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Laburrean

Asteburuan ez zen Covid-19 kasurik a–
tzeman. Honi esker, Usurbil eremu berde-
ra itzuli da. Intzidentzia-tasa 31,71koa zen 
astelehenean (167,39 Gipuzkoan). Hala 
ere, Euskal Autonomia Erkidegoan Co-
vid-19a duten 118 pertsona daude ZIUn.

Peña Pagola elkartea, 
lokal baten bila
Peña Pagola elkartea Kalezarren dago. Al-
dameneko lokal bat erabiltzen zuten biltegi 
moduan. Lokal hori utzi beharrean daude 
orain, eta biltegi berri baten  premian dira. 
Kalezarren lokal hutsen bat duenak deitu 
dezala hona: 610 478 138.

Usurbil eremu berdean da 
berriro

Covid-19a dutenentzat, 
hondakinen bilketa berezia
Covid-19a duen norbait izanez gero 
etxean, Atez Ateko bulegora deitzea es-
katzen du Udalak (900 776 776), hon-
dakinak aparte biltzeko. “PCR probaren 
lehenengo emaitzaren zain bazaude, ez 
atera hondakinik”, eskatzen du Udalak.

Astelehenean topatu genuen poltsak banatzen dituen langilea, Bordaberri 3 kaleko eskaerak osatzen.

Astelehenetan egiten da papera eta ontzi 
arinak birziklatzeko poltsen banaketa

Ontzi arinak eta papera biltzeko 
poltsa berriak gero eta gehiago 
ikusten dira. Aurretik eskatu behar 

dira, Atez Ateko bulegora deituz edo email 
bat idatziz.  Astean behin egiten dute pol–
tsen banaketa, aurreko astean jasotako 
eskaerei erantzunez. Argazkiko langilea 
zeregin horretan harrapatu genuen astele-
henean, Bordaberri 3 kaleko zintzilikailue-
tan poltsak kolokatzen.

Poltsak eskatzeko
n Atez Ateko bulegora deituz: 
900 776 776. 
n Whatsapp bidez mezu bat bidalita: 
606 501 024.  
n Atezate@usurbil.eus helbidera 
email bat idatzita.
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UGAITZ AGIRRE
“Baina zertarako kutsatu 
nahi gaitu Doraemonek? 

Lasai eseri, bere plan 
sekretuak zur eta lur 

utziko baitzaitu”

Ugaitz Agirre Zapirain

Orain urtebete gertatu-
takoa kontatuko di-
zuet. Ehuneko ehun 

egia, no fake.

Orain urtebeteko desas-
trea ez zen 2019 amaieran 
hasi Txinan. Hori da zuk 
sinestea nahi dutena. De-
sastrea XXIII. mendean hasi 
zen (tira, hasiko da, etorki-
zunean da eta), hain zuzen 
gurea baino zibilizazio aurre-
ratuagoan, zeinetan robotak 
eguneroko ogia diren. Eta nor 
da XXIII. mendekoa? Hori da, 
Doraemon. Doraemon gizar-
tearen kontrako eraso honen 
atzean dagoen buru pen–
tsalaria da, eta ez zaitzatela 
marrazki bizidunek engaina: 
hori marketing eta publizita-
te kontua besterik ez da bere 
irudia zuritzeko. Doraemon 
katu kosmikoa beti Nobitari 
laguntzeko prest XXIII. men-
deko tramankuluekin... Ja!

Doraemonen benetako 
forma ez da katu kosmiko 
batena, baizik eta birus ba-
tena da. Birus informatikoa, 
zehatzago izateko. Eta zein 
izaki bizi dira mundu infor-
matikoan? Horixe bera, di-
gimonak. Ez al duzu inoiz 
pentsatu Doraemon eta digi-
monen artean egon zitekeen 
harremanaz? Bi istorio ezber-
dinetan agertzen zirenez, lo-
tura ez zen hain garbia, baina 
-mon bukaera hori bakarra da 
eta digimonei egiten die erre-
ferentzia. Bai, arrazoi duzu, 

hori da inork jakitea nahi ez 
dutena: Doraemon digimonen 
enperadore ahalguztiduna da.

XXIII. mendeko laborategi 
informatikoetan garatu zuten 
(garatuko dute) Covid-19 izena 
jarri dioten gaixotasuna. Hain 
da aurreratua, birus informa-
tiko izatetik agente infekzioso 
izatera transmutatzen dela. Eta 
horrek zer esan nahi du? Ho-
rixe: alkimiak zerikusia duela 
aldaketa horretan. Eta nor da 
alkimista? Edward Elric. Beraz 
galde dezakegu denaren atze–
an Aita dagoela? Bai, baina 
oker geundeke, Aita originala 
Doraemon baita. Doraemon 
gai da XXIII. mendeko tekno-

logiarekin halako transmuta-
zioak egin eta mundu guztia 
engainatzeko.

Baina zertarako kutsatu nahi 
gaitu Doraemonek? Lasai ese-
ri, bere plan sekretuak zur eta 
lur utziko baitzaitu: birusak 
kutsatuaren arima eskuratu 
eta horrekin digimon berriak 
sortzen ditu mundu informati-
koan. Bai, bere plana digimon 
armada erraldoia eratzea da 
pokemonen mundua inbaditu 
eta hainbeste gorroto dituzten 
izaki nardagarri horiek euren 
esklabo bihurtzeko. Batik bat 
Pikachu demonio hori. Zenbat 
gorroto duen Doraemonek.

Horregatik, ez pentsa txer-
toen atzean Bill Gates edo txi-
pen bidez munduko hiritarrak 
kontrolatzeko asmoa izan de-
zaketen bestelako handi-man-
diak daudenik. Txertoaren 
atzean Pikachu eta pokemon 
armada dago digimonen plan 
bihotz gabeari aurre egiteko. 

Ez al duzu inoiz entzun 
txertoa hartzen dutenek 
pare bat egun txar pasat-
zen dituztela? Hori txertoak 
ematen dizkien pokemon 
geneen albo ondorioak beste-
rik ez dira: euren arima poke-
mon batean bihurtzen ari da.

Orain urtebete ez, gaurtik 
mende bete barru kataklis-
mo izugarria gertatuko da: 
Doraemon eta digimonak 
Pikachu eta pokemonen 
aurka borrokatuko dira, eta 
guda hori orain hasi dira 
prestatzen euren armadak 
indartuz eta osatuz. Gaurtik 
mende bete barru Doraemo-
nen edo Pikachuren ban-
doan egongo zara eta zure 
enperadore ahalguztidunari 
obedientzia eta leialtasuna 
zor beharko diozu.

Informazio hau ez dute 
zuk jakitea nahi. Ez duzu 
establixmentaren aldeko ko-
munikabideetan entzungo 
Doraemonen eta Pikachuren 
artean eratu duten plande-
mia honi buruzko xehetasu-
nik. Alferrik da konspirazio 
horretatik alde egitea, ban-
doa aukeratu beharra dago: 
edo Doraemonekin zaude 
edo Pikachurekin zaude. Ez 
dago beste biderik.

XXIII. mendean ikusiko 
gara berriz elkar, auskalo 
orpoz orpo edo aurrez aurre. 
Orain urtebete bihurtu ginen 
plandemia baten parte eta 
orain ihesbiderik gabe gau-
de. Hori da egia.

Orain urtebete

“Doraemonen benetako forma ez da katu kosmiko batena, baizik eta birus 
batena”.

Alazne Arruti Bengoetxea       |       Ainhoa Azpirotz Eizmendi       |       Ugaitz Agirre Zapirain      |       Luis Aranalde
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Agerialdeko frontoia estaltzeko lanak 
ekainean abiatuko dira

Agerialdeko frontoia 
estaltzeko obrak ekai-
nean hasiko dira. Uda-

rregi ikastolak ikasturte be-
rrirako amaituta ikusi nahiko 
luke. Edozein obra egiteagatik 
EIOZ Eraikuntza, Instalazio eta 
Obren Zerga ordaindu behar 
izaten zaio udalari, eta haren 
%100eko hobaria eskatu zion 
ikastolak udalbatzari, “frontoia 
udal titulartasunekoa delako eta 
erabilpen publikokoa”. Otsai-
leko osoko bilkuran ahobatez 
onartu dute %90eko hobaria 
aplikatzea, Usurbilgo ordenan–
tza fiskalak oinarri hartuta.

Usurbilgo Udalaren web 
orrialdean irakurri dugunez, 
“Udarregik iazko udan egin 
nahi zituen obra horiek, baina 
Covid-19a dela eta, atzeratu 
egin behar izan zituzten. Aur-
ten, ondo bidean, ekainean ha-
siko dituzte lanak, eta, horren 

Usurbilgo ordenantza fiskalak oinarri hartuta, %90eko hobaria aplikatuko 
zaio obra honen zergari. Udalbatzak ahobatez onartu zuen neurria.

AGERIALDEKO FRONTOIA
“Ondo bidean, ekainean 

hasiko dituzte lanak.  
Horren aurretik, udalak 
drainatze-lanak egingo 

ditu apirilean”

aurretik, udalak drainatze-la-
nak egingo ditu apirilean”. 

Usurbilgo ordenantza fis-

kalen 11. artikuluak dio obra 
bat interes berezikotzat jotzen 
bada edo udal onurakoa dela 
onartzen badu udalbatzarrak, 
gehiengo soilaren botoak nahi-
koak izango direla %90eko ho-
baria aplikatzeko. Otsailaren 
25eko udalbatzan, EH Bilduk 
horixe bera proposatu zuen, 
eta alderdi guztiek bat egin zu-
ten proposamenarekin.

“Toki estali bat irabaziko du 
herriak”
EAJ-PNVk frontoiaren titular-
tasunaren inguruko zalantzak 
planteatu zituen, ikastola itxita 
dagoenean Agerialdeko atzeko 
patiora sartzeko atea itxita ego-
ten dela argudiatuta. 

EH Bilduk, aldiz, argitu 
zuen ordutegi bat izaten due-
la, udaltzainek ixten dutela 
gauean. “Toki estali bat ira-
baziko du herriak, eta esango 
nuke ia ziur asteburu osoa 
irekita egoten dela; hala ez 
balitz, irekita gelditu beharko 
luke”.

EH Bilduk aditzera eman 
zuenez, ikastolak egingo duen 
obrak 300.000 euroko aurre-
kontua du, eta horren arabera, 
15.000 euro ingurukoa litzate-
ke ordaindu beharko lukeen 
EIOZ zergaren kopurua: 
%90eko hobaria aplikatuta, 
1.500 euroan geldituko zaie.

Aldameneko argazkia Atallu 
industrialdean egina dago. 
Laserken, Inoxken eta Kormat 
enpresetako langileentzat hi–
tzarmen duin bat aldarrikatze-
ko, elkarretaratzea egin zuten 
aurreko astean. 

Atalluko hiru 
enpresetako langileak, 
“hitzarmen duin baten 
alde” borrokan

Aurreko astean elkarretaratzea egin zuten Atallu industrialdean. Argazkia: ELA.
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Eskola Kirola, familia zaurgarrietako umeei irekia
Familia zaurgarrietako umeak 
Eskola Kirolean txertatzeko 
asmoz, udala ume horien 
kuotak bere gain hartzeko 
prest dago. “Eskola Kirolak, 
ikuspegi askotatik errepara-
tuta, onura asko ditu: osasun 
fisikoa sustatzeko, umeen 
integraziorako, euskararen 
erabilerarako, harremaneta-

rako... are gehiago, osasun 
krisi honen testuinguruan”, 
udal iturriek aditzera eman 
dutenez.

Sortzaileei zuzendutako 
dirulaguntza-lerroa
Kulturan, herriko kultur sor–
tzaileei zuzendutako lerro be-
rri bat abiaraziko du udalak. 

Orain arte, ekitaldien anto-
lakuntza lagundu izan dute, 
baina ez sorkuntza. “Kultur 
sorkuntza handia dago herri 
honetan, diziplina guztie-
tan, eta sorkuntza hori diruz 
laguntzeko eta areagotzeko 
bokazioa du egitasmo honek”. 
Horrez gain, Udalbiltza par–
tzuergoak abiatutako Geuretik 

Dirulaguntzen plan estrategikoa eguneratua 
izango da

2019ko azaroan adostu 
zen dirulaguntza-plana, 
eta 2022ra arteko inda-

rraldia zuen. Covid-19ak dena 
aldrebestu duen honetan, plan 
estrategikoa gaurkotzea pro-
posatu zuen udal-gobernuak. 
Proposamenak gainontzeko 
alderdien oniritzia jaso zuen 
otsailaren 25eko plenoan. 

Dirulaguntzen inguruko plan 
estrategikoa berregokitzea ezin-
bestekoa dela dio udal gobernu 
taldeak, “Covid-19ak are age-
riago utzi dituen behar sozia-
lei eta ekonomikoei erantzun 
nahi badiegu”. Plan estrategiko 
gaurkotuan dirulaguntza lerro 
berriak txertatu dituzte, “na-
gusiki, Covid19-ak sortutako 
krisi sozial, kultural eta ekono-
mikoari aurre egiteko, egoera 
zaurgarriagoan dauden herri-
tarrei laguntzeko”, Agurtzane 
Solaberrieta Mesa alkateak 
azaldu zuenez. Honi kotuta 
dago 2021eko aurrekontuetan 
hartutako neurria: 2020koetan 
baino 100.000 euro gehiago 
(%10eko igoera) bideratu di-
tuzte dirulaguntzetara: ia mi-
lioi bat euro.

Aurrekoak mantentzeaz gain, 
dirulaguntza lerro berriak 
sortu dituzte
Plan estrategikoak dirulagun–
tza lerro guztiak jasotzen ditu 
bere baitan, herriko zein herri-

Agurtzane Solaberrietak plenoan zehaztu zuenez, lehendik zeuden 
dirulaguntza guztiak mantentzeaz gain, lerro berriak sortu dituzte.
Argazkia: Udala.

PLAN ESTRATEGIKOA
“Lerro berriak jaso dira: 

erosketa bonuak, 
Covid-19agatik eginiko 

inbertsioei aurre egiteko 
laguntzak 

edota ostalaritzari 
zuzendutakoak”

tik kanpoko erakunde edo tal-
deekin hitzartuak, izendunak 
edo norgehiagoka bidezkoak. 
Agurtzane Solaberrietak ple-
noan zehaztu zuenez, lehendik 
zeuden dirulaguntza guztiak 
mantentzeaz gain, lerro berriak 
erantsi dituzte. 

Garapen ekonomikoaren 
sailak, igoera nabarmena
Usurbil Zabalik-en bidez, hu–
tsik dauden lokaletan jarduera 
berri bat zabaltzen zuten ekin–

tzaileei laguntza eskaintzen 
zitzaien, alokairua ordaintzen 
laguntzeko; “hemendik aurre-
ra, erosketa ere lagunduko da”. 

Hasiz Hazi-ren kasuan, 
ekintzaile berriei laguntzen 
zien bekak. Hemendik aurre-
ra, hasiberriak ez direnei ere 
zuzenduko diete laguntza. 

2020an bideratutako lerro be-
rriak ere sartu dituzte planean: 
erosketa bonuak, Covid-19aga-
tik eginiko inbertsioei aurre 
egiteko laguntzak edo ostala-
ritzari zuzendutakoak.

Alokairurako laguntzak
Hirigintza sailean, merkatu 
libreko etxebizitzen alokai-
rurako dirulaguntza lerroa 
zabalduko dute. “Tamalez, 
etxebizitza ez da eskubide 
herritar askorentzat, eta zail-
tasun handiak dituzte askok 
eta askok etxebizitza bat erosi 
edota alokatzeko. Nagusiki, 

etxebizitzen alokairu prezio 
altuengatik eta lan-baldintza 
prekarioengatik. Egoera ho-
rrek gazteen emantzipazioa 
zailtzen du, besteak beste”.

Mendekotasunen bat 
dutenentzako laguntzak
Gizarte Zerbitzuen depar-
tamentuan, elbarritasunen 
bat edo mendekotasunen bat 
duten adin txikikoen guraso 
edota tutoreei tratamenduak 
eragindako gastuei aurre egi-
teko laguntza ezarriko dute, 
PSE-EEko zinegotziak 2021eko 
aurrekontuetan egindako 
ekarpena aintzat hartuz. “Hel-
burua da mendekotasuna edo 
desgaitasuna duten adin txiki-
koen osasun egoera eta gara-
pena hobetzeko tratamenduak 
jasotzeko aukera bermatzea”.

Bestelakoak
Udalak Telesforo Monzon Eus-
kal Herrigintza Laborategiare-
kin hitzartu duen dirulaguntza 
ere plan estrategikoan txer-
tatuko dute. “Laborategiak, 
EHUko Parte Hartuz ikerketa 
taldearekin batera, Naziome-
troa Euskal Burujabetzaren 
Barometroa ikerketa abiatu 
du. Eta udalak, beste hainbat 
erakundek bezala (hala nola 
Gipuzkoako Foru Aldundia eta 
beste hainbat udal), ekimen 
hau diruz lagunduko du”, 
azaldu zuen Solaberrietak.

sortuak proiektuari ekarpe-
na egingo dio udalak, xede 
bera baitu. “Euskara eta 
kontakizuna ardatz hartu-
ta, partzuergoak eta udalek 
euskal herriak kulturalki 
saretzeko asmoz, hiru arte 
diziplinatan oinarritutako 
proiektua bultzatzea da 
helburua”.
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Martxoaren 8aren inguruko adierazpen 
instituzionala onartu dute, ahobatez

Martxoaren 8aren 
bezperan, Eudel 
Euskadiko Udalen 

Elkarteak adierazpen insti-
tuzional bat adostu zuen. O–
tsaileko osoko bilkuran azter-
tu zuten idatzia eta ahobatez 
onartua izan zen. 

Eudelen esanetan, “Udalak 
gaude lehen lerroan, pande-
miari eta hark pertsonengan 
dituen ondorioei aurre egiten, 
eta liderrak izan behar dugu 
zaintzari eta haren horni-
kuntzari buruzko politika pu-
blikoak bultzatzeko orduan, 
erantzunkidetasun publikotik 
abiatuta, eta arreta emanez gi-
zon eta emakumeen baldintza 
eta inpaktu desberdinei”.

Horregatik guztiagatik, Uda-
lek, bere eskumenen esparrua-
ren barruan, honako konpro-
misoak hartuko dituzte bere 
gain:
n Gizartean zaintza antolatze-
ko ereduari buruzko eztabaida 
bultzatzea eta eztabaida horre-
tan buru izatea, bizitza erdigu-
nean jartzean oinarritzen den 
ikuspuntu feminista batetik 
abiatuta, zaintzaren erantzun-
kidetasun sozial eta komunita-
rioranzko bidean.
n Analisia egitea, genero-ikus-
puntutik, kolektibo zaurgarrie-

Udal ordezkari guztiek Eudelen adierazpen instituzionalarekin bat egin zuten.
Argazkia, artxibokoa.

nen egoerari eta beharrizanei 
buruz, baita Covid-19aren on-
dorioei buruz ere, eta horiei 
aurre egiteko premiazko neu-
rriak martxan jartzea.
n Covid-19aren krisiaren era-
gina arintzeko onartzen diren 
neurri guztietan genero-ikus-
puntua gehitzen dela berma–
tzea, laguntzez eta babes-pro-
gramez den bezainbatean.
n Konponbide bideragarriak 
aztertzea eta ezartzea adin-
gabekoen eta mendekotasuna 

dutenen zaintzari laguntzeko 
tokiko zerbitzuentzat, zaintza 
baldintza duin eta bidezkoe-
tan egin dadin saiatuz edota 
erraztuz, bai ematen duena-
rentzat bai jasotzen duena-
rentzat ere.
n Udalen berdintasun-plan-
gintzetan, espresuki azpima-
rratzea emakumeen ahaldun–
tzea, zaintzaren balioa, eta 
hari dagokionez gizonek duten 
erantzunkidetasuna.
n Berdintasuneko tokiko po-
litikak garatzeko eta generoa 
tokiko politika guztietan ze-
har-lerroa izateko erabiltzen 
diren giza baliabideak eta ba-
liabide tekniko eta ekonomi-
koak sendotzea eta babestea.
n Tokiko zaintza-sare komuni-
tarioei babesa ematea.

EUDEL
“Udalak gaude lehen 

lerroan eta liderrak izan 
behar dugu zaintzari 

buruzko politikak 
bultzatzeko orduan”

27 hilobiren gaineko 
eskubideak esleitu  
dira
Hilerriko hilobien 11. lotea 
eskaintzea onartu zuten, 
aho batez, otsaileko osoko 
bilkuran, horien gaineko es-
kubideak emakidan esleitu 
ahal izateko. “Guztira, 27 
hilobiren gaineko eskubi-
deak 50 urtetarako esleitzea 
onartu da”, udalak aditzera 
eman duenez.

2000. urtean egin zen hi-
lerri berria. Ohiko prozedu-
raren arabera, hamar urtez 
egon daitezke gorpuzkiak hi-
lerrian, baina oraingo hone-
tan ez da halakorik izan. 

Hormako nitxoak, beteta
Ehorzleak hilerria husteko 
beharra azaldu du: hormako 
144 nitxoak beteta daude. 
Lurrekoak soilik gelditzen 
dira libre. 48 eskutitz bidali 
zituen udalak, gorpuzki ho-
riekin zer egin nahi zuten 
galdetuz senitartekoei. Gor-
puzkiak berreskuratu nahi 
dituenak udalari jakinarazi 
behar dio. Bestela, udalak 
gorpuak erraustu eta errau–
tsen parkean botatzen baiti-
tu.

Zenbait familiak, ordea, 
gorpuzkiak bertan uzteko 
nahia azaldu dute, eta horre-
tarako modua libre dauden 
hilobi eta panteoien gaineko 
eskubideak esleitzea da. 

PSE-EEk haur minbiziari buruz proposatutako mozioak 
denon oniritzia jaso zuen
Otsailaren 15ean, Haur Minbi-
ziaren Nazioarteko Egunean, 
Patxi Suarez Usurbilgo zinego–
tzi sozialistak mozio bat erre-
gistratu zuen udaletxean. Fa-
milia gipuzkoarrek bizi duten 
“osasun-drama” ikusarazteko 
xedea zuen. Otsaila amaierako 
ohiko plenoan hizpide izan zu-
ten mozioa eta ahobatez onar-
tua izan zen. Hauexek PSE-EE-

ren mozioan jasotakoak:
n Munduko egun honen hel-
burua, hain zuzen ere, kon–
tzientziatzea denez, “Eusko 
Jaurlaritzari eta Espainiaren go-
bernuari tresna gehiago eta ho-
beak (laguntza psikologikoa) 
eskatzen dizkiegu kaltetutako 
haur eta nerabeetarako, min-
biziaren inpaktu emozional, 
psikologiko eta fisikoa arintze-

ko eta pazienteei nahiz haien 
senideei prozesuaren une guz-
tietan laguntza errazteko, diag-
nostikotik hasiz eta zainketa 
aringarri unibertsal eta integra-
letaraino, bai ospitaleetan, bai 
etxeetan”.
n Udalak konpromisoa har–
tzen du Osasun Publikoko era-
gileekin lankidetzan aritzeko 
bizimodu osasungarria sus-

tatzen duten prebentzio-estra-
tegietan, eta estrategia horiek 
tokiko politika instituzionalean 
sustatzeko.
n Udala prest dago sentsibili-
zazio-laguntza-programak ga-
ratzen laguntzeko, Eusko Jaur-
laritzarekin eta minbizia duten 
gaixo eta senideekin lan egiten 
duten erakunde eta elkarteekin 
elkarlanean.
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Soinurbil Musika Astea, zailtasun guztien gainetik

Pandemiak baldintzatuko 
du aurtengo zikloa, bai-
na beste kultur ekitaldi 

batzuetan egin den bezalaxe, 
Soinurbil ere “formato eta bal-
dintza desberdinetan egingo 
da”. Zumartetik aditzera eman 
dutenez, eskaintza oparoa 
izango da “ikuslego eta mu-
sika mota desberdinak” hartu 
dituztelako kontuan.
 

Aurtengoan, baldintzetako 
bat hauxe izango da: kontzer-
tuetara joateko aldez aurretik 
izen-ematea egin beharko da 
honako helbidean: usurbilkul-
tura.eus

 
Zumarteko ikasleen 
kontzertua Sutegin
n Martxoak 11 osteguna, 18:30.
n Sutegiko auditorioan.  
Edukiera: 75.
n Gonbidapenak Zumarte Mu-
sika Eskolan jaso behar dira.
 
Broken Brothers Brass Band,
kalejiran Usurbilen barrena
2006an Iruñean sortua. New 
Orleanseko atzoko eta gaurko 
kaleko taldeen bidea ekarriko 
du bertara. “New Orleanseko 
second line-a bizitzeko auke-
ra paregabea: entzulea ez da 
ikusle soila, ekintzaren parte 
garrantzitsua baizik. Musika 
originala eta Brass Band tra-
dizioaren ildo ezberdinetako 

Zumarteko ikasleen kontzerturako gonbidapenak aurretik eskuratu behar dira, Musika Eskolan bertan.

IKASLEEN 
KONTZERTUA

Zumarte Musika Eskolako 
ikasleen kontzertua 
Sutegin izango da. 
Martxoaren 11n, 

arratsaldeko 18:30ean  

kantak entzun ahal izango dira 
(jazz tradizionala, gospel ere-
serkiak, rythm and blues, 2nd 
line funk, indians...)”, Zumar-
tek aditzera eman duenez.
n Martxoak 12 ostirala, 18:00.
n Askatasuna Plazan. 
Edukiera: 50.
n Ordu erdiko emanaldiak 
egingo dituzte hiru plazetan: 

17:30 Joxe Martin Sagardia pla-
zan. 18:00 Askatasuna plazan. 
18:30 Artzabalgo plazan.
n Izena amateko azken eguna: 
martxoak 10.

Trakamatraka Sutegin
“Trakamatrakak musika eta 
birziklatzea, sormena eta iru-
dimena, musika aniztasuna 
eta ingurumenarekiko erres-
petua bateratzen ditu. Gizarte 
honek botatzen dituen objek-
tuak horren zoragarriak diren 
musika-tresna bihurtu eta eral-
datzen ditu”.
n Martxoak 13 larunbata, 11:00.
n Sutegin. Edukiera: 68.
n Izena emateko azken eguna:  
Martxoak 13.

Haize Berriak, Sakanako 
musika banda frontoian
n Martxoak 14 igandea, 13:00.
n Frontoian. Edukiera: 90.
n Izena emateko azken eguna:  
Martxoak 12.

Organo eta tronpeta 
kontzertua Salbatore elizan
Musikeneko Goi Mailako 
ikasleen organo eta tronpeta 
kontzertua. Organo-jotzailea: 
Oscar Rodriguez. Tronpe-
ta-jotzailea: Marco Cubillas. 
n Martxoak 20 larunbata, 
19:00.
n Salbatore elizan. 
Edukiera: 20.
n Izena emateko azken eguna:  
martxoak 20.

Haize Berriak musika bandak emakumea omenduko du
Haize Berriak, Sakanako 
musika banda 
Haize Berriak Sakanako musi-
ka taldeak emakumea omen-
duko du ikuskizun honetan. 
Musikan emakume hauek du-
ten paper sortzailea aldarrika–
tuko da, “emakumeek konpo-
saturiko musika originaletan 
oinarritutako errepertorio es-
kainiz”.

n Martxoak 14 igandea, 
13:00ean.
n Frontoian. Edukiera: 90.
n Izena emateko azken 
eguna:  martxoak 12.
n Egitaraua musika eta kanta 
desberdinez osaturiko popurri 
bat izango da: folklorea, dan–
tzak eta abar.
n Zuzendaria: David Sanchez 
Andion. Igandean arituko dira frontoian, eguerdiko 13:00etan.
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Emakumeak saretzeko etxea martxan da 

Pelaioenea eraikinaren 
inguruko partehartze 
prozesuaren emaitzak 

aurreko asteburuan aurkeztu 
zituzten. Emakumeen Etxearen 
aterpe izateaz gain,  Kalezarko 
auzo ekipamendua ere izan-
go da. Bi proiektuak uztartuta 
egongo dira espazio berean eta 
elkar elikatuko dute.

Bilera oro amaituta, exekuzio 
fasera pasatuko da proiektua. 
Udazkenean lanei hasiera ema-
tea aurreikusten dute, eta urte-
bete inguru eramango dituzte 
obrek. Orotara, milioi erdi bat 
euroko proiektua izango da. 

Aktiboa eta lasaia
Emakumeen Etxeari dagokio-
nez, eremu multikultural eta 
inklusiboa izango da, euskal-
duna eta belaunaldi artekoa. 
Adin eta jatorri anitzetako jen-
dea bilduko da bertan, pentsae-
ra oro errespetu osoz hartuak 
izango dira eta elkarlanean 
harremanak indartu eta lasai 
konfidantzan egoteko leku 
eroso eta lasaia izango da, eta 
nola ez, euskalduna. Ez hori 
bakarrik, feminismoak indar 
berezia izango du Pelaioenean, 

Emakumeen Etxea urtebeteko epean amaitu nahi dute. Orotara, milioi erdi bat euroko proiektua izango da. 

KALEZARREN
“Emakumeen Etxean 

jarduera ugari 
eramango dira aurrera”

feminismoa landu, horri buruz 
hausnartu eta ahalduntzerako 
erreferentziazko gunea izango 
da, besteak beste. Gunea akti-
boa eta lasaia izango da aldi 
berean, bakoitzaren kezkak 
eta biziraupenak partekatzeko 

gune irekia izango da, bai eta 
aktibazio sozialerako gune ere. 
Emakumeak saretzeko lekua 
izango da, eta hainbat proiek-
turen topaleku.

Jarduera ugariren aterpe
Emakumeen Etxean jarduera 
ugari eramango dira aurrera. 
Goxo egoteko gunea izango 
da eta liburutegi feminista ere 
izango du. Ariketa fisikoa egi-
teko aukera izango da, yoga 
edo gisako ariketak, esaterako. 

Jabekuntza Eskolako tailerrak 
ere bertan egitea aurreikusten 
da, lanketa monografikoak, 
sentsibilizazio saioak, kul-
tur-ekitaldi zein jarduerak eta 
emozioen kudeaketarako gu-
nea ere izango da. Funtsezko 
funtzioak horiek izango badira 
ere, ez dute baztertzen biltegia 
eta espazio digital bat ere iza-
tea, ez eta aholkularitza zein 
herritarren harrera eta orien-
tazio zerbitzuak eskaintzeko 
espazio izatea ere.

Kalezartarren bilgune ere izango da Pelaioenea
Kalezartarrek plazara irekita 
egongo den auzotarrentzako 
elkargunea marraztu dute bi-
leretan. Belaunaldi ezberdi-
netako auzotarren bilgunea 
izango da, eta auzoari bizia 
emateko erabilera anitzeko 
gunea antolatuko dute. Elkar-
leku bat izango da, eta bilerak 
egin zein materiala gordetzeko 
funtzioa ere izango du. Horrez 
gain, Pelaioenea osorik era-
biltzeko lehentasuna izango 
dute herritarrek auzoko jaie-
tan, jaietako materialak gorde 
ahal izateko festa egun horie-
tan. Jakintza trukea egiteko 
jarduerak antolatuko dituzte 

bertan, eta auzoko jai batzor-
dearen bilera lekua ere izango 
da.

Bi proiektu, espazio bat
Elkarbizitzan eta armonian 
uztartuko dituzte bi proiek-
tuak. Espazio berberak parte-
katuko dituzte bi proiektuek, 
eta horrek herritar askoren 
arteko harremanak sustatuko 
ditu. Aipatu bezala, askota-
riko erabilerak izango ditu 
eraikinak, eta erabilera horiek 
beharretara egokitzeko aukera 
eskainiko du. Zentzu horre-
tan, elkar aberastuko duten bi 
proiektu dira.

Eraikinaren kudeaketak bi ar-
datz nagusi izango ditu, be-
raz. Oso modu koordinatuan 
eramango dute aurrera eraiki-
naren kudeaketa. Emakumeen 
Etxeak bere aldetik organo 
asanbleario bat izango du, 
eta kudeaketa-batzorde bat 
izango da horren gidaria. Hala 
ere, urtean hiruzpalau bilera 
egingo dituzte Udaleko Pare-
kidetasun Sailarekin eta koor-
dinazio erabatekoan funtzio-
natuko dute organo horiek. 
Auzotarrena da beste ardatza, 
eguneroko martxan gaikako 
taldeek eta batzorde irekiek 
funtzionatuko dute, beti ere, 

zuzendaritza talde motorra-
ren gidaritzapean. Hala ere, 
auzotar guztiek izango dute 
zuzendaritza taldearekin ur-
tean hiruzpalau bilera egite-
ko eskubidea. 

Aldi berean, bi ardatzek 
elkarrekin lan egin beharko 
dute espazioak behar bezala 
kudeatzeko. Ardatz bakoi–
tzak hiruna ordezkari izango 
ditu eta 2 edo 3 hiletik behin 
elkartuko dira ordezkariak 
antolaketa ordenatu bat era-
mateko. 

Urtean bitan, udalak ere 
parte hartuko du bilera ho-
rietan.
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Martxoaren 8ko aldarrikapenak ozen entzun ziren

Usurbilgo Lanbide Eskolan elkarretaratzea egin zuten egoitzaren kanpoaldean.

Martxoaren 8an ekitaldi ugari egin ziren. Oriarteko Asanblada Feministak kale erakusketa antolatu zuen frontoian. Udarregi ikastolan eta Oriarte institutuan 
elkarretaratzeak egin ziren eguerdi partean. Argazkiak: NOAUA!, Udarregi ikastola, Kafe Tertulia neska* gazteen taldea.

Martxoaren 8ko ekitaldi-sorta elkarretaratze jendetsu batekin amaitu zen.
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Beñat Lizaso: “Nik istripua txikitan izan nuen 
eta txipa aldatu egiten da nahitaez”

Larunbatean hasi zen 
Euskal Pilota Egokituko 
Gipuzkoako Txapelketa. 

Bi  lehia biltzen ditu bere bai-
tan: adimen urritasuneko teni-
seko txapelketa eta gomazko 
paleta txapelketa gurpildun 
aulkian. Beñat Lizaso azken 
honetan arituko da. Urteak da-
ramatza Lizasok palan, baina 
txirrindularitzan ere egin ditu 
urrats garrantzitsuak.

NOAUA! Denbora asko txapel–
ketarik jokatu gabe egon eta 
gero, berriz ere frontoira buel-
tan. 
Beñat Lizaso: Oso gustura gau-
de berriz ere txapelketak os-
patzen hasi direlako. Zazpi 
jokalari gaude txapelketa ho-
netan, hiru aurrelari: Hilario, 
Manu eta Ander; eta atzelariak 
lau gara: Aingeru, Asier, Mikel 
eta ni neu. Denok denon aur-
ka neurtuko ditugu indarrak, 
eta horren arabera bikoteak 
aterako dira. Gainera, aurten 
lehenengo aldiz, banakako 
txapelketa ere egingo da. Sei 
jokalarik hartuko dugu parte, 
eta oso berezia izango dela 
uste dut, bakoitzak bere jokoa 
erakusteko aukera izango bai-
tu. Zentzu horretan oso esker-
tuta nago Federazioarekin eta 

Errenteriako pilotalekuan egin zen txapelketaren aurkezpena. Eskubikoa da Beñat.

Pagazpe zein Mindara Elkar-
teekin. 

Zer moduz zaude fisikoki 
erronka berri honi aurre egi-

teko?
Osasun egoera dela medio ez 
dugu entrenatzeko denbora 
gehiegi izan, baina tira, au-
rrera aterako dugu txapelketa. 
Badira urte asko palan nabile-
la, 2009tik edo, eta bide luze 
horretan esperientzia lortu dut. 

Nolatan erabaki zenuen urte 
hartan palan murgiltzea?
Taberna batean ibiltzen nin–
tzen garai hartan, eta nire zer-
bitzarietako bat Jurgi Olasa-
gasti zen. Kirol munduan asko 

BEÑAT LIZASO
“Aurten lehenengo aldiz, 
banakako txapelketa ere 
egingo da. Sei jokalarik 

hartuko dugu parte  
eta oso berezia izango 

dela uste dut”

aritu da, bai eta frontoian ere. 
Egun batean proposatu zi-

dan ea animatu nahi nuen kirol 
berri bat probatzera. Azaldu 
zidan gurpildun aulki bat eta 
eskuan pala hartuta jokatuko 
zela. Esan zidan pare bat lagu-
nekin probatu zutela disziplina 
hori, eta asko pentsatu gabe 
baietz esan nion. Niri txikita-
tik gustatu izan zait pilota eta 
animatu egin nintzen. Ordutik 
jada urte batzuk pasatu dira, 
eta horretan jarraitzen dugu 
oraindik ere.

“Kirolak asko ematen du eta buruarentzat ere oso ona da”
NOAUA! Haurra zinela, bizi-
kletarekin izandako istripu 
batean galdu zenuen hanka.
Beñat Lizaso: 1995ean izan 
nuen istripua, 13 urterekin. 
Bizikletan nenbilen nire la-
gun Iñakirekin eta aurreko 
egunean gurasoekin egin 
nuen ibilbidea egitea erabaki 
genuen. Lasartetik autobiako 
bidea egin genuen. Aurreko 
egunean aitak ohartarazi zi-
dan bide hori oso arrisku–
tsua zela eta bakarrik edo 

lagunekin ez egiteko. Hala ere, 
lagunak eta biok bide hori har-
tu genuen pentsatuta ez zela 
ezertxo ere gertatuko, eta ka-
sualitatez kamioiak harrapatu 
gintuen. Iñakiri ez zitzaion 
ezer gertatu ikuspuntu fisiko 
batetik. Ni nola harrapatzen 
ninduen ikustea egokitu zi–
tzaion. Ez zen samurra izango 
egoera hura berarentzat, eta 
hortik aurrera ere beti izan dut 
alboan eta sostengu handia 
izan da niretzat. Ni berriz, ia 

hilabete koman egon nintzen, 
eta hanka anputatu behar izan 
zidaten. 

Horrelako egoera gogorra 
pasa eta gero, bizikletara itzuli 
zinen.
Urte asko lanean buru-belarri 
aritu naiz, kirola alde batera 
utzita. Geroago, pilotan sar-
tu nintzen eta hor lortu nuen 
konfiantzaren ondorioz, berriz 
ere aukera bat eman nion bi-
zikletari. Nola diren kontuak, 

orain egunero ibili nahi dut 
bizikletan. Orain errepidea-
ri beldurra baino errespetua 
diot gehiago. 

Jende askorentzat eredu izan 
zaitezke.
Nik istripua txikitan izan 
nuen eta txipa aldatu egiten 
da nahitaez. Kirolak asko 
ematen du, eta buruarentzat 
ere oso ona da. Ni beti saia-
tuko nintzateke kirolen bat 
probatzen.
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Errigorako produktuak, “bertakoak eta kalitatezkoak”

Nafar hegoaldeko uzta 
gure zain da. Orain-
goan elikagai hauek 

daude aukeran: oliba-olio birji-
na estra, kontserbak eta arroz 
zein pasta-sortak. Euskaraz 
etiketatuta eta ekoizlearen ja-
torrizko prezioan. Eskaerak 
egiteko epea martxoaren 24an 
amaituko da. Kanpaina honen 
bidez, Errigorak ekoizteko erak 
aldatu nahi ditu: “gaurko kon–
tsumoaren araberakoa izango 
baita biharko ekoizpena”.

Errigoraren “Nafar hegoal-
deko uzta eskutik eskura” 
kanpaina, plateretik baratze-
ra bidea egiteko saiakera xu-
mea da. Auzolanean oinarri–
tzen den ariketa kolektiboa. 
Osasun-neurri bereziak hautsi 
gabe milaka etxeetara heltzeko 
modua. 

Errigorak dioen moduan, 
“ekoizpena eskaerara moldatu 
ohi da. Ez da inongo sekretua. 
Baina, askotan ez gara ohar–
tzen kontsumitzaile gisa du-
gun botereaz. Bada, kanpaina 
honen bidez azken urteetan 
frogatu dugun bezala, taldean 
arituta, milaka kontsumitzaile-
ren hautu kontzienteek ekoizpe-
nean eragin handia izan dezake-
te”. Elikadura-burujabetzaren 
bidean, urrats sendoak eman 
daitezkeela elkarlanean.

Oraingoan elikagai hauek daude aukeran: oliba-olio birjina estra, kontserbak eta arroz zein pasta-sortak. Eskaerak 
egiteko epea martxoaren 24an amaituko da. 

ERRIGORA
“Produktu guztiak 

bertakoak eta kalitate 
bikainekoak dira”. 
Xehetasun gehiago, 

irudi eta guzti, 
errigora.eus web orrian

Udaberri honetako eskaintza
Udaberriko kanpainari begira, 
Errigorak elikagai hauek es-
kaintzen ditu: 
n Oliba-olio birjina estraren 

kasuan, lau barietate eskain–
tzen dira, bi ekologikoan ekoi–
tziak —arbekina eta arroitz, 
bertako oliba-barietatea— eta 
beste bi ez-ekologikoak —pi-
kual eta enpeltre—. 
n Kontserben kasuan, bederatzi 
produktu izango dira ekoizpen 
ekologikoan —zainzuri zuriak, 
pikillo piperrak, orburuak, kar-
dua, barazki-menestra, potxak, 
tomate frijitua, barazki-kre-
mak eta txitxirioak— eta zazpi 
ez-ekologikoak —zainzuriak, 

pikillo piperrak, orburuak, kar-
dua, zerba-penkak eta borraja 
sorta, potxak eta tomate friji-
tua—. 
n Horrez guztiaz gain, arroz 
ekologikoa eta ez-ekologikoa 
eta pasta ekologiko sorta ere 
izango dira aukeran. 

“Produktu guztiak bertakoak 
eta kalitate bikainekoak dira”, 
Errigoratik diotenez. Xeheta-
sun gehiago, irudi eta guzti, 
errigora.eus web orrian topa-
tuko dituzue.

Eskaerak egiteko moduak
Euskaratik, euskararako 
eta euskaraz
“Euskal Herria oinarri eta au-
zolana lanabes” dituen eki-
men herritarra da Errigora. 
Nafarroa hegoaldea du ardatz 
eta euskara ofiziala ez den zo-
naldean eragin nahi du, eremu 
horretakoak propio diren eli-
kagaiei Euskal Herrian bidea 
emanaz, euskaratik, euskara-
rako eta euskaraz.

Eskaerak martxoaren 24ra arte 
egin daitezke. Aurten, hainbat 
produktutan kopuru-mugak 
dituztela eta, hiru bide egongo 
dira eskaerak egiteko: 
n Online: errigora.eus orrian.
n Sarean eskaerak egiteko gai 
ez direnentzat, telefono bidez, 
Hego Euskal Herritik 848 87 12 
23 telefono-zenbakira deituta. 
n NOAUAko bulegoan eska-
tuta.

Banaketa puntua zehaztu
Eskaera egiterakoan, aukeratu 
behar da produktuak jasotzeko 
puntua eta bertan zehaztutako 
egun eta ordutegian pasa be-
harko da jasotzera. 200 bat he-
rritan daude banaketa guneak. 

Ordainketak
Ordainketa txartel bidez egi-
ten dutenen kasuan, bi zatitan 
ordaintzeko aukera izango da 

(erdia martxoan eta bigarren 
zatia apirilean). Hala egiten 
ez duenak, dena batera or-
dainduko du, eskudirutan, 
produktuak jasotzean. 

Banaketa, apirilean
Banaketa apirilaren bigarren 
hamabostaldian izango da 
eta, salbuespenak salbues-
pen, produktu guztiak aldi 
berean jasoko dira. 
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Iruin sagardotegia: “Beldurra izaten 
ari da eragozpenik handiena”

Donostiako lurretan, 
baina Donostiaren hi-
rigunetik hainbat kilo-

metrora dago Zubieta. Egoera 
ikusita, arazo larria izan zite-
keen Iruin sagardotegiko ki-
deentzat. Hala ere, uste baino 
hobeto moldatu dira azken hi-
labete eta erdian.

NOAUA! Egoera erabat nahasia 
tokatu zaizue. Nolako balan–
tzea egiten duzue?
Iruin sagardotegia: Itzelezko 
eromena izan da, baina behin–
tzat Gipuzkoako Sagardogileen 
Elkartearen parte gara eta oso 
ondo eman digute informa-
zioa. Horren denbora gutxian 
horrenbeste aldaketa izatea ez 
da inoren gustukoa, eta nahas-
te bat da denontzat: bai beze-
roentzat, baita enpresentzat 
ere. Hala ere, saiatu gara ahalik 
eta ongien eramaten.

Donostiaren parte izatea igarri 
al da zuen kasuan?
Donostiar askok ez dakite 
Zubieta Donostiaren parte 

Iruin sagardotegian terraza zabala dute.

denik ere. Gainera, asko bel-
durrarekin etortzen ziren, 
Lasarte-Oriatik pasa beharra 
baitzeukaten honaino iristeko. 
Orokorrean, beldurra izan da 
nagusi sagardotegi garai honen 
hasieran.

Orain, alboko herrietakoek ere 
mugitzeko aukera daukate. A–
tzeman al duzue?
Egia esanda, sagardotegi ga-
raia hasi zenetik lan asko egin 
dugu. Beldurren kontua izan 
da gure eragozpenik handiena, 
baina bestela oso ondo egin 
dugu lan. Etxekoak bakarrik 
ari gara lanean orain, gainon–
tzeko langileak ERTEn daude, 
eta tira, etxekoentzat egiteko 
adina izan dugu.

IRUIN SAGARDOTEGIA
“Sagardotegi garaia 
hasi zenetik lan asko

 egin dugu”

Iruin sagardotegiko 
‘Barrika’ sagardoa,
Washington Post-en 
gomendioen artean
Iruin sagardotegiak Barrika 
izeneko sagardoa ekoizten 
du eta bereziki Amerikako 
Estatu Batuetan banatzen du. 
Aditu batek Washington Post 
egunkarian plazaratu duen 
iruzkinaren arabera, “bazka-
riarekin, aperitiboekin edo 
bazkari arin batekin edatea 
gomendatzen dugu”.

Zur eta lur daude Iruin sa-
gardotegian. “Ez dugu hitzik: 
Washington Post-ek artikulu 
bat argitaratu du guk ekoi–
tzitako eta Estatu Batuetara 
esportatutako gure sagardo 
Barrika-ri buruz hitz egiten”, 
Iruin Sagardotegiaren web 
orrialdean irakurri dugunez. 
“David Cascioneren eskutik, 
Kupela Inc-ek inportatutako 
eta Global Wines Maryland–
ek banatutako gure sagardoa 
errebelazio handia izan da 
AEBetako jendartean”.

“Urre koloreko edari 
zoragarria”
Washington Post egunkariko 
iruzkina itzuli dute Iruinen 
web orrialdean: “Urre kolo-
rekoa eta zapore freskokoa, 
zurrutada bakoitzaren ondo-
ren, iraileko nekazarien mer-
katu batean sagar ezberdinak 
probatzen imajinatu dut neu-
re burua. Ia ziur nago edari 
zoragarri honetan sagar ugari 
nahasten direla. Bazkariare-
kin, aperitiboekin edo bazka-
ri arin batekin edatea gomen-
datzen dugu”.

Iruinen Barrika izeneko sagardoa 
ekoizten dute eta Amerikako 
Estatu Batuetan banatzen dute.

“Gure bezero profila ez da gehiegi aldatu”
NOAUA! Txotxera joan ezin 
hori, nola daramazue zuek?
Iruin sagardotegia: Botila huts 
eta gardenak jartzen ditugu ma-
haietan. Kupelak ere prest ditu-
gu botilak betetzera joateko. 
Hori bai, mahaian baino ezin 
da kontsumitu. Beraz, mahai 
bakoitzetik pertsona bakarra 
joaten da upategira eta bertan, 
nahi duen upeletik betetzen 
du botila. Liburutxoak jarri di-
tugu upategian, upel bakoitzak 
zer sagardo nahasketa daukan 
adieraziz, eta horrela, gehien 
gustatzen zaizkienak proba–
tzeko aukera daukate beze-
roek. Edo denak proba ditzake-
te, hori bakoitzaren gustura.

Horrek guztiak zuen lan errit-
moan eraginik izan du?
Ez pentsa gehiegi aldatu denik. 
Kontzeptu aldaketa izan da 
gogorrena, txotxera joan ezin 
hori. Sagardotegi garaiaren 
xarma txotxeko giro horretan 
egoten da, eta hori galdu egin 
dugu. Zorionez terraza handia 
daukagu eta giro onarekin ba-
tera jendeak kanpoan bazkal–
tzeko aukera eskatu du, eta oso 
giro polita sortzen da bertan. 

Jendearen erantzuna positiboa 
da, beraz.
Oso ondo erantzun du jen-
deak, eta ez daukagu zentzu 
horretan kexatzeko arrazoirik. 

Paranoia modukoa daukate 
batzuk, baina tira, normala da. 
Telebistan eta irratian egunero 
albisteak eta datuak ematen ari 
dira, eta horrek gizartean era-
gin zuzena du.

Aforoa, mugatuta
Adineko jende gutxiago hartu 
duzuela esan nahi duzu?
Gure bezero profila ez da ge-
hiegi aldatu. Jende gutxiago 
etortzen da, hori bai; lehen 
200 bat lagun hartzen genituen 
eta orain 70-80 hartzen ditugu 
arauen ondorioz. Bezero ba–
tzuei ezetza ere eman behar 
izan diegu kabitzen ez zire-
lako.
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Esne bilketa eta arropa salmenta, 
Lesboseko errefuxiatuei laguntzeko

Ekimen berria dakar-
te LH6ko ikasleek aste 
honetarako. Zaporeak 

elkartearentzat esne bilketa eta 
arropa salmenta egingo dute 
LHko azken mailako ikasleek, 
martxoaren 10, 11 eta 12an. 
Lortutako esnea eta arropa 
salmentatik ateratako dirua 
Lesboseko errefuxatuei lagun–
tzeko baliatuko du Zaporeak 
elkarteak.

Ikastolako hainbat lekutan 
izango da erosketak egin edo 
esnea emateko aukera. Age-
rialdeko frontoian jarriko dira 
ikasleak 9:00-9:30 bitartean, 
12:30:13:00 artean, 14:30-
15:00 bitarte edota 16:30-17:00 
tartean.  Eguraldia txarra balitz, 
frontoiaren alboko aterpean 
egongo lirateke. Horrez gain, 

Agerialdeko frontoian jarriko dira ikasleak 9:00-9:30 bitartean, 12:30:13:00 
artean, 14:30-15:00 bitarte edota 16:30etik 17:00ak arte.

Ikastola gorriko aretoan eta 
Haur Eskolan ere bilketa egin-
go dute. Hori bai, esnea eman 
nahi dutenek epemuga luzekoa 
eskaini beharko dute, Lesbosen 
banaketa egin arte ez iraungi–
tzeko moduan iritsi dadin.

MARTXOAK 10, 11 ETA 12
Agerialdeko frontoian, 

Ikastola gorriko aretoan 
eta Haur Eskolan egingo 

da bilketa

Antzerki ikastaroa 
gaztetxoentzat
Ixabel Agirresarobek eta 
Andrea Arrutik antzerki 
ikastaroa eskainiko dute 
martxoaren 29tik apirilaren 
11ra, bost urtetik gorako he-
rritarrentzat zein inguruko 
herrietako edonorentzat. 

Astelehenetik ostiralera 
goizeko 11:00etatik 12:30era 
eta arratsaldetan 17:00etatik 
18:30era klase libreak eskai-
niko dituzte, hau da, bakoi–
tzak nahi dituen klaseetara 
joateko aukera izango du. 
Klaseko 8 euro izango dira 
eta segurtasun neurri guztiak 
beteko dituzte. 

Harremanetarako
n Ixabel Agirresarobe: 
675 712 383.
n Andrea Arruti: 
650 614 380. 

Artikulatik 
Igeldorako bidea, 
bi astez itxita
Lanak martxoaren 8an hasi 
ziren. “Nonbait errepideko zo-
ladura eta euri-urak biltzeko 
sarea konpondu behar dute”, 
Xingolaren sare sozialetan 
irakurri genuenez.

Gaur taldea. Arte eta 
eraikuntza kolektiboa, 
1965-67  liburua aur-

keztu zuten aurreko astean 
Donostian. Orain arte plaza-
ratu gabeko argazkiak batu di-
tuzte argitalpenean. Tartean da 
txoko honetara ekarri dugun 
irudia. Jose Luis Zumeta du-
zue ezkerreko gaztea. Amable 
Arias eta Jorge Oteiza Gaur tal-
deko kideak ditu aldamenean.

Artze eta Zumeta
1966ko apirilaren 28an, Gaur 
taldeak erakusketa bat zabaldu 
zuen Donostiako Barandiaran 
galerian. Une hartako artearen 

Jose Luis Zumeta, Amable Arias eta Jorge Oteiza. Argazkia: Arturo Delgado.

Argazkia: Xingola.

eta kulturaren ordezkaritza 
zabal eta garrantzitsua elkartu 
zen bertan. Hantxe izan ziren, 

besteak beste, Jose Luis Zu-
meta (Gaur taldeko kidea) eta 
Joxan Artze. 

Gaur taldeari buruzko argitalpen berri bat
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Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian dituzue ikusgai.

 

Goardiako farmaziak
Osteguna 11 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte       

Ostirala 12 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte 

Larunbata 13  LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte   

Igandea 14  LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte  

Astelehena 15 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte             

Asteartea 16 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                              

Asteazkena 17 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte 

Osteguna 18 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte       

Ostirala 19 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte 

Larunbata 20  ORUE  Jaizkibel plaza 2. Lasarte  

Igandea 21  ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte  

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
ETXEBARRIA AZUETA, AITZIBER
Andre Kalea, 48 “Cuevas”
943 55 17 93

.

ETXEBIZITZA

Salgai
Etxebizitza salgai, kale Nagusia 
39, udaletxe aurrean. 58m (bi 
logela) eta garaje itxia prezioan 
barne. 649850515. 

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    
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 
Garage bat alokairuan, 22m2  

Santuenean. 671547567.

Volkswagen Caravelle, 2011koa, 
salgai. 677642776. 

Atxegalden garaje bat nahiko 
genuke alokairuan edo erosteko. 
628498326 

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 

Txiribogan asteburuetarako lan-
gileak behar dira. Interesatuok 
hona deitu: 629 951 931.

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Interna moduan pertsona hel-
duak zaintzeko prest. 14 urteko 
esperientzia, erreferentzia onak. 

Profesionaltasun ziurtagiria. 
667907196 

Pertsona helduak zaintzeko edo 
etxeko lanak egiteko lan bila 
nabil. Orduka egingo nuke lan. 
632557858 

Karrozero ofiziala. Txapa eta pin-
tura lanak egiten ditut lan bila 
nabil. 610346085 

Erizaina,  pertsona helduak zaintze-
ko edo etxeko lanak egiteko prest. 
Interna edo externa moduan. 
610827729 / 610346085 

Emakume euskalduna eta ardu-
ratsua garbiketa lanak egiteko, edo 
umeak zaintzeko. 699 72 53 34

Pertsona helduak zaintzeko lan 
bila nabil. Profesionalitate ziurta-
giria daukat. Interna moduan edo 
esterna moduan. 609647728 

Familia kargarik ez duen mutil 
arduratsua, helduen zaintza la-
netan aritzeko. Egun osoz edo or-
duka. Berehalako disponibilitatea. 
697820143 

Erizaintzako laguntzailea naiz eta 
lan bila nabil. Etxeko lanak, per–
tsona helduak zaintzeko prest. 

626388531 

Lan bila nabil. Orduka, externa... 
Umeak edo helduak zaintzeko 
ala garbiketa lanak egiteko. Lan 
baimena dut: 643967056.

Lan bila nabil. Gaztea, ostalaritza 
ikastaroa egina dut. Lan baimena 
dut: 602531759.

Helduak zaintzen esperientzia 
duen neska bat naiz eta lan bila 
nabil, orduka, esterna edo inter-
na moduan. 603315126. 

Emakume bat eskaintzen da 
umeak, adineko  pertsonak eta 
etxeko lanak egiteko. Informee-
kin 658706345 / 602568090. 

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.

BESTELAKOAK
Salgai termomix mod TM 31 
oso berria 618094968 

Laboraleko kartila bat galdu dut 
Antxetatik Atxegalderako bidean. 
Topatzen baduzu asko eskertuko 
nizuke Udaltzaingora eramatea 
edo ondorengo telefonora dei–
tzea: 629 475 343.

Usurbil inguruan baratza lan–
tzeko lur sail baten bila nabil. 
606601235 

Egur eta ikatz sukalde eko-
nomika salgai. Deville mar-
kakoa. Barruan labe han-
di bat, labearen azpiko 
tiradera eta errautsak biltzeko 
gaitasun handiko bandejarekin. 
696763868/699723314 

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.

Zorionak Enaitz!
5 urte dagoeneko. 
Zure urtebetetze 
eguna zurekin 
ospatzeko 
desiatzen gaude. 
Muxu izugarri bat 
etxekoen partez!

Zorionak Jontxo!
Datorren ostiralean 
zure urtebetetzea 
izango da... “más 
años ke un boske”.
Zorionak eta ondo 
pasa, etxekoen 
partez. 

Zorionak Martin!
Lau muxu potolo 
etxekoen partez, 
asko maite 
zaitugu!!!

Zorionak Oihan!
Martxoaren 11n 
zure eguna da eta 
zurekin ospatzeko 
desiatzen! 8 urte 
eder! Asko 
matte zaitugu, 
atta, ama eta Jare. 

Zorionak Luken 
Pierre!
Gure etxeko 
bihurriak martxoaren 
6an 4 urte bete 
zituen, muxu 
asko etxekoen 
partez.

Zorionak Iera! 
Martxoaren 11n 
zure eguna!! 
Ondo-ondo pasa 
eta ospatu zure 
13. urtebetetzea. 
Jarraitu zaren 
bezalakoa izaten. 
Txokolatezko 
13 muxu goxo 
zuretzat!! Familia 
osoaren partez.
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12 13 14ostirala larunbata igandea
Soinurbil Musika Astea: Trakamatraka 
11:00etan Sutegin. Sarrera: 2 euro.  Sarrera 
kopurua mugatua da. Aldez aurretik usurbi-
lkultura.eus web orrialdean eskuragarri.  

Soinurbil Musika Astea: Sakanako mu-
sika banda. 13:00ean frontoian. Sarrera 
doan, baina aldez aurretik eskuratu behar 
da usurbilkultura.eus web orrialdean.  
Non dago Mikel? dokumentala. 18:00etan 
Sutegin. Sarrerak agortuta.

Soinurbil Musika Astea: Broken Brothers 
Brass Band. 17:30ean Joxe Martin Sagar-
dia plazan. 18:00etan Askatasuna plazan. 
18:30ean Artzabalgo plazan.

Datorren asteartean, hilak 16, 
NOAUA! Kultur Elkarteko bazki-
deok hitzordu bat dugu: urteko 

batzar nagusia. Potxoenean egingo da bi-
lera eta 18:00etan hasiko da. Gai zerren-
da hauxe izango da:
1.- 2020ko memoria eta balantze ekono-
mikoa.
2.- 2021eko egitasmoak eta aurrekontuak.
3.- NOAUA K.E.-ren 25. urteurrena.
4.- Zuzendaritza Batzordearen osaketa 
eta onarpena.
5.- Galdera/erantzunak.

Martxoaren 16an Potxoenean, 
NOAUA!ko bazkideen batzarra

2020ko balantzea eta 2021eko egitasmoak 
aztertuko dira batzarrean.

Agenda martxoa

Datozenak

Martxoaren 17an,
solasaldi literarioa 
liburutegian
Katixa Agirreren Amek ez dute (Elkar) 
eleberria hizpide izango dute mar-
txoaren 17an udal liburutegian. 

Kattalin Minerrek gidatuta
Usurbilgo berdintasun sailak eta Sute-
gi udal  liburutegiak elkarlanean pres-
taturiko saioa izango da. Martxoaren 
17an, arratsaldeko 18:00etan. Kattalin 
Miner idazleak gidatuko du solasaldia. 
Oraindik badituzte hainbat ale esku-
ragarri.

Mundualdiaren edizio 
berezia
Martxoak 27, larunbata
n Mundualdiaren edizio berezia. Az-
tikerren ikerketaren emaitzak emango 
dira ezagutzera eta Usurbila etorritako 
migranteen lekukotzekin sortutako 
dokumentala eskainiko da.
n Aitortza ekitaldia.

Nerea Mendizabal psikopedagogoaren 
hitzaldian konfiantza, poza, itxaropena 
eta maitasuna izango dira hizpide na-
gusi. Balio horiek ez galtzeko eta behar 
bezala pizteko giltzak ere eskainiko ditu. 
Hitzaldia online emango dute. Pantailatik 
jarraitu ahal izateko zehaztasun guztiak 
esteka honetan topatuko dituzue:
udarregi.eus/eu/gurasoak/guraso-eskola
n Martxoak 22, 17:30 (hezitzaileentzat).
n Apirilak 26, 17:30. Gaztelaniaz.
n Antolatzailea: Hitz-Aho.

“Txerto emozionala” 
hitzaldia, online

Irene Arrarats Lizeagak Simone de Beau-
voirren Bigarren sexua (Eskafranda bildu-
ma) ekarri zuen euskarara. Ostegun hone-
tan liburuari buruzko hitzaldia eskainiko 
du Potxoenean. Liburu honetan oinarri-
tuz, Iratxe Fresnedak eta Nora Alberdik 
Collage izeneko film laburra osatu zuten 
eta lan hori ere ikus ahal izango da Po-
txoenean.  
n Martxoak 11 osteguna.
n 19:00etan Potxoenean.
n Antolatzailea: Parekidetasun Saila.

‘Bigarren sexua’ liburua 
hizpide



  



 


