: Olarrondo.

titate jakin batzuk kontuan 
hartuta, horrela ez da ezer 

alferrik galtzen. Ez dauzka-
gu horrenbeste baliabide ja-
tetxe-kate handien moduan. 
Guk prestatu eta guk entrega–
tzen dugu dena, eta enpresa 
familiarra dela kontuan har-
tuta ez gara horrenbeste. Gisa 
horretara moldatu besterik 
ez dugu. Bazkari zein afariak 

OLARRONDO JATETXEA
“Janariarekin batera 

edateko nahi dena eska 
daiteke. Gehienbat 

sagardoa eskatzen digute”

eska daitezke, beti ere egun 
bat lehenago abisatuta, aste-
lehenetik igandera.

“Banaketaz ere 
arduratzen gara”
Banaketaz zuek arduratzen 
zarete orduan, ezta?
Hori da. Sukaldeko ardura-
dunak dauzkagu eta banake-
taz arduratzen gara baita ere. 
Etxekook egiten dugu dena. 
Gizona eta semea banaketaz 
arduratzen dira batik bat, eta 
andrea sukaldean. Olarrondo-
ra etorri nahi badu norbaitek 
janariaren bila ez daukagu 
arazorik, baina banaketa zer-
bitzua eskainita erosoagoa da 
bezeroentzat norbait etxera 
joatea. Orokorrean, eskaera 
gehienak asteburuetan izaten 
ditugu, astean zehar askoz ere 
lasaiago ibiltzen gara.
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Eskola Kirola sustatzen jarraitzeko bat eginik

Udatik gogor aritu dira 
lanean, neurri berrie-
tara egokitu eta kirol 

eskaintza erakargarria presta–
tzen. Zorrotz bete dute eragi-
leek zegokien ardura, zorrotz 
bete dituzte baldintzak gazte-
txoek. Baina ez da aski izan. 
Urriaz geroztik, osasunerako 
onura anitz dakartzan Eskola 
Kirolarik gabe dira. Ulerkaitza 
zaie egoera. Halere, Eskola Ki-
roleko sustatzaileak, Usurbilgo 
kirol eragileak eta Udala, dina-
mikari berriz ekitea baimen–
tzen zaienerako prestatzen ari 
dira. Elkarlanean bat eginik 
dira, lerrootan NOAUA!ri adie-
razi diotenez.

NOAUA! Ikasturtea ohi baino 
beranduago hasita, neurri 
zorrotzak hartuta… Hainbat 
egokitzapen eginda abiatu 
zenuten Eskola Kirola urrian. 
Halere eteteko agindua jaso 
zenuten berehala. Unea nola 
bizi izan zenuten?
Berez ohikoena Eskola Kirola 
urria hasieran abiatzea izaten 
da. Aurten ordea egoera ziur-
gabeagatik, tarte bat uztea 
erabaki zen. Banakako kirol 
jarduerak jarri ziren martxan 
lehenik. Taldeetakoak bi aste 
beranduago. Ilusio guztiz hasi 
ginen, neurriak hartuta eta as-
tebete egin genuen. Kolpean 
etenaldia etorri zen. 

Ikasturte hasieran hartu zeni-
tuzten neurriak zorrotzak zi-
ren ordea.
Eskola Kirolean ez da inolako 
arazorik egon. Hasieratik ahal 
zela haurrak ikastolako taldee-
tan mantentzea zen helburua, 
horrek talde berriak sortzea 
saihestuko zuelako. Eskola Ki-
rola eten zenean ez zen kasu-
rik. Kirola guztiz segurua da.

Kultur arloan aldarrikatu den 
moduan.
Bilera bat egin zen kirol eragile 
eta udal ordezkariekin. Protoko-
lo orokorrak aurkeztu ziren. 

Gero eragile bakoitzak guraso 
taldeekin bilera zehatzagoak 
egin zituen, jarduera bakoitza-
ri zegokion protokolo zehatza 
azaltzeko. Hartu ditugun neu-
rriak onak ziren, denok erres-
petatu ditugu; tenperatura har-
tu, eskuak garbitu, banakako 
ariketak… Ez zen erraza baina 
neurriak zorrotz bete ditugu. 
Neurrietara egokitu gara. Es-
kola Kirola bat-batean gera–
tzea, berriz atzera bueltatzea 
izan da. 

Etenaldia nola azaldu zenieten 
gaztetxoei?
Haurrekin bildu ginen eta goi-
tik zetorren agindu bat zela 
azaldu genien, ez zela beraien 
erantzukizuna. Gauzak ondo 
egin zituztela helarazi genien, 
eta horregatik eskertu genien. 
Ez zela amaiera bat, gero arte 
moduko bat baizik. Errudun ez 

sentitzea eskatu genien.

Haien egunerokoan preben–
tzio neurriak zorroztasun osoz 
bete dituztenean, “goitik” hel-
dutako agindua ulertzea ez 
zen erraza izango.
Ez dute ulertu. Oso argi zio-
ten ez zeudela ados eta askok 
“mania digute” hitza erabili 
zuten. Ez dute ulertzen, kalean 
ez dituztelako arau horiek be-
tetzen. Eta Eskola Kirolean 
zorrotzagoak izanda, zergatik 
ezin dugu kirola egin, parkean 
ia neurririk gabe eta arrisku ge-
hiagorekin beste era batera ba-
gaude? Hori ez dute ulertzen. 
Erabaki honekin kaltetuenak 
beraiek dira. Ulertezina den 
desoreka dago. Agindu bakarra 
eta bera da denontzat, baina 
leku guztietako errealitatea ez 
da berdina. Usurbilen, herrigu-
nean ikastetxe bakarra dago, 
haur ia denak bertako ikasleak 
dira. Gelan elkarrekin gaude, 
kopuru handiagoan, denbora 
gehiagoz. Aldiz, Eskola Kiro-
la, denbora tarte txikiagoan, 
jende berdinarekin eta arau 
berak errespetatuz ezin dugu 
aurrera eraman. Aginagan eta 
Zubietan ere Zirimara martxan 
jarri da eta Usurbilen bezala, 
eskoletako burbuila berdinak 
mantendu dira. Halere ezin 
dute ekintza aurrera eraman. 

Eskola Kiroleko sustatzaileak dinamikari berriz ekitea baimentzen 
zaienerako prestatzen ari dira.

ERAGILEAK

“Eskola Kirolean 
ez da inolako arazorik 

egon. Eskola Kirola 
eten zenean 

ez zen kasurik. 
Kirola guztiz 
segurua da”

ELKARRIZKETA

Ulertezina da hori. 

Gaztetxoek zer moduz darama-
te etenaldia?
Kalean jolasean dabiltza, poz-
garria da baina ez da gauza 
bera. Kirola ere egin nahi dute 
eta parkeak ezin du ordezkatu 
Eskola Kirola. Aspertuta daude 
parkean izateaz, ohiko erruti-
nara, tartean Eskola Kirolera 
itzultzeko gogoz dira. Bertan 
izena eman duenak gogoko 
duelako apuntatu da. Ikasto-
latik atera eta beraien gunea 
izaten da. Gaztetxoei aukera 
hau emateko eragile bakoitzak 
ahalegin itzela egin du. Gura-
soekin araudiak azaltzeko bile-
rak egin dira. Hau dena mar-
txan jarri eta gero gelditu da. 

Inoiz baino garrantzitsuagoa 
elkarlana.
Eskutik goaz eragile guztiak, 
Eskola Kirola baimentzen du-
tenerako prestatzen. Usurbilen 
eragile guztiak batera gaude. 
Gure aldetik dena ari gara jar–
tzen, hau aurrera eramateko. 
Ona da elkarlan hau egotea. 
Pandemia aurretik ez genuen 
ikusten agian eragile batek 
edo besteak zuen errealitatea. 
Egoera hau ondo etorri zaigu 
denok elkarlanean egon eta 
eragile bakoitzak duen egoera 
ezagutzeko. 

“Haurrei nahi dutena 
egiteko aukera eman 
behar zaie”
Eragileon arteko elkar ezagu–
tza ere bultzatzen ari da egoe-
ra.
Hau herri txiki bat da, aukera 
oso zabala da. Azkenean hau-
rrei nahi dutena egiteko aukera 
eman behar zaie. Garrantzi–
tsuena, haurrek Usurbilen ki-
rola egiteko aukera izatea da. 
Hor dator beste kontraesana; 
kirola osasuntsua izan eta egin 
behar dela, haur sedentarioak 
ez ditugula nahi esaten ari gara 
eta kendu dena kirola da. 
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“Etenaldi berri hau beste kolpe bat izan da”
NOAUA! Bigarren etenaldi hau 
ulergaitzagoa izan daiteke, 
kalean gabiltzala jakinik.
Ez da ulertzen azkenean kalte-
tuak beraiek izatea eta jardue-
ra fisikoa egiten ez uztea.  Uda-
berrikoa itxialdi orokorra izan 
zen, ez zegoen inor kalean. 
Dena gelditu zen. Orain geldi-
rik dago kirola baina zabalik 
daude parkeak, kalera joan 
daitezke. Kirola egiten zuten 
pertsonekin ikastolan egoten 
segitzen dute. Berdinak gara 
diote. Ez dute ulertzen zergatik 
ikastolara bai eta kirola ez, es-
kolaz kanpoko beste ekintzak 
bai eta kirola ez, kanpoko es-
pazioetan egin daitekeenean. 

Bigarren etenaldia da honakoa. 
Ezin jakin berriz martxan noiz 
jarriko duten eta etenaldi be-
rririk ez ote den egongo. 
Ziurgabetasun handia dago. 
Kezka handiena haurrek era-
giten digute, erdigunean haiek 
baitaude. Azkenean kaltetuak 
beraiek dira. 

Egoera honek eragin kaltega-
rriak izan ditzake.
Azkenean Eskola Kirola uzten 
badute, gero bueltatzea oso 
zaila da. Garrantzitsua da ohi-
tura onak hartu eta manten–
tzea. Gaztetxoak denera ego-
kitzen dira gainera, gu baino 
hobeto. 

Maila fisikoan, emoziona-
lean… Eskola Kirolaren onu-
rak anitzak dira ezta?
Bereziki orain behar handie-
na alor emozionalean zegoen, 
gentozen egoeratik gentoze-

lako. Martxan jarri zenean oso 
alai eta gogotsu zeuden, gus-
tura. Etenaldi berri hau, beste 
kolpe bat da. Berriz martxan 
jartzean seguru gogotsu itzu-
liko direla. Ikastolan astero 
galdetzen digute ia berriz hasi 
ote den. 

Adi daude ezta?

Horretara daude. Egunak pasa 
ahala zain dira ia noiz alda-
tuko den araudia, berriz noiz 
hasiko diren. 

Erantzuna argia da, baina egin 
beharreko galdera. Haurren 
beharrak kontuan hartu dira 
hilabeteotan?
Aurrez aurreko hezkuntza be-
rreskuratzeko apustu sendoa 
egin da eta ondo atera da. Kiro-
lean apustu berdina egin behar 
zuten, segurua baita. Eskoleta-
rako protokoloak jarriak dau-
de, mantendu ditzagun baita 
kirol arlorako. Kasuak egongo 
dira baina protokoloak horre-
tarako daude, ez dena bertan 
behera uzteko. Klase batean 
positibo bat badago, klase hori 
konfinatzen da... 

“Gurasoek garbi izan dute kirola beharrezkoa dutela eta segurua dela. 
Denon artean lanean jarraitu behar dugu”.

ERAGILEAK

“Aurrez aurreko 
hezkuntza 

berreskuratzeko apustu 
sendoa egin da eta ondo 

atera da. Kirolean apustu 
berdina egin behar zuten, 

segurua baita”

ELKARRIZKETA

Baina ez hezkuntza sistema 
osoa ezta?
Hori da. Horregatik hartu ditu-
gu neurriak; talde txikiagoak, 
kontakturik gabekoak… Positi-
borik egonez gero, seiko talde 
hori etxera, baina besteekin 
jarraitzen duzu, ez duzu herri 
oso bat geratzen kirol arloan. 
Protokoloa ona da. Kirola ga-
rrantzitsua da fisikoki, sozial-
ki, emozionalki eta batez ere 
adin honetan, psikomotrizitate 
aldetik. Gorputzaren garapena 
oso garrantzitsua da azkenean 
eta kirolak ekarpen handia 
egiten du. Balore asko lantzen 
dira; errespetua, autoestima… 

Familietan zer sumatu duzue?
Egoera ziurgabe honetan bel-
durra egon dela sumatu dugu. 
Ezin zuten jakin zer gertatuko 
zen, batzuk badaezpada ez 
dute izena eman, beste ba–
tzuk egoeraren bilakaera ikus-
teko zain geratu dira… Baina 
beste batzuk zuzenean Eskola 
Kirolaren aldeko apustua egin 
dute, gauzak ondo egiten ari 
zirela ikusi dutelako eta hori 
ere eskertzekoa da. Eskerrik 
asko Eskola Kirolean izena 
emateko apustua egin duten 
familia guztiei. Gurasoekin 
izan genuen bileran argibide 
asko eman zitzaizkien nola 
izango zen kirola Usurbilen. 
Neurriak argi izan zituzten. 
Horrek beraiei segurtasun eta 
lasaitasun handia eman die; 
kirola egingo dute baina modu 
seguruan. Gurasoek garbi izan 
dute kirola beharrezkoa dutela 
eta segurua dela. Denon artean 
lanean jarraitu behar dugu. 
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“El Drogas” dokumentala eskainiko 
dute abenduaren 18an Sutegin

Enrique Villarealen bizi–
tza aztertzen duen 
dokumentala proiek-

tatuko du Usurbilgo Udalak 
abenduaren 18an 19:00etan 
Sutegiko auditorioan. Ohi be-
zala, izena aurrez bideratu 
beharko da usurbilkultura.eus 
atarian. Sarrerak 5 eurotan bi-
deotatik eskuratu ahalko dira. 
Gogoan izan, 78 lagunentzako 
lekua egongo dela kultur-etxe-
ko auditorioan.

“Ibai bat balitz bezala, En-
rique Villarrealen irudiaren 
dimentsio eta alderdi guztiak 
aztertzen dituen dokumental 
biografikoa” osatu du Natxo 
Leuzak. Bertan, El Drogas 
kantariaz gain, beste hainbat 
aurpegi ezagun agertuko dira; 
tartean, Fito Cabrales, Rosendo 
Mercado, Gorka Urbizu, Chris-
tina Rosenvinge…

Ahots guztion “giza erre-
tratu horretan, memoria indi-
bidualak eta kolektiboak bat 

El Drogas ikusteko sarrerak usurbilkultura.eus atarian daude salgai 
5 eurotan. 80 minutuko iraupena du gaztelaniazko dokumental honek.

egiten dute, eta rock-and-ro-
lleko irudi garrantzitsuenetako 
baten ibilbide historiko eta bi-

zigarrian sakontzen du”. 
Natxo Leuzak zuzendu 

duen “istorio emozional ho-
netan, artista berezi honek 
hartu dituen aurpegi eta bide 
ezberdinak ikusi ahal izango 
ditugu. Beste aldean dagoe-
na lortzeko oker dabilen izaki 
baten istorioa da hau. Hau da 
Enrique Villarealen El Dro-
gas-en historia”.

EL DROGAS
“Fito Cabrales, Rosendo 
Mercado edota Gorka 

Urbizuren testigantzak 
batu dituzte 

dokumentalean”

Ostalaritza 
babesteko 
elkarretaratzea
“Herri bizi baten alde... au-
rrera ostalaritza!” aldarri-
pean mobilizatzekoak ziren 
sektoreko langile eta herrita-
rrak abenduaren 8an Usur-
bilen. Xehetasun gehiago 
hurrengo astekarian.

Pelaioenea eraikitzen
Kalezarko eraikinari barru-
tik forma emateko proze-
suak aurrera darrai. Iragan 
astean  kalezartarren auzo 
ekipamendua zehazteko bi-
garren gogoeta saioa egin 
zuten Haur Eskolan. Oste-
gun honetarako (abenduak 
10), eraikin berean koka-
tuko den Emakumeen Etxea 
definitzeko hirugarren parte 
hartze saioa deitu du Usur-
bilgo Udalak 18:00-20:30 
artean Artzabalen. “Jardue-
rak eta zerbitzuak definitu 
eta espazioa nola antolatu” 
hortxe ahotan hartuko duten 
gaia. Izena aurrez bideotatik 
eman beharko da: 
parekidetasuna1@usurbil.eus 
943 377 110.

Finalerdietara iritsi 
da Miriam Arrillaga
Amaia Aldai-Oihana Orbe-
gozo eta Patri Espinar-Na-
roa Agirre bikoteek joka-
tuko dute Binakako Master 
Laboral Kutxa Txapelketako 
finala. Patri Espinar-Naroa 
Agirre bikotea 22-18 na-
gusitu zen Ainhoa Ruiz de 
Infante-Mirian Arrillagaren 
aurkako finalerdian.

Jardunaldi berria Andatzako altxorrez
“Andatza: errotarriak, muga-
rriak eta aztarna arkeologi-
koak”, jardunaldien baitan 
bigarren saioa iragarri du 
Usurbilgo Udalak abendua-
ren 16rako. “Errotarriak eta 
mugarriak” hizpide izango 
dituzten solasaldia antolatu 
dute 18:30ean Sutegiko au-
ditorioan. Asier Agirresarobe, 
Yoseba Alonso eta Javi Castro 
ariko dira hizlari lanetan. “Javi 
Castro ikerlariak Andatzan 

egindako lanari esker, mun-
duan harrobi kopuru gehien 
duten bost udalerrien artean 
dago Usurbil: 24 harrobi eta 
129 errotarri topatu ditu. Ha-
laber, mugarri pribatuak zein 
publikoak daude Andatzan. 
Pribatuen artean daude Orrea-
gako Andre Maria kolegiatare-
nak, historia luzea dutenak”.

Aurrez izena eman
78 lagunentzako lekua egongo 

Abenduaren 16an egingo da hitzaldia 
Sutegin.

da kultur etxean. Hitzordurako 
izena aurrez bideratu beharko 
da, abenduaren 14a baino le-
hen, usurbilkultura.eus atarian. 
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Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian dituzue ikusgai.

 

Goardiako farmaziak
Osteguna 10 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte        

Ostirala 11 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte  

Larunbata 12  GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte    

Igandea 13   GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte

Astelehena 14 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte           

Asteartea 15 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte                                 

Asteazkena 16  GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte  

Osteguna 17 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte      

Ostirala 18 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte  

Larunbata 19  ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte    

Igandea 20   ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. 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

.

ETXEBIZITZA

Salgai
Kontratu finkoa daukat eta 
Usurbilen edo Lasarten kontra-
tuarekin eta erroldarekin alokai-
ruan etxe bat edo logela bat 
hartuko nuke. Fernandorengatik 
galdetu: 675886442.

91m2 pisua salgai Txaramun-
to kalean. 3 logela, sukaldea, 2 
komun, egongela. 11m2 terraza, 
8m2 trastelekua,  24m2 garajea 
erosteko aukera. 678949958. 

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

Alokairuan    
Usurbilgo erdigunean gela bat 
alokatzen da gizaseme langile 
edo jubilatu bati. Nahiago eus-
kalduna izatea. 687348223 

Alokatzeko etxe baten bila ari 
naiz. Bi pertsona gara eta txaku-
rra daukagu. 675189500 

Alokatzeko etxe baten bila ari 
naiz. Bi pertsona gara eta txaku-
rra daukagu. 675189500 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Atxegalden garaje bat nahiko 
genuke alokairuan edo erosteko. 
628498326 

Nissan Note 1600 gasolina ko-
txea daukat salgai, GRD matri-
kuladuna. 634416863 

Volkswagen “escarabajo” bat 
saltzen dugu. Kotxe klasikoa 
baina oso egoera onean dago. 
656704299. 

Santuenea auzoan trastero txiki 
baten bila nabil. 626 735 354  

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak  

Emakume bat behar da umeak 
zaindu eta etxeko garbiketa egi-
teko; Familia zamarik gabekoa. 
Haurren zaintzan esperientzia 
izatea beharrezkoa. Nahiago da 
euskara ondo menperatzen da-
kien pertsona izatea. 638738505 

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 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
24 urteko neska gaztea. Arratsal-
dez umeak zaintzeko eskeintzen 
da. 695617001 

Emakume usurbildarra naiz eta 
lan bila nabil, umeak zaintzeko edo 
etxekolanak egiteko. 627184674. 

Ingeleseko irakaslea naiz baina 
bestelako lanak egiteko ere prest 
dagoen emakumea naiz. Etxeko 
lanak, umeen zaintza edo heldue-
na. 631746521. 

Pertsona helduak zaintzeko 
emakume bat eskaintzen da. Inte-
resatuak deitu: 631 489 128. 

Astelehenetik ostiralera orduka, 
pertsona helduak zaintzeko 
emakume bat eskaintzen da. 
631157290. 

Pertsona helduak zaintzeko gi-
zonezkoa eskaintzen da. Lanaldi 
osorako edo orduka lan egiteko 
prest... Esperientzia eta errefe-
rentziak ditut 603595656. 

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 
haurren zaintzaile lanetan edo 
partikularreko irakasle gisa 
jardun nahi dut. Esperien–
tzia zabala dut alor honetan. 
688695958 

Emakume bat etxeko lanak egi-
teko edo adinekoak zaintzeko 
prest .664192760 / 722483994. 

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

BESTELAKOAK
Perikito bat galdu da Punta-
pax inguruan. Urdina, bula-
rraldean lumak galduta ditu. 
Topatu baduzu, deitu hona: 
675007048. 

Mendiko bizikleta bat sal-
gai 450 euro, negoziagarriak. 
646715903 (Maider) 

Kutxa bat eta 6 zentimetroko 
lodieradun egurrezko bi mahai 
salgai. 618 009 069 

Zaldi bat salgai. 2013koa. Nu-
ria. Domatua. Burukoa, arnesa 
eta eserlekuarekin. Informazio 
gehiago Amaia 943341900 eta 
Joxan 699870308.

Alabak giltza batzuk galdu 
ditu, astelehen ostegun bitar-
tean, Torre Eiffel duela giltza 
kate gisa. Topatu badituzu, 
hona deitu: 617002046

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

 

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

Zorionak Intza!
Zorionak Intza zure 
8. urtebetetzean. 
Muxu handi bat 
etxekoen partez.
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11 12 13ostirala larunbata igandea
Tailerra: “Gabonetako habi apaingarriak”. 
16:00 Santueneko Auzo Elkartean.
“Emakumeak, elikadura-burujabetzaren 
protagonistak erakusketa. Kubatarren 
eta euskaldunen bizipenak”. Abenduaren 
13ra arte Sutegin. Antolatzailea. Tadamun.

Tailerra: “Gabonetako habi apaingarriak”. 
16:00 Santueneko Auzo Elkartean.
Lander Garroren “2 urte, 4 hilabete eta 
egun 1” dokumentala eta solasaldia. 
18:00etan Sutegin.

“Emakumeak, elikadura-burujabetzaren 
protagonistak erakusketa. Kubatarren 
eta euskaldunen bizipenak”. Abenduaren 
13ra arte Sutegin. Antolatzailea. Tadamun.

Argazki erakusketa honek zortzi 
emakume nekazari kubatarren 
eta zortzi euskal nekazarien 

eguneroko lana biltzen du. Emakumeen 
biografiak eta 40 argazki baino gehiago 
ikusgai ipini dituzte Sutegin. Igandean 
amaituko da erakusketa.

Argazki dokumentalak Josu Trueba eta 
Pau Collerenak dira, Euskadi-Cuba Elkar-
tearen eskariz eginak. EHNE-Bizkaiaren 
laguntza jaso zuten. 

Tadamunek antolatu du Sutegiko  

Nekazari kubatar eta euskaldunen 
egunerokoa, iruditan

Emakumeen biografiak eta 40 argazki baino 
gehiago ikusgai ipini dituzte Sutegin.

Agenda abendua

Santuenean antolatu duten tailerraren 
helburua hauxe da: Gabonetako egu-
rrezko habiak egitea, gero, etxeetan ikus-
gai jartzeko.

Abenduak 12 eta 13
n Ordua: 16:00. 
n Tokia: Santueneko Auzo Elkartea.
n Oharra: Covid-19arekin ezarritako se-
gurtasun protokoloa jarraituko da. 
n Antolatzailea: Santuenea Auzo Elkartea.

Gabonetako habiak egiteko ikastaroa

Datozenak
“Errotarriak eta 
mugarriak” hitzaldia
Javi Castro ikerlariak Andatzan egin-
dako lanari esker, munduan harrobi 
kopuru gehien duten bost udalerrien 
artean dago Usurbil: 24 harrobi eta 
129 errotarri topatu ditu. Halaber, mu-
garri pribatuak zein publikoak daude 
Andatzan. Pribatuen artean daude 
Orreagako Andre Maria kolegiatare-
nak, “historia luzea dutenak”. 

Abenduak 16 asteazkena
n 18:30ean Sutegin.
n Hizlariak: Asier Agirresarobe, 
Yoseba Alonso eta Javi Castro.
n Hizkuntza: euskara eta gaztelania.
n Izen-ematea: doan, abenduaren 
14ra arte, usurbilkultura.eus atarian.
n Antolatzailea: Usurbilgo Udala. 

“Indarkeria matxista, 
Covid-19aren testuinguruan: 
nola egingo diogu aurre 
Usurbilen” hitzaldia
Abenduak 17 osteguna
n 18:30ean Sutegin. 
n Hizlariak: Norma Vazquez García 
eta Sheila Melon Lopez. 
n Izen-ematea: doan, abenduaren 
14ra arte, usurbilkultura.eus atarian.
n Antolatzailea: Parekidetasun Saila.

erakusketa eta igandera arte egongo da 
zabalik.

Asteburu honetan egingo dute ikastaroa 
Santuenea auzo elkartean.



  



 


