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Laburrean

Usurbil eta Orio arteko trenbidean tunel 
bat eraiki nahi du Jaurlaritzak. Herritar 
batzuk kritiko dira eta alegazioak aur-
kezteko kanpaina bat abiarazi dute. Web 
orrialde honetan duzue informazioa: 
alegazioakaginaga.wordpress.com. Aza-
roaren 22an amaituko da alegazio-epea.

Txokoalde inguruko tunel
proiektuari alegazioak

Maykar jatetxean batuko dira. Izena 
emateko 50 euro ordaindu behar dira 
Rural Kutxako ES32 3008 0259 1547 7191 
6121 kontu zenbaki honetan. Izena ema-
teko epea, azaroaren 22ra arte.  Bazkaria 
14:30ean hasiko da baina 12:00etan ba-
tuko dira Txapeldun tabernan.

Azaroaren 26an, 1969an 
jaiotakoen bazkaria

Kooperatibako 
gasolindegia 
24 orduz irekita 
berriro ere

Gertu txartela dutenek %2,5eko beherapena lortuko dute.

Alkartasuna Kooperatibako gasolindegia 
berriro ere 24 orduz irekita egongo da au-
rrerantzean, hainbat berrikuntza egin on-
doren. Autoentzako gasolioaz gain, beru-
nik gabeko gasolina 95 lortzeko aukera ere 
izango da aurrerantzean. Bi produktuetan, 
Gertu txartela dutenek %2,5eko beherape-
na lortuko dute.

Kalezarko Peña Pagola elkarteko baz-
kide izateko aukera zabalik izango da 
abenduaren 15era arte. 18 urtetik gorako 
edozeinentzat irekita, Usurbilen bizi be-
har du. Informazio gehiagorako edo baz–
kide egiteko, bi telefono zenbaki ditu-
zue eskura: 625 701 616 / 653 716 394. 

Peña Pagola elkarteko 
bazkide egiteko aukera
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LUIS ARANALDE
“Fernando Prado 

gotzainaren izendapen 
ekitaldia abenduaren 

17an izango da, 
Donostiako katedralean”

Luis Aranalde

Ia bederatzi hilabete dira 
Jose Inazio Munillak utzi 
zuela Donostiako Eliz-

barrutia eta Fernando Prado 
apaiz klaretiar eta kazetaria 
(Bilbo, 1969) Gipuzkoako 
gotzain izendatu du Frantzis-
ko Aita santuak. 7. Gotzaina 
izango da 1949az geroztik. 
Berak esan duenez, urriaren 
17an jakinarazi zioten Aita 
Santuak Donostiako Elizba-
rrutiko buru izateko aukeratu 
zuela. Bere izendapen ekital-
dia abenduaren 17an izango 
da Donostiako katedralean. 
Lan berriaren aurrean “oso 
txikia eta mugatua sentitzen 
naiz eta zorabio apur batez 
hartu dut albistea”, esan du. 
Edonola ere, “konfiantzaz” 
ekingo dio ardura berriari.

Prado Bilbon jaio zen, 
nahiz eta haren familiak Ge-
txoko Areeta auzoan (Biz–
kaia) izan jatorria. 1992an 
klaretiar kongregazioan sartu 
zen. Teologia eta kazetaritza 
ikasi zituen. 1998an Donos-
tiara etorri zen eta Mariaren 
Bihotza ikastolan eta Parro-
kian hasi zen lanean irakas-
kintzan eta pastoral zere-
ginetan. 2000ko maiatzean 
7an Joan Mari Uriartek apaiz 
ordenatu zuen. Groseko gaz-
te pastoral lanetan jardun 
zen buru belarri. Horregatik, 
ondo ezagutzen du Donos-
tiako erlijio egoera. 2002an 
Madrilera destinatu zuten 

kongregazioko buruzagiek.
Bat nator Jose Agustin Arrie-

ta lagunaren iritziarekin: “gure 
gidaria izan behar duena bota-
zioz aukeratzea gustatuko li–
tzaiguke, baina hori ezinezkoa 
da Elizan. Demokrazia ez da 
ezkontzen Elizarekin nonbait. 
Halere, konfiantza osoa dut  
Fernando Pradorekin”. 

Berari buruzko komenta-
rioak oso positiboak izan dira, 
bai katekistenak eta bai zen-
bait apaizarenak. Jose Antonio 
Pagolak honela zioen: “oso 
pozik jaso dut albistea. Lan de-
likatua dauka Gotzain berriak, 
bakea jarri eta komunitatea 
elkartu, izan ere, gure elizba-
rrutiak bi bandotan sakabana-

tuta dagoela dirudi eta. Bake 
gizona da eta hori behar dugu 
Gipuzkoan. Nire defentsan 
atera zen elizgizon askok he-
reje bezala kondenatu nindu-
tenean”. Jose Ignazio Usabia-
ga parrokoak  Grosen ezagutu 
zuen eta “gizon ona eta ardu-
ratsua” dela dio. Ana Soretek 
(Groseko eliztar bat) udalekue-
tan lan egin zuen Fernandore-
kin, Leitzan hain zuzen ere, eta 
han ezagutu zuen bere alderdi 
“dibertigarri eta jostalaria”. 
Orduan ere “pertsona oso ger-
tukoa zen”, esaten du. Elbira, 
azken katekistak, 2018ko dan-
borrada du gogoan. Entsegue-
tan adarra jotzen omen zioten 
Fernandori, alegia, ea zer egiten 
zuen bizkaitar batek danborra 
jotzen Donostian. “Donostiak 
asko eman dit”, erantzuten 
omen zuen. Bere destinoa jakin 
zuenean ere antzeko zerbait 
esan zuen: “Ezagutzen dudan 
leku batera noa. Gustura sen-
tituko naiz jendartean. Ondo 

ezagutzen ditut eta maitaga-
rriak dira”.

Jesus Martinez Gordo teo-
logo bizkaitar bat da eta bere 
ustez, Fernando hiru erronka 
nagusiren aurrean dago: 
1- Berreskuratzea, ez noski 
edozein preziotan, Munilla 
zaleak. “Pertsonalki beren ko-
laborazioa eskatuko diezu ala 
gauzak beren inertzian jarrai 
dezaten utziko duzu?”, gal-
detzen dio. 
2- Hartu beharko dituzun era-
bakiei dagokienez: ez zaitez 
obsesionatu Zuzenbide Ka-
nonikoaren Kodea hitzez hitz 
betetzearekin. Izan ausardia 
(oso arraroa gaur egungo apez–
pikuengan), Frantzisko Aita 
Santuaren estiloari jarraituz 
jendearen onerako izan dai-
tezen.
3- Aita Santuak esan zuen 
bezala “ardi usaina” darion 
gotzaina izan behar luke 
Fernandok eta horretarako 
Gipuzkoako bazter guztietan 
zehar  ibili behar du eta lehen 
kristau elkarteetan esaten zen 
gisa, Gipuzkoako elizbarrutia-
rekin “ezkondu”  eta ez beste 
inorekin. 

Elizak husten eta gimna-
sioak betetzen ari diren une 
honetan, apustu latz baten 
aurrean aurkitzen da Fernan-
do. Munillak esan du “bihotz 
batez berarekin kolaboratzea 
tokatzen zaiela eliztar guz-
tiei”. Bai jauna, ni behintzat 
saiatuko naiz.

Gidari berria

Fernando Prado Gipuzkoako gotzain berria, Aita Santuarekin batera.

Alazne Arruti Bengoetxea       |       Ainhoa Azpirotz Eizmendi       |       Luis Aranalde     |       Ugaitz Agirre Zapirain

Komikia
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“Denok egin dezakegu zerbait harrera prozesuetan”

Harrera protokoloei 
buruzko hitzaldia eman 
zuten azaroaren 10ean 

Potxoenean. Mundualdiaren 
barnean eta etorkinen gaian 
gehiago sakontzeko eskainitako 
hitzaldia izan zen hura. Mario 
Zapata soziologo eta soziolin-
guista arduratu zen saioaren gi-
daritzaz.

Diasporari buruzko bideo 
labur batekin ekin zion hi–
tzaldiari, 1900-1960 urte bi-
tartean Argentinara emigratu-
tako euskaldunen testigantzak 
bildu eta migrazioari aurpe-
gia jartzeko. “Oso idealizatu-
ta daukagun diasporari beste 
aurpegi bat jartzen dio honek, 
Euskal Herrian bizi zuten egoe-
ra sozio-ekonomiko gogorraren 
ondorioz alde egin eta  baldin–
tza oso gogorretan bizi behar 
izan duten euskaldunen histo-
ria kontatzen du honek”, hasi 
zuen hitzaldia Zapatak. 

Euskaldunen migrazio emari 

Mundualdia jardunaldien baitan, Mario Zapatak hitzaldi bat eskaini zuen.

hartatik hasita, egun ezagutzen 
ditugun migratzaileekin ere ha-
lako enpatiarik ba ote dugun, 
gogoeta horretatik abiatu zen 
hitzaldia. Marko teorikoaren 

barruan, harrera zer den eta 
zein motatakoak dauden az-
tertu zuten ondoren, bai eta 
harrera ikuspuntutik Usurbilen 
egin diren lanei erreparatu ere. 
Nortzuk dira etorkinak? Zenbat 
denboraz da pertsona bat etor-
kin? Hemen jaiotako etorkinen 
seme-alabak zergatik hartzen 
dira estatistiketan eta gizartean 
etorkintzat? Galdera horiek ja-
rraitu zuten ondoren.

Egoera iraultzea, denon esku
Harrera kontuetan, adminis-

trazioen eta instituzioen gain 
uzten da harreraren erantzuki-
zuna, baina norbanakoek ere 
badute lan horretan zereginik. 
Administrazioak erraminta ge-
hiago ditu horretarako, eta ho-
riek etengabe garatzea ezinbes-
tekoa bada ere, eragile sozialek 
eta hortik haratago norba-
nakoek ere tresna sozialak ga-
ratu behar dituzte etorkinei be-
har bezalako harrera egiteko. 
Estaturik gabeko herria izanik, 
ezaugarri kultural propioak di-
tugu Euskal Herrian eta beraz, 
euskara ere ezinbesteko tresna 
da harreraren esparruan. Izan 
ere, Euskal Herrira etorritako 
etorkinen ehuneko oso handi 
batek haurrak A edo B ereduan 
matrikulatzen ditu informazio 
faltagatik edota euskara eta 
kulturarekiko jaso duten harre-
ra pobrearen ondorioz. Egoera 
hori iraultzea denon eskuetan 
dagoela azpimarratu zuen Za-
patak, eta tresna berriak sor–
tzea ezinbestekotzat jo zuen. 

MARIO ZAPATA
Instituzioez gain, 

“eragile sozialek eta 
norbanakoek ere tresna 
sozialak garatu behar 
dituzte etorkinei behar 

bezalako harrera egiteko”

Aginaga eta Usurbil ospita-
leekin lotzen duen autobus 
zerbitzuak geltoki berria du. 
Aurrerantzean bai osasun 
zerbitzuak biltzen dituen 
eremura joaterakoan nahiz 
handik itzultzeko Miramo-
nen geltokia izango du BU02 
zerbitzuak. Bi noranzkoetan.
Lurraldebusetik berri eman 
dutenez, “geltoki berriak Mi-
keletegi kalean izango dira, 6. 
eta 12. zenbakietan, Donostia-

rako noranzkoan, eta kale be-
rean, 5. zenbakian, Miramon 
parean, Usurbilerako noranz–
koan”. Honenbestez, ibilbidea 
luzatuko du Lurraldebusek.

Ordutegiari dagokionean, 
ez dago aldaketarik. Orain 
arteko maiztasun eta orduei 
eutsiko die BU02 zerbitzuak.

Informazio gehiagorako:
lurraldebus.eus
900 300 340

Geltoki berriak ospitalera joateko 
autobus zerbitzuarentzat

Lau langabetu kontratatuko 
ditu Udalak brigadan aritzeko. 
n Lanpostuak: Lan anitzeta-
rako operarioak.
n Lanpostu kopurua: 4.
n Epealdia: bost hilabete, la-
naldi osoan, 2020ko abendutik 
2023ko maiatzera.
n Nori zuzendua: Usurbilen 
bizi diren pertsona langabe-
tuei. 2 lanpostu emakumeen–
tzat izango dira.
n Baldintzak: 

-Lanbiden lan eskatzaile gisa 
izena emanda egotea.
-Usurbilen erroldatua egotea.
-2021ean programa honen eta 
gazte enpleguko programaren 
onuradun ez izatea.
n Izen-ematea:  lanbide.eus ata-
riko enpleguaren atalean, hauta-
gai kopuru nahikoa osatu arte.
n Informazio gehiago: 
943 371 951
enplegu@usurbil.eus
n Deitzailea: Beterri-Buruntza.

Lau langile kontratatzeko 
deialdia egin du Udalak
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“Black is Beltza II: Ainhoa”, ostiral honetan 
Sutegin ikusgai

NOAUA!ren Kulturaldiak 
2018an ekarri zuen Su-
tegira Black is Beltza, 

Fermin Muguruzak zuzendu-
tako filma. Zuzendaria bera 
ere Sutegin izan zen solasal-
di txiki bat eskaintzeko. Lau 
urte beranduago ekarriko du 
NOAUA!k lan honen bigarren 
zatia, Black is Beltza II Ainhoa. 
Azaroaren 18an izango da hori, 
gaueko 22:00etatik aurrera.

Duela lau urte, Donostiako 
Zinemaldian estreinakoz eman  
zuten Black is Beltza filma 
eta lortutako arrakastaren on-
dotik, bigarrena plazaratu du 
Muguruzak aurtengo 70. Zi-
nemaldian. Arrazakeria gai–
tzat hartuta, Manexen istorioa 
kontatu zuten lehen film har-
tan, 1965ean, Estatu Batue-
tan beltzek bizi zuten egoera 
azaleratu eta garaiko iskanbi-
lak plazaratuta: Malcolm Xren 
erailketa, Black Pantherrek 
Kubako zerbitzu sekretuekin 
harilkatutako harremana edo 
hippyen hastapenak zein Gerra 
Hotzaren ondorioak. 

Estreinatu berri dute lau 
urte beranduago lan honen bi-
garren zatia, eta NOAUA! Kul-
turaldiak ez du hutsik egingo 
oraingoan ere. Ainhoaren isto-
rioa kontatuko dute bigarren 
lan honetan. La Pazen (Bolivia) 
jaiotako Ainhoa du protagonis-
ta film honek. Ama (Amanda) 
atentatu parapolizial batean 
eraila izan ondoren, Kuban 
hazi eta 1988an, 21 urterekin, 
iniziazio-bidaia bati ekingo dio 

Aurreko astean Ipar Euskal Herriko zine aretoetara iritsi zen Black is Beltza 
II. Argazkia Baionan egina da.

Ainhoak Euskal Herrira egin-
da, Manex aitaren lurraldea 
ezagutzeko asmoz. Gatazka 
errepresibo betean, Josune 
kazetaria eta haren lagunak 
ezagutuko ditu Ainhoak. Josu-
neren bikotea heroina gaindosi 

baten ondorioz hiltzean, Josu-
nek Ainhoarekin batera bidaia 
jarraitzea erabakiko du eta 
hala, Libano, Afganistan eta 
Marseilla hiritik pasatuko dira. 
Gerra Hotzaren azken urteak 
dira haiek eta biak narkotra-
fikoko sareak eta trama poli-
tikoak elkartzen diren mundu 
ilun horretan barneratuko dira.

Sarrerak online salgai, 
edo egunean bertan Sutegin
Iparraldeko zinemetan ere be-
rriki eskaini dute filma, aza-
roaren 4tik 11ra bitarte. Euskal 
zinemagintzaren parte izanik, 
hegoalde zein iparraldean za-

BLACK IS BELTZA II
Ostiral honetan, gaueko 

22:00etan Sutegin. 
Sarrera 6 eurotan 
usurbilkultura.eus 

plataforman eskuragarri, 
edota egunean bertan 

Sutegiko lehiatilan

baldu zuten lehen lana eta 
mugaz bestalde ere lortutako 
arrakastak bigarren hau ere 
bertaraino eraman du. 

Ostiral honetan Sutegin 
ikusteko aukera izango dugu. 
Sarrera 6 euroren truke esku-
ra usurbilkultura.eus platafor-
man, edota egunean bertan 
Sutegiko lehiatilan. NOAUA!ko 
bazkideentzat 4 euro balioko 
du baina kasu honetan sarrerak 
NOAUA!ko egoitzan eskuratu 
behar dira eta aldez aurretik.

NOAUA! Kulturaldia, 
azken txanpan
Azaroak 18 ostirala
“Black is Beltza II: Ainhoa” 
film proiekzioa.
n Sutegin, 22:00etan.
n Sarrerak: aurrez salgai 
6 eurotan usurbilkultura.
eus plataforman. 4 eurotan 
NOAUA! K.E.-ko bazkideek, 
aurretik eta NOAUA!-ren 
egoitzan soilik.

Azaroak 19 larunbata
“Zeozertan dabil baina ez da-
kit zertan” antzezlana, Me-
trokoadroka kolektiboaren 
eskutik.
n Sutegin, 20:00etan.
n Sarrerak: aurrez salgai 
10 eurotan usurbilkultura.
eus plataforman. 8 eurotan 
NOAUA! K.E.-ko bazkideek, 
aurretik eta NOAUA!-ren 
egoitzan soilik.
Antolatzailea: NOAUA! K. E.
Laguntzailea: Usurbilgo Udala.
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Metrokoadroka kolektiboa: “Komediatik 
sortutako antzezlana eskainiko dugu”

NOAUA!ren Kultural-
dia amaitzeko, Me-
trokoadroka kolek-

tiboaren “Zeozertan dabil, 
baina ez dakit zertan” an–
tzezlana eskainiko dute Sute-
gin larunbatean, arratsaldeko 
20:00etan. Oier Guillan zuzen-
dariarekin izan da NOAUA! 
ikuskizun honen nondik no-
rakoak gertuagotik ezagutzeko.

NOAUA! ‘Zeozertan dabil, bai-
na ez dakit zertan’ lana ohol–
tzaratuko duzue Sutegin larun-
batean. Zeri buruzko lana da 
honakoa?
Oier Guillan: Hitz bakar batean 
laburtu beharko banu, familia-
ri buruzko lan bat dela esango 
nuke. Familia eredu berrien 
eta ezohikoen gaineko gogoeta 
bultzatzen du eta hori zuze-
nean lotu dugu zaintza ere-
duen gaiarekin. Elkar zaintzen 
badugu, familia bat gara. Ko-
mediatik sortutako lana da eta 
poesia bisualetik elikatzen da, 
batez ere. Familiari buruz hitz 
egiteko komedia klasikoaren 
elementuak aprobetxatu ditu-
gu, batez ere telebistako kome-
dien barre enlatatuen iruditeria. 
Bestalde, ildo esperimentalago 
bat uztartu dugu komediarekin 
ikuspuntu poetiko eta bisuala-
go bat bilatuta.

Umorea erabiltzea Me-
trokoadroka kolektiboaren zi-
gilu izan liteke?
Umore absurdora asko jotzen 
dugu Metrokoadroka kolek-
tiboan, beti. Kasu honetan, 
pixka bat haratago joan gara. 
Sitcom-en imaginario horretatik 
abiatuta sortutako lana da, eta 
batzuei besteei baino gehiago 
gustatuko zaizkie, baina denok 
ikusi ditugu gutxi asko horre-
lako programak, eta mundu ho-
rretara eraman nahi izan dugu 
lan hau. Ikuslea leku konkretu 
batean jartzen du estilo honek, 
baina hortik aurrera bide asko 

Javier Barandiaran, Edurne Azkarate eta Maite Aizpurua aktoreak igoko dira 
larunbatean oholtza gainera. Argazkia: Mendi Urruzuno.

hartzen ditu. Absurdismoa eta 
probokaziotik asko du. 

Nondik sortu zitzaizuen ideia?
Antzezlan berria sortzeko gri-
na jarri zitzaigunean pandemia 
garai betean geunden, itxial-
dian eta neurri zorrotzak ge-
neuzkan. Beste askori bezala, 
garai haietan galdera asko sor-
tu zitzaizkigun eta horietako 
asko familiari lotutakoak zi-
ren. Internet bidez inoiz baino 
konektatuago geunden, baina 
sozialki inoiz baino deskonek–
tatuago. Egonezin horretatik 
sortu zitzaigun gogoa deskone-
xio horri buruz zerbait egiteko.
Gai sakon eta gatazkatsu bat 
umoretik lantzeko gai gare-
nean, orduan konturatzen gara 
nahiko distantzia hartu dugu-
la. Gai gogorrak direnean edo-
ta mina oso bizirik dagoenean 
dramara jotzeko joera izaten 
dugu normalean, baina umo-
rera jotzerakoan min hori joan 
zela eta distantzia batetik ikus-
ten dugula esan nahi du. Gure 

OIER GUILLAN
“Familiari buruz hitz 

egiteko komedia 
klasikoaren elementuak 

aprobetxatu ditugu”

buruaz eta gure buruarekin 
barre egiteko gaitasuna ematen 
du horrek eta jendearengana 
errazago iristen gara.

Ikuskizun hau gutxitan egin 
duzue orain arte. Nolako harre-
ra izan du beste herrietan?
Beste obra batzuetan konfian–
tza pixkanaka irabazten joan 
gara emanaldiz emanaldi pu-
blikoa irabazita. Lan honekin 
lehen momentutik jaso dugu 
oso harrera ona eta barre uga-
ri egiten du jendeak. Badirudi 
erraz iristen dela jendearenga-
na barre hori eta baita gogoe-
tarako tartea ere. Oso pozik 
gaude. Aurrestreinaldi dezen-
te egin ditugu eta Usurbilgoa 
izango da azkena. Ahalik eta 
formatu gehien probatu nahi 
izan ditugu plazetara iristeko, 
antzoki handietatik hasi eta ge-
laxka txikiagoetaraino. 

Metrokoadroka kolektiboak ez 
du lehen aldia Usurbilen. Urta-
rrilean “Bidaide” antzezlanare-
kin izan zineten hemen, ezta?
Usurbilen gehiago ere egin 
izan ditugu azken urteetan, 
Artzeren poesian oinarritutako 
lan bat haren herrian, hau da, 
Usurbilen estreinatu genuen 
duela hainbat urte. Sutegi bada 
berezia guretzat.

Izan Iñurri ekitaldia, 
azaroaren 21ean 
Sutegin
“(Min) bizi! Inurriren pod-
cast-a, Olatz Mercader eta 
inurritegiarekin” ekitaldia 
iragarri du Iñurri elkarteak, 
azaroaren 21ean, 20:00etan 
Sutegiko auditorioan. “Bizi? 
Minbizi! ta hil arte bizi!” al-
darriaren bueltan minbizia 
lehen pertsonan bizi dutenek 
hartuko dute hitza, adituak 
ere bilduko dituzte, “minbi-
ziaz eta horrek dakarren guz-
tiaz hitz egiteko, taburik gabe, 
gure bizitzatik abiatuta”.

“Zer da autonomoa 
izatea?”, hitzaldia 
Zubietako Eskolan
Zubietako Guraso Elkarteak 
antolatuta, azaroaren 21ean 
17:00etan Zubietako Esko-
lan. Autonomia izatea zer 
den, afektua eta arauak, 
indibidualtasuna eta sozia-
lizazioa, baietza eta ezetza, 
elkar errespetua... hizpideok 
hartuko ditu ahotan Alvaro 
Berañanek, 2 orduko saioan. 
“Sarrera librea izango da afo-
roa bete arte”, antolakun–
tzak ohartarazi duenez.

Musikalean 
ospakizuna
Santa Zezili eguna ere mu-
sikariena ere izaten da eta 
urtero Euskal Herri mailako 
Musikalean ekimenarekin 
bat egiten du Zumartek. Mu-
sika kaleratzeko hitzorduok 
iragarri ditu.

Azaroak 24, osteguna
“Musikalean” ekimena:
n 18:00 Kalejira talde instru-
mentalekin.
n 19:00 Kontzertua Sutegiko 
auditorioan talde instrumen-
tal ezberdinekin.
n Sarrera: doan.
n Antolatzailea: Zumarte 
Musika Eskola.
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Erraustegiaren kutsadurari harresi “sendo eta 
garaiezina” eraikitzeko deia egin du GuraSOSek

Zurriolako hondartza eta 
Oria ibaia kutsatzea 
onartu egingo duzu?, 

galdera honekin eta herrikide 
ditugun aurpegiez osaturiko 
bideoarekin abiarazi du Gu-
raSOSek hilabete amaieran 
Donostian antolatu duen mo-
bilizaziora begirako kanpaina. 
Gizarteari babes-harresi sendo 
eta garaiezina eraikitzeko deia 
egin diote hilaren 27an Zurrio-
lan. Nahita aukeratu dute mo-
bilizatzeko lekua. “Itsasoaren 
baldintzek ahalbideratzen 
badute, egun berean ekitaldi 
sinbolikoa itsasoan bertan an-
tolatzeko asmoa” dute.

62 aldiz handiagoa 
den kutsadura
Asteotan eragile ezberdinek 
salatu duten moduan, Gi-
puzkoako Hondakinen Kon–
tsortzioak Zubietako erraustegi 
ondotik igarotzen den Arkai–
tzerreka kutsatuan ponpaketa 
sistema bat eraikitzeko baime-

Azaroaren 27an manifestazioa deitu dute Donostian, eguerdiko 12:00etan, 
“Orain Bai, Gelditu! Elkarrizketa. Konponbidea” aldarripean.

na eskatu dio Ura Agentzia-
ri, “emari toxikoa Añarbeko 
hondakin-uren sarera bidali 
ahal izateko, Monpas-Sagües 
aldean, Zurriolako hondartza 
inguruan, isurtzeko asmoz”. 

Gogoan izan, 2020ko maia–
tzean erraustegitik isuritako 
amonioak ehunka aingira 
eta arrain hil zituen. Uztai-
laz geroztik etengabekoa da 
Arkaitzerrekara isurtzen ari 
den kutsadura. Hainbat ezbe-
har gertatu dira erraustegian. 
“Orain arte kezka zirenak, 
errealitate gordin bihurtu dira: 
suteak noiznahi; eraldagai-
lu nagusia erre egin dute eta 
berria ekarri behar izan dute; 

GURASOS
“Arkaitzerrekan hainbat 

isurketa larri izan da, 
amonioarekin, 
lixibiatuekin...” 

arazoak dituzte labeetan; ara-
zoak elektrizitatea ekoizteko 
(aurreikusitakoaren heren bat 
sortzea lortu dute soilik) eta, 
okerrena, arazoak kutsadura-
rekin”, GuraSOSen esanetan.

Elkartetik gaineratu dutenez, 
“jakin izan dugu ez dutela la-
bea eteteko sistema automa-
tikorik jarri kutsadura antze-
maten denerako; lixibiatuen 
filtrazio handia dago proze-
su-uren sistema itxiak huts 
egin duelako; Arkaitzerrekan 
hainbat isurketa larri izan 
da, amonioarekin, lixibiatue-
kin... Inguruko lurretan maila 
handiko kutsadura agertu da 
fenolekin, hidrokarburoekin; 
lur azpiko uretan dioxinak eta 
furanoak azaldu dira (kutsa-
dura larriaren maila 62 aldiz 
gainditu arteraino), metal as-
tunak (kobrea, zink, nikel...), 
amonioa, kloruroak... Aireko 
isurketek ere dozenaka aldiz 
gainditu dute gehieneko mai-
la”.

Erraustegia berehala gera–
tzea eskatzeko Gipuzkoako 
hiriburuko Zurriolan deitu 
duten mobilizazioak eragile 
eta aurpegi ezagun anitzen 
babesa jaso du jada. Besteak 
beste, “Eguzki, Ekologistak 
Martxan edo Greenpeace tal-
de ekologistak, CCOO, ELA 
eta LAB sindikatuak”, bat 
egin dute azaroaren 27an 
eguerdiko 12:00etan, “Orain 
Bai, Gelditu! Elkarrizketa. 
Konponbidea” aldarripean, 
Kursaaletik Sagues artean 
aipatu harresia eraikitzeko 
deialdiarekin. Baita, “Ulia eta 
Gros auzoko (Hondarpe) bizi-
lagunen elkarteak, Zurriolan 
egoitza duen Groseko Indarra 
surf elkarteak”, eta haiekin, 
“itsasoarekin harreman es-

tua duten kirolariek, Juanma-
ri Etxabe eta Igor Makatzaga 
entrenatzaileek, Sarai Lizaso 
eta Iñaki Errasti arraunlariek, 
Axi Muniain Olatu erraldoien 
surfistak, kulturako eragileek, 
Kristiñe Solanok (Amak), An-
doni Bastarrikak (eskultorea) 
edo Gorka Otxoa aktoreak, 
unibertsitateko irakasleek, 
Peio Lozano biologoak beza-
la, herritarrek, ikasleek...,”. 
Denek egoera honekiko kezka 
handia agertu dute.

Eta atxikimendu gehia-
go ere izango dira asteo-
tan, GuraSOSek abian jarri 
duen kanpainaren baitan, 
hezkuntza arloan esaterako. 
“Errealitate gordin honi ezin 
zaio muzin egin. Zerbait egin 
behar dugu, beste egoera bat 

aldarrikatzeko. Natura, ibaiak, 
itsasoa, airea babestu behar di-
tugu. Osasuna babestu beharra 
daukagu”. Erraustegia geratzea 
eskatu dute beste behin, “ku–
tsadura arazo larri hauen jato-
rria identifikatu eta konpondu 
arte; erraustegiaren funtzio-
namendu okerra aztertu eta 
konpondu izanaren bermeak 
izan arte”.

Emandako hitza betetzeko 
eskaera
Erraustegiak kontrol demokra-
tikoa behar dutela eskatu 
du GuraSOSek. “Agintariek, 
emandako hitza bete behar 
dutela aldarrikatu beharra 
daukagu”. Erraustegia eraiki 
aurretik agintariek hartutako 
konpromiso nagusiak ekarri 

dituzte gogora egunotan. Ba-
tetik, “airera isurtzen diren 
zabor kutsatzaileen muga 
gaindituz gero, sistema au-
tomatiko bat izango zela 
hondakinen erretzea geldi–
tzeko”. Eta horrekin batera, 
“kutsadura parametroak be-
tetzen ez baziren, errauste-
gia gelditu egingo zutela, eta 
arazoa konpondu arte ez zu-
tela berriro martxan jarriko”.
Horregatik guztiagatik, 
“dioxinak ez Orian, ez Zu-
rriolan!” ez dituztela nahi 
galdegiteko, herri harresia 
eraikitzeko deialdia plaza-
ratu du GuraSOSek hain-
bat eragilerekin batera, 
azaroaren 27an eguerdiko 
12:00etan Donostiako Zu-
rriolan.

Azaroak 27 igandea, manifestazioa Zurriolatik abiatuta
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Zaintza ardatz izango duen Bizipoza jardunaldia 
azaroaren 26an ospatuko da Usurbilen

Bestelako zaintza ere-
du bat birpentsatzeko 
lanketa betean den he-

rri honetan, geldialditxo bat 
egingo da asteotan hausnar-
ketarako, esperientzien truke-
rako, eta eraikitzen segitzeko. 
Zaintza Azoka ospatuko da 
larunbatean, datorren urtera 
arte luzatuko den hitzaldi ziklo 
bat ere abiatuko da azaroaren 
17an. Denontzako herri bizi-
garriagoa izatea helburu duen 
berriki hasieraz onarturiko Hiri 
Antolamendurako Plan Oroko-
rra (HAPO) ere jendaurrean 
aurkezten hastera doa Usur-
bilgo Udala. Zaintzari lotutako 
agenda horri beste hitzordu 
bat batu zaio aste hasiera ho-
netan: Bizipozaren 6. Jardu-
naldia ospatuko da azaroaren 
26an Sutegin. Eta ez da zori 
kontua, antolatzaileek hitzor-
dua aurkezteko aste hasiera 
honetan egindako agerraldian 
nabarmendu dutenez. “Urteak 
daramagu lankidetzan. Usurbil 
Bizipoza herria dela sentitzen 
dugu”, zioen Leire Elizegi Bizi-
pozaren koordinatzaileak.

“Elkarrekin hausnartzen, 
partekatzen eta eraldatzen”
Atzera begira jarrita hain 
zuzen, bi Bizipoza jaialdi ospa-
tu dira Usurbilen, azken bi ur-
teotako online bidezko jardu-
naldiak ere udalerri honetatik 
eskaini dira, eta aurrez aurre-
koa ere Sutegin berreskuratuko 
dute hilaren 26an. Zaintzaren 

Amagoia Mujika Telleriaren “Munduak guztiontzat beharko luke, baina ez 
da” liburua aurkeztuko dute azaroaren 26an, Bizipoza jardunaldiaren baitan.

gaia jorratuko dute. Hala dio 
jardunaldiaren izenburuak: 
“Zaintza sistema publiko-ko-
munitarioaz: elkarrekin haus-
nartzen, partekatzen eta eral-
datzen”.

Jardunaldi egun horretan 
besteak beste, “Munduak guz-
tiontzat beharko luke, baina 
ez da” liburua aurkeztuko da. 
Amagoia Mujika Telleria kaze-
tari eta herrikideak idatzitakoa 
da. “Galderak daude liburu 
honetan. Munduak guztion–
tzat behar luke? Baiezkoa bada 
erantzuna, eta garbi uste dugu 
baietz, baina ez bada zer falta 

zaion izateko eta nori dagokion 
hutsuneak betetzea”, hortxe 
kokatzen du liburuaren mamia. 
Mujikak argi zioen Bizipoza 
jardunaldiaren aurkezpenean; 
denoi baina bereziki erakunde 
publikoei dagokie zeregin hori. 
Egunerokoan ordea, erakun-
deek betetzen ez dituzten zu-
loak estaltzen ezinbestekoa da 
Bizipoza bezalako elkarteen 
jarduna. Horregatik, “sarearen 
ideiarekin jolastu dugu liburu 
osoan”. Saregile gisa marraztu 
ditu Bizipoza osatzen duten 
elkarteak, hutsuneak josten, 
“ahalik eta hoberen dituzten 
baliabideekin moldatzen, heroi 
handiak dira”. Boluntariotza 
lan horri buruzko hausnarke-
ta herriratu nahi du liburuak, 
zer nolakoa izatea nahi dugun; 
“karitatean eta desberdinta-
sunean oinarriturikoa edo be-
netan eraldatzailea eta gizarte 
justuago bat eraikitzeko bidean 

‘BIZIPOZA HERRIA’
“Urteak daramagu 

lankidetzan. Usurbil 
Bizipoza herria dela 

sentitzen dugu”, zioen 
Leire Elizegi Bizipozaren 

koordinatzaileak

pausoak emango dituena”.
Azken hamarkada luzean 

Bizipozarekin eginiko lanki-
detzaren baitan dator liburu 
honen plazaratzea, aurretik 
elkarte beraren ipuinen gidoiak 
landutakoa da. Oraingo argital-
penerako Peio Manterola Pavo 
andoaindarrak eginiko “Bizi-
poza egitasmoa: Euskal Herri-
ko haurren eskubide-egoera 
gizarte eta hezkuntza ikuspe-
gi batetik” master amaierako 
ikerlana hartu du abiapuntu 
gisa. “Premia eta eskubide 
batzuk daude erakunde publi-
koetatik bermatzen ez direnak. 
Hortik hasi ginen Bizipozako 
elkarte bakoitza aztertzen”, 
Manterolaren esanetan.

Zaintzak duen premia
Eskubideen gaia jorratzeaz 
gain, “ongizatea, ilusio, alder-
di politiko eta soziologiko asko 
lantzen dira”, eskubideon de-
fentsan Bizipoza osatzen du-
ten elkarteak eragile politiko 
gisa ikusten baititu. Lanketa 
honen bidez, “hezkuntzan, 
osasun alorrean, premiak iden-
tifikatu ziren”. Besteak beste, 
azaroaren 26ko Sutegiko jardu-
naldian mintzagai izango den 
“zaintzak duen premia”.

Bizipoza Jardunaldian esku-
ratu ahalko da lerrootan min–
tzagai dugun liburua, bestela 
Bizipoza-k Durangoko Azokan 
izango duen postuan 10 euro-
ren truke edo bizipoza@bizi-
poza.eus helbidera idatzita.

Bizipozaren jardunaldia, ai-
patu liburuaren aurkezpe-
na... “Guretzat beste aukera 
bat da egiten ari garen lanke-
ta horretan guztian, Bizipo-
zatik eta berau osatzen duten 
elkarteetatik egiten ari diren 

hausnarketak eta ekarpenak 
gurera ekartzeko”, adierazi 
zuen aurkezpen ekitaldian 
Usurbilgo alkate Agurtzane 
Solaberrietak. “Beraz, eskerrik 
asko zuen hausnarketarako 
Usurbil aukeratu duzuelako 

plaza bezala”. Ezinbesteko–
tzat jotzen du jardunaldiotako 
ekarpena, “zaintza ekosistema 
berri bat eraikitzeko”. Pertso-
nak erdigunean jarriko dituen 
zaintza eredua  birpentsatzen 
ari den herri honetan, gai 

honi “modu integralean hel-
du nahi diogu”, helburu argi 
batekin; “herri bizigarri bat 
izan dadin. Bestela esanda, 
herrikideak zainduko dituen 
komunitatea eta herria iza-
tea nahiko genuke”.

Herri bizigarriagorantz
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Agenda, zaintzari lotutako ekitaldiez beteta
Azaroak 17, osteguna
n 18:00 “Zaintza lanen de-
mokratizaziorantz: etxeko 
langileak borrokan” hitzaldia 
Potxoenean.
n Hizlariak: Matxalen Legarre-
ta (EHU), Txefi Roco (LAB) eta 
Maitelan kooperatiba.

Azaroak 19, larunbata
Zaintza Azoka:
n 10:00-10:30 Harrera gunea.
n 10:30-11:30 Harrera hitzal-
dia: “Zer da Usurbilgo Ekosis-
tema berria?”.
n 11:30-13:00 Bizipen tailerrak, 
Usurbilerako zaintza ekosiste-
ma eredu propioa eraikitzeko 
prozesuan parte hartu duten 
lau lan-taldeekin:
1-Komunitatea: auzo-zaintza 
sare publiko komunitarioaren 
aukeren eta erronken inguruko 
tailerra.
2-Zerbitzuak: Usurbilgo zain–
tza-zerbitzuetako zaintzai-

le profesionalen bizipenei 
buruzko eztabaida eta zain–
tzak behar dituzten pertso-
nekin izan ohi ditugun mi-
kro-adinkerien jabekuntzari 
buruzko tailer praktikoa.
3-Pertsona erabiltzaileak: 
egungo zaintza sistemaren 
erabiltzaile diren pertsonen le-
kukotzak, haiei eta aterabideei 
buruzko hausnarketa.
4-Gizarte zerbitzuak: gizar-
te zerbitzuen rolari buruzko 
hausnarketa kolektiboa Usur-
bilgo gizarte langileekin. Gal-
de-erantzunetan oinarrituriko 
tailerra.
n 13:00-13:30 Txirikorda eta 
zaintzadun etxebizitzak berta-
tik bertara: proiektu estrategi-
koetara bisita gidatuak.
n 13:30-15:00 Goiz osoko 
hausnarketak eta ondorioak 
laburbilduko dituen Bea Egiza-
balekin itxiera eta luntxa Ar–
tzabalen.

Azaroak 26, larunbata
n 10:00-13:00 Bizipozaren 6. 
Jardunaldia Sutegin: “Zaintza 
sistema publiko-komunita-
rioaz: elkarrekin hausnartzen, 
partekatzen eta eraldatzen”.
n Egitaraua:
1-“Munduak guztiontzat be-
harko luke, baina ez da” li-
buruaren aurkezpena. Peio 
Manterola Pavo eta Amagoia 
Mujika Telleria.
2-Gaur egungo markoaren 
kokapena. Felix Arrieta Frutos.
3-Bizipozako elkarteen bizipe-
nak. Gure Señeak elkartea, Ar-
nasa elkartea, Pausoka elkartea.
4-Ondorioak.
Atsedenaldia.
5-Mahai bueltan tertulia: Siste-
ma publiko komunitarioa. Ze-
lai Nikolas Ezkurdia eta Felix 
Arrieta Frutos.
6-Zer dago gure esku? Mikro 
irekia.
7-Ondorioak.

n Izen-ematea: 688 744 832 
bizipoza@bizipoza.eus

Abenduak 15, osteguna
n “Zer dira zaintzen duten he-
rriak?” hitzaldia.
n Hizlariak: Oihane Ruiz ar-
kitektoa, Col-lectiu Punt 6 eta 
Nora Erdozia Usurbilgo Udale-
ko arkitektoa.

Urtarrilak 27, ostirala
n “Zaharrak gara eta libre” hi–
tzaldia.
n Hizlariak: Miren Aranguren 
(Emagin elkartea), Mari Luz 
Esteban (EHU), Ruth Iturbide 
(NUP).

Informazio gehiagorako 
eta izena emateko:
n gizarte-zerbitzuak@usurbil.eus

n 943 377 110
n usurbil.eus/zaintza-azoka
Antolatzaileak: Udala, Emagin, 
Matia, Foru Aldundia.
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TOKIKOMeko hainbat hedabidek sustaturiko atala. Soluzioak 17. orrialdean.

PLAZAN BAZAN
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Soluzioak 17. orrialdean.

PLAZAN BAZAN
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Katalogoa, euskal sorkuntzaren erakusleiho bizia

Liburuak, jostailuak eta 
jokoak, musika, filmak, 
komikiak, aldizkariak, 

e-bookak, informatika eta app-
ak, gurasoentzako materiala... 
0-16 urte artekoentzako milaka 
produktu, guztiak euskaraz, 
klik bakarrera, www.katalo-
goa.eus web orrialdean. 

Euskarazko produktuen bil-
duma aberatsa dugu eskura 
sarean urte osoan katalogoa.
eus atarian, nahi dugun hori 
aurkitzeko bilaketa sistema 
erraz batekin. Urtean behin, 
azaroan, web orrialdean da-
goen eskaintza zabal horren la-
gin bat papereko edizioan jaso 
eta herriz herriz zabaltzen dute 
Hego Euskal Herrian barrena, 
egitasmoan parte hartzen du-
ten lau herrialdeotako udal eta 
mankomunitate hainbatek. Tar-
tean Buruntzaldean, prestaketa 
eta banaketa lanez arduratzen 
diren Andoain, Astigarraga, 
Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta 
eta Usurbilgo Udalen eskutik.

Ikastetxeetan nahiz udal zer-
bitzuetan uzten dituzte, herrita-
rrek eskuratu eta etxeetara era-
mateko. Katalogoaren papereko 
ediziorako materialen hautake-
tarako lan talde bat dute. Dis-
ken aukeraketaz arduratzen da 
Jon Eskisabel. Argitaletxe nahiz 

“Katalogoak euskarazko ekoizpenari ikusgarritasuna ematen dio. Hori da 
katalogoaren helburu nagusietako bat”.  

autoekoizpen aldetik dagoen 
sorkuntza jario etengabetik 32 
lan hautatu behar izaten ditu 
12-16 urte arteko gazteei zuzen-
dutako eskaintza biltzen duen 
esku-orrirako, dozena inguru 
0-12 urte arteko haurrei zuzen-
durikoan. Badok.eus Berriaren 
euskal musikaren atarian lan 
egiten jardundakoa, erreferen–
tziagune gisa baliatu izan du 
webgune hau katalogoa.eus eli-
katzeko. “Astero argitaratzen zi-

ren diskoen gainean egon naiz. 
Informazio asko nire ohiko 
lanetik jasotzen nuen.  Argi-
taratzen zihoana Katalogoaren 
webgunera igotzea”, horixe 
izan da bere egitekoa. 

“Oreka bat mantentzen 
saiatzen gara”
Sarean ere lan bera egiten du 
Eskisabelek, baina hautaketa 
lan hain zorrotzik egin be-
harrik izan gabe. Bai autoe-
koizpenak, baita argitaletxeek 
plazaraturikoak ere, “denak 
igotzen ditut. Baina argitara–
tzen diren asko gero ez daude 
salgai online”. Hortxe lerrootan 
mintzagai dugun atariak duen 
muga saihestezina; webgunea-
ren logika, erakusleihoa iza-
teaz gain, euskarazko produk-
tuok gero salerosketan jartzen 

dituzten argitaletxeetara bide-
ratzea baita. Bistan denez, or-
dea, autoekoizpenen kasuan ez 
da posible. Horregatik, diskoen 
kasuan, katalogoan argitaratua 
izateko baldintza nagusia, be-
tebeharreko euskararen irizpi-
deaz gain, online salgai egotea 
da. Gainerakoan, bereizketarik 
ez du egiten, “ez estilo, jatorri, 
oihartzun, edota taldearen ta-
mainaren aldetik. Halako oreka 
bat mantentzen saiatzen naiz”.

Ikusgarritasuna, 
hedapenerako giltzarri
Lanketa hau guztia zertarako 
baliagarria den galdetu diogu 
Eskisabeli. “Euskarazko ekoiz–
penari ikusgarritasuna ematen 
laguntzen du. Beharbada hori 
da katalogoaren helburu na-
gusietako bat”. Erakusteko da-
goena ez da eskaintza urria. 
“Ekoizpen hori guztia zabal–
tzen laguntzea, ikusgarritasuna 
eman eta jendearengana hel–
tzea, hori da helburu nagusia. 
Ikusgarritasun horrek emango 
dio gero ekoizpen horri bultza-
da, kontsumitua izateko auke-
ra, jendeak hautatzeko modua 
izan dezan. Ikusgarritasunik 
gabe ez dago ezer”. Horregatik 
bere ustez, “inoiz baino beha-
rrezkoagoa da ikusgarritasun 
hori bermatzea”.

JON ESKISABEL
“Ikusgarritasunik gabe 

ez dago ezer”. Jon 
Eskisabelen ustez, “inoiz 
baino beharrezkoagoa da 

ikusgarritasun 
hori bermatzea”

Euskarazko Produktuen Kata-
logoa Nafarroan sortu zuten, 
euskara teknikariak biltzen 
dituen mankomunitatetik, 
aisialdirako dauden euska-
razko produktuen berri eman 
asmoz gurasoei, eta sortze 
lanon salerosketa bultzatze-
ko, “azken batean, gaztetxo 
horiek aisialdia euskaraz bi-
zitzeko”, Malores Etxeberria 
Hernaniko Udaleko euskara 
teknikari ohiak azaldu digu-
nez.  Duen eskaintza eta he-
dadura aintzakotzat hartuta, 
Euskal Herrian bereizgarriok 
dituen proiektu bakar hone-

tara batu ziren Buruntzaldea 
osatzen duten sei udalerrietako 
udalak. “Gustatu egin zitzai-
gun eta haiekin hartuemane-
tan jarri ginen, parte hartzeko 
aukera izango genukeen jaki-
teko”, eta halaxe hasi ziren, 
jada mende laurdena betetzear 
duen katalogoan esku-hartzen. 
Nafarroatik eskualde honetara 
jauzi egin zuen proiektuak. Eta 
denborarekin, Buruntzaldetik 
“Gipuzkoara,  Bizkaira eta Ara-
bara zabaldu zen”. 

Aztikerrekin eginiko azter-
lantxoak agerian utzi zuen ka-
talogoak euskarazko produk-

tuen salerosketetan bazuela 
eragina, eta beste datu esan-
guratsu bat; paperak agintzen 
zuela oraindik, digitaliza-
zioaren aldeko apustua egin 
duten arren. 

Egun, udalerri parte hartzai-
leen kopurua “kopuru politean 
mantentzen da”. Baina badira 
katalogoaren ordez, katalogoa.
eus webguneak harpidetzen 
bidez eskaintzen duen pdf-a 
eskuratu nahi izaten duten 
udalerriak. Egitasmoaren bi-
deragarritasunean eragiten 
du horrek, izan ere papereko 
edizioak ordaintzen ditu egi-

tasmoaren gastuak. Dagoen 
eskaintza “erauntsi horretan 
leku bat bilatzea oso zaila 
da”, baina hor dirau mende 
laurdenez katalogoak. Ha-
lako izaera duen egitasmo 
bakarra Euskal  Herrian. 
Ibilbide luze honen gakoa 
nabarmendu digu Malores 
Etxeberriak. “Elkartzeak eta 
aurrez aurrekoak egiten du 
proiektuak aurrera ateratzea 
eta horrek badu balio bat”, 
25 urte betetzear dituen 
Euskarazko Produktuen 
Katalogoak argi utzi duen 
moduan.

Aisialdia euskaraz bizitzeko
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Herri ordezkaritza zabala Behobia-Donostian

Uda giro beteko 57. Beho-
bia Donostia izan zen 
azaroaren 13koa. Ohi 

bezala, herri ordezkaritza zaba-
lak osatu zuen 20 kilometroko 
ibilbidea, 30.000 lasterkariren 
artean. Tartean, baita betera-
noenek ere. Ondoko argazkian 
ikus ditzakezuen moduan; Bea-
triz Irasuegui Salsamendik eta 
Luisa Rodriguez Morenok.

Bezperan, 4-13 urte arteko 
2.000 gaztetxok parte hartu zu-
ten Behobia-Donostia Txikian. 
Anoetan lasterka aritu zirenen 
artean dugu, ondoko herriko 
gaztetxo taldea.

Segidan duzue, sailkapene-
ko datuak eskuratzeko bila–
tzailean Aginaga, Zubieta eta 
Usurbil izenok idatzita agertu 
zaigun zerrenda:

Sailkapena
Iñaki Añorga Unanue 1:14:46
Beñat Bereziartua 01:16:54

Beatriz Irasuegui Salsamendi eta Luisa Rodriguez Moreno.

Iñaki Gerica Juan 01:19:52
Andoni Labaca Lizarazu 01:21:19
Jon Tapia Lizarraga 01:26:34
Ander Orena Irureta 01:28:24
Tito Izaguirre Godineau 01:28:48
Rosa Uribe Navarro 01:31.47
Agustin Molina Cuesta 01:32:23
Ander Aristegi Otamendi 01:32:32
Xabier Izeta Aramendi 01:32:33

Ander Aisa Bengoetxea 01:32:56
Alberto Orozco Camara 01:33:30
Ekhi Arrieta del Pico 01:34:59
Xabier Aizpurua Inchausti 01:36:03
Xabier Aranburu Leiva 01:38:21
Izadi Azkonobieta Etxabe 01:41:37
Juan Alberto Roman Carro 01:41:54
Noemi Santamaria Melero 01:41:56
Unai Zaldua Vega 01:42:30

Julen Elizasu Lertxundi 01:43:44
Joxemari Portu Azpiroz 01:43:58
Maximo Garcia Sanchez 01:44:05
Sergio Garcia Sierra 01:44:05
Borja Chamorro Navarro 01:44:22
Jon Osa Unsain 01:45:09
Jokin Zubiaur Blasco 01:45:28
Maitane Eizagirre Bruño 01:48:27
Oliver Garcia Linares 01:49:41
Josu Vazquez Lizarralde 01:51:13
Pello Sasiain Martinez 01:51:13
Lucia Ucar Sanchez 01:52:26
Eli Eizagirre Bruño 01:52:30
Alfonso Lopez Garcia 01:53:23
Sergio Montes Guerra 01:53:49
Aroa Arruti Castresana 01:56:21
Maialen Esoain Peña 01:56:22
Joana Lertxundi Beristain 01:56:23
Aloña Pulido Orbegozo 01:56:23
Maddi Esnaola Lizaso 01:56:52
Javier Martinez Manso 01:57:26
Jon Guembe Urra 01:58:12
Gema Molina Cuesta 01:58:22
Maddi Lorenzo Olasagasti 02:00:00
Joxeba Larburu Irazusta 02:09:52
Miren Aizpea Unsain Izeta 02:09:53
Beatriz Irasuegui 02:12:13
Luisa Rodriguez Moreno 02:12:13

Xabier Arruti Landa 02:16:55

Sailkapen osoa hemen: 
behobia-sansebastian.com

Plazan Bazan, 12/13 orrialdeetako soluzioak
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Eider Goikoetxea: “Mexikoko indigenen kultura 
ezagutzeko aukera izaten ari naiz”

Abuztuaz geroztik dago 
Eider Goikoetxea usur-
bildarra Mexikoko 

Guadalajara hirian. Ikasketek 
eraman dute hara urte erdiko 
esperientzia bizitzeko eta gus-
tura dabil bertan. NOAUA!rekin 
izan da hango berri emateko.

NOAUA! Noiztik zaude Mexikon 
eta zerk eraman zaitu bertara?
Eider Goikoetxea: EHUn Haur 
Hezkuntzako gradua egiten 
ari naiz hirugarren mailan. 
Honek aukera ematen dit mu-
gikortasun programetan parte 
hartu ahal izateko. Hasieratik 
nahi izan dut etxetik atera eta 
independentzia hori bizi. Izen 
ematea ireki zenean ez nuen 
inolako zalantzarik egin eta 
izena eman nuen berehala. 
Aukera eskaintzen dute Espai-
niako txokoren batera joateko, 
Europara ateratzeko edo mun-
du zabalera joateko. Nik argi 
neukan Espainiatik kanpo egin 
nahi nuela mugikortasuna eta 
horrez gain, gazteleraz egin 
nahi nituen ikasketak. Beraz, 
Latinoamerika zen niretzat 
aukerarik egokiena. Magis-
teritza ikasketak egiteagatik, 

Eider Goikoetxea Mexikoko Guadalajaran ari da ikasten.

unibertsitate batzuetan lehen-
tasunezko aukera neukan eta 

horietako bat Mexiko zen. Le-
hen aukera modura jarri nuen, 
eta zorionez huraxe tokatu zi–
tzaidan. Unibertsitateen auke-
ren artean egin nuen hautua, 
ez horrenbeste herrialdearen 
arabera. 

Noiztik zaude Guadalajaran?

EIDER GOIKOETXEA

“Abenduan amaitzen da 
ikasturtea hemen, 

baina gabonak bertan 
pasako ditut” 

Abuztu hasieran heldu nin–
tzen, abuztuaren 4an zeha–
tzago esanda. Klaseak hilaren 
erdialdean hasten ziren, bai-
na pixka bat kokatu eta lekua 
ezagutzeko lehenago joan nin–
tzen. Urtarrila arte egongo naiz 
hemen. Abenduan amaitzen 
da ikasturtea hemen, baina 
gabonak bertan pasako ditut 
bidaiatzeko aukera izateko eta 
esperientzia hau pixka bat lu-
zatzeko.

Hilabete batzuk badarama–
tzazu Mexikon eta horrek bi-
daiatzeko aukera emango zi-
zun, ezta?
Bai, herri txikiak eta bertako 
kultura indigenak ezagutzeko 
aukera izan dut. 

Kultura eta herri magikoak 
ezagutzeko aukera izan dut 
hilabete hauetan. Guadalajara 
inguruan ditugu horrelako he-
rri asko. Independentzia eguna 
ospatzeko aukera ere izan ge-
nuen bertakoekin Guanajua-
ton. 

Hegazkinak eta autobusak 
nahiko merke daude eta hori 
aprobetxatzen ari gara ahal du-
gun neurrian. 

NOAUA! Mexikoko kultura 
pixka bat ezagututa, zer egi-
ten zaizu deigarrien?
Eider Goikoetxea: Mexikora 
iritsi aurretik denek esaten 
zidaten oso leku arriskutsua 
dela edo kalean lapurreta 
egingo zidatela. Egia izan 
daiteke neurri batean, baina 
zein ingurutan zauden eta 
zer egiten duzun bertan, hori 
da garrantzitsuena. Gauean, 
behin afaltzen amaituta, ha-
marrak aldera edo, ez da ba-
tere gomendagarria kalean 
bakarrik ibiltzea. Talde han-
dian ibili behar da gauez 

parrandatik edo diskotekatik 
bueltan eta ahal dela taxi edo 
uber batean. Edozein momen-
tutan ager daiteke norbait la-
ban edo pistola batekin eta 
gainean daramazun guztia 
eman beharko zenioke. Kasu 
horretan 2 edo 10 pertsona 
izan alferrikakoa da. Gune ba–
tzuetan ez da behin ere sartu 
behar segurtasun kontuenga-
tik eta beste askotara hurbil–
tzea bera ere arriskutsua izan 
liteke. Leku horiek ondo be-
reizten jakinda ez dago arazo 
handirik. Telebista edo irratia 
piztu besterik ez dago Mexi-

koko zonalde askotako errea-
litatearen berri izateko.  Errea-
litate horietan egunero hiltzen 
dute norbait diru kontuengatik 
edo banden gaiaren harira. Ni 
neu nagoen lekuan eta inguru 
hauetan horrelako kontuak ez 
dira batere ohikoak. Oso berei-
zita daude norbanakoen maila 
ekonomikoak, eta hori oso lo-
tuta dago gai honekin. Ni bizi 
naizen unibertsitate inguru 
hau oso lasaia da jendeak 
maila sozioekonomiko ona 
duelako eta segurtasunean ere 
dirua jartzen dute. Unibertsi-
tate inguru hau kanpotik he-

situta dago eta mila zerbitzu 
eskaintzen dituzte barruan. 

Ezberdintasun sozial horiek 
oso nabarmenak dira?
Bai, begien bistakoa da nork 
duen maila bat eta nork beste 
bat. 

Egoera nahiko latza da jen-
de askorentzat eta soldatak 
horren dira baxuak, asko-
rentzat ez du merezi ere lan 
egiteak. Horregatik, jende 
askok nahiago du kalean ins-
trumenturen bat jo edo zer-
bait saldu lanpostu batean 
aritu baino. 

“Egoera nahiko latza da jende askorentzat”
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“Unibertsitatean mexikar ugarirekin egin dugu 
harreman ona”
NOAUA! Nola definituko zeni-
tuzke mexikarrak?
Eider Goikoetxea: Latinoameri-
karrez daukagun irudi hori era-
bat jarraitzen dute mexikarrek. 
Oso irekiak dira eta jator-jato-
rrak. Laguntza behar baduzu 
beti prest daude laguntzeko. 
Ikuspuntu afektibotik ere oso 
gertukoak dira eta besarkadak 
ematea izugarri gustatzen zaie. 
Hasiera batean zaila egiten zi–
tzaidan agurtzea, hemen musu 
bakarra ematen baitute. Duela 
egun batzuk, autobusetik jaitsi 
eta galduta geunden. Emaku-
me bati galdetu genion ea bi-
dea adieraz ziezagukeen, eta 
guri laguntzeko 15-20 minutu 
gurekin etorri zen. Gainera, 
bere telefono zenbakia eman 
zigun zerbait behar bagenuen 
ere. Sarri esaten dute atzerrita-
rrekiko daukatela jarrera hori, 
beraien artean ere lagunkoiak 
direla, baina ez horrenbeste. 
Nor jatorrago izan lehia balitz 
bezala ulertzen dutela nola-
bait. 

Egunerokotasunean, Euskal 
Herrikoekin edo mundu zaba-
leko jendearekin ematen duzu 
denbora gehien?

“Espainiarrak, alemanak, italiarrak eta austriarrak dira nire pisukideak”.

Ni 18 lagunekin bizi naiz etxe 
handi batean. Bakoitzak gela 
eta komun propioa ditugu, eta 
gainontzeko gelak partekatu 
egiten ditugu. Erdiak espainia-

rrak, aleman batzuk, italiarrak 
eta austriar batzuk dira nire 
pisukideak. Donostiako beste 
euskaldun bat ere badut lagun. 
Harreman gehien euskalduna-
rekin daukat eta pisukideekin 
ere plan asko egiten ditut bi-
daiatzeko eta bestelakoan. Uni-
bertsitatean mexikar ugarirekin 
egin dugu oso harreman ona. 
Iritsi bezain pronto, buddy bat 
geneukan pixkat bat lekua eta 
ikasleak aurkeztu eta lehen 
momentu horietan laguntze-
ko. Beraz, jende asko ezagu-

EIDER GOIKOETXEA
“Laguntza behar 

baduzu beti prest daude 
laguntzeko. Ikuspuntu 

afektibotik ere oso 
gertukoak dira eta 
besarkadak ematea 

izugarri gustatzen zaie”

tu dudala ezin uka. Etxearen 
jabeak ere bidaiak antolatzen 
ditu leku hauek ezagutu di–
tzagun, eta gainera, bere lagun 
mexikarrak ere etxera ekartzen 
ditu jende gehiago ezagutu de-
zagun. 

Ikasketak gazteleraz bai, baina 
etxean ezingo duzu gaztelera 
hutsean egin.
Etxean normalean gazteleraz 
egiten diet batzuei, baina ita-
liarrekin, alemanekin eta aus-
triarrekin ingelesez hitz egiten 
dut. Ingelesa ere praktikatzen 
ari naiz, beraz.

Hilabete batzuk pasatu dira 
joan zinenetik. Zerbait faltan 
botatzen duzu etxetik?
Janaria izugarri botatzen dut 
faltan. Hestebeteak eta gazta 
ez dut jaten, oso garestiak dira 
eta ez dira etxean dauzkagu-
nak bezalakoak. Etxean as-
kotan esaten dugu janari hori 
faltan botatzen dugula. Gulak 
eta arraina ez daude. 

Gehien gustatzen zaidana 
eguraldia da, etxekoarekin al-
deratuta hobea da. Tirante eta 
galtza motzetan gabiltza he-
men.

NOAUA! Behin esperientzia 
hau amaituta, han geratzeko 
asmoa duzu edo etxera itzuli-
ko zara?
Eider Goikoetxea: Esperientzia 
hau izugarri gustatzen ari zait 

independentzia eta bidaiatze-
ko aukera ematen didalako. 
Kultura berriak ezagutzen ere 
ari naiz eta oso gustura nago. 
Behin itzulita urtebete faltako 
zait ikasketak amaitzeko, eta 

EHUk praktikak atzerrian egite-
ko aukera ere ematen du. Beraz, 
horri buelta batzuk ematen ari 
naiz. Elkarteren batekin Lati-
noamerikara etortzeko aukera 
eskaintzen dute bolondres lana 

egiteko eta oso interesgarria 
iruditzen zait. Orain, gainera, 
kurtso bat egiten ari naiz ideia 
horri jarraiki. Hortaz, asmoa 
badut kanpoan beste egonaldi-
txo bat egiteko. 

“Kanpoan beste egonalditxo bat egiteko asmoa dut”
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Tokikom sarietako bat NOAUA!rentzat izan da

Tokikom Sariak bana-
tu ziren azaroaren 11n 
Arantzazun. NOAUA! 

aldizkaria eta web orrialdea 
izan zen sarituetako bat. Epai-
mahaiaren esanetan, “baliabi-
de gutxi eta egitura txikiarekin 
bada ere, kalitate handiko pro-
duktu duina eskaintzeagatik 
eta Usurbilgo herrian errefe-
rentzialtasuna lortzeagatik”.

Alaitz Aizpurua NOAUA! 
Kultur Elkarteko dinamizatzai-
leak jaso zuen saria, Garbiñe 
Mendizabal Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Berdintasuneko 
zuzendariaren eskutik. Instituzioetako ordezkariek urteotan egindako bidea eskertu zieten tokiko komunikabideei.

Petti eta Ana Galarraga izan zi-
ren NOAUA! Kulturaldiaren le-
hen protagonistak. Frankens-
tein sortu zuen zientzialariari 

galderak egin zizkion Ana Ga-
larraga zientzialariak errezital-
di formatuan, eta musika jar–
tzeaz Petti arduratu zen.

‘Magma mia’ ikuskizuna jen-
detsua bezain barregarria 
izan zen.  Beatriz Egizaba-
len bakarrizketa-lana Sutegin 

egin zen, aurreko igandean, 
NOAUA!ren Kulturaldian. Le-
poraino bete zen aretoa eta ba-
rre algararik ez zen falta izan. 

“Frankenstein agurgarria” “Magma mia” bakarrizketa

Ixabel Agirresarobek ipuin 
kontaketa eskaini zuen larun-
batean Txokoargi Elkartean, 

Txokoalden. Txokoalderi lotu-
tako ipuinak kontatu zizkien 
bertara hurbildutako haurrei.

Ziortza Gazte Elkarteak anto-
latutako erakusketa ikusteko 
azken aukera duzue asteburu 

honetan: azaroak 18 ostirala, 
17:00-20:00; azaroak 19 larun-
bata, 12:00-14:00.

Ipuin kontaketa Txokoargin Ziortzaren ibilbidea, iruditan
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Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian eta aplikazioan dituzue ikusgai.

 

Goardiako farmaziak
Osteguna 17 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte            

Ostirala 18 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte  

Larunbata 19  GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Igandea 20 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                          

Astelehena 21 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte       

Asteartea 22 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte                                     

Asteazkena 23  GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte 

Osteguna 24 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte           

Ostirala 25 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte  

Larunbata 26  ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Igandea 27 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
GOMEZ BRAVO, MARINA
Kale Nagusia, 14 Hernani
943 55 48 92

.

ETXEBIZITZA

Salgai
Etxebizitza erosi nahi dut Usur-
bilen. 623467316.

Pisua salgai Munalurra kalean. 3 
gela, komuna, sukalde eta egon-
gela handiak, garajea, trastele-
kua, balkoia, terraza. 688710916.  

Alokairuan    
Logela bila nabil Usurbil, Aginaga 
aldean. 643 830 772 (Luis).

Kaxkoan etxebizitza alokatzen 
da denboraldi motzetarako. Bi 
logela, egongela, sukalde-jangela 
balkoiarekin eta komuna. Altzariz 
hornitua eta sartzeko prest. Te-
lefonoa/WhatsApp: 657770131 

Usurbilen logela bat alokatzen 
dugu neska edo emakume ba-
tentzako.  618032966

Usurbilen bizi den mutil gazte 
ukrainar batek gela bat alokatu 
beharra du. Urgentziazkoa da. 

649 429 416   

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Aginagan, Elutx kalean 30 m2 
garaje itxi bat salgai. 629460966 

Marradun garaje plaza bat     
alokatzen da Kale Nagusian,          
Bizkarren. 687 406 209.

Ezinduentzako motorra salgai. 
2018ko abuztuko motorra, gutxi 
erabilia. 625701616. 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak   

Lan egin nahi duzu zerbitzari 
bezala 40 orduko kontratu ba-
tekin? Animatu eta deitu hona:  
680483164  

Batxilergoko lehen mailako ikas-
le bati euskaraz matematikako 
klase partikularrak emango diz-
kion pertsona baten bila gabil–

tza. 608201745

Klase partikularrak emateko 
prest daudenen zerrenda osa–
tzen ari da Udarregi Ikastola. 
Interesa dutenek 943 36 12 16 
telefono zenbakira dei dezatela. 

Zerbitzaria behar dugu aste-
buruetan, 12:00-19:00 artean 
lan egiteko Olarrondon. 626 686 
036 

Guria Tabernan sukaldari la-
guntzailea behar da asteburue-
tan lan egiteko. 677 20 87 44 

Saizar Sagardotegian zerbitzaria 
behar da asteburuetarako, osti-
ral iluntzetik igande arratsaldera 
arte lan egiteko. 660788832. 

Garbitzailea behar da Aginaga 
sagardotegian goizez lan egite-
ko. 943 366 710.

Zerbitzaria behar da Atxega jate-
txean. 666 671 444 

Lan eskaerak
Pertsona helduak zaintzen edo 
etxeko lanak egiteko lan bila da-
bilen neska euskalduna bat naiz. 
626 604 527 

Haurrak zaintzeko eta ingele-
seko klaseak emateko prest da-
goen neska euskaldun gaztea. 
697 46 55 55  (Olatz) 

Kurtsoan zehar arratsaldez hau-
rrak zain–tzeko prest eta espe-
rientziarekin. 695 184 179 (Ane) 

Kurtsoan zehar klase partiku-
larrak emateko edota haurrak 
zaintzeko lan bila nabil. Magis-
teritzan graduatua eta espe-
rientziaduna. 679219805 (Irati) 

Ikasturtean zehar umeak zain–
tzeko edota Lehen Hezkuntzako 
ikasleei klase partikularrak ema-
teko lan bila nabil. 688645491 
(Nahia)

Ostalaritzan edo pintura lanetan 

zein igeltseritzan lan bila nabil. 
Urteetako esperientzia lehen 
mailako ofizial bezala eta ostala-
ritza munduan ere bai. Negozio 
propioa ere izan dut ostalari–
tzan.  657 683 762

Umeak zaintzeko, etxeko lanak 
egiteko edo pertsona helduak 
zaintzeko lan bila nabil, orduka 
zein egun osoz.  624 509 470

Emakumeak orduka zaintzeko 
lan bila nabil goizetan, arratsal-
detan zein gauetan. 609 647 728          

BESTELAKOAK 
Erloju digital bat aurkitu dugu 
Agerialdeko patiorako sarreran, 
Arratzain bideko espaloian. Erlo-
jua beltza da eta pausoak neur–
tzen dituen horietakoa da. Galdu 
duenak Udalatzainetan galdetu, 
bertan utzi dugu. 

Gutxi erabilitako lau gurpil sal-
gai (195/65R15 91H). 200 euro. 
671 54 75 67. 

Futbol partidak
Azaroak 19, larunbata Haranen:
n 10:00 Infantil mutilak: 
-Usurbil FT
-Zumaiako FT C
n 11:30 Jubenilak: 
-Usurbil FT B
-Sporting de Herrera
n 16:00 Preferenteak: 
-Usurbil FT
-Allerru KE
n 18:15 Preferenteak neskak:
-Usurbil FT
-Lagun Onak CD  B

Azaroak 20, igandea:
n 10:00 Kadeteak B: 
-Usurbil FT B
-Arrupe Chaminade CD C
n 12:00-13:00 Futbol Eskola.

Heriotzak
Felicitas 
Sánchez 
Blázquez
Azaroaren 
10ean hil zen, 
87 urterekin

Eskubaloi partidak
Azaroak 19, larunbata
Oiardon kiroldegian:
Jubenil neskak, 13:00:
- Urbil-Usurbil KE 
- Leizaran eskubaloia 

Kadete mutilak, 16:00:
- Usurbil KE 
- Mecalbe Eibar eskubaloia

Jubenil neskak, 17:45:
- Usurbil KE 
- Mecalbe Eibar eskubaloia

Senior mutilak, 19:30:
- Usurbil KE 
- Tolosa CF Eskubaloia B 

Heriotzak
Itziar 
Manterola 
Iruretagoiena
Azaroaren 
13an hil zen,
87 urterekin

Pilota partidak
Azaroak 19, larunbata 
Aginagako frontoian, 9:30ean:
Paleta gomazko txapelketa,
Gipuzkoako 2. Maila, finalerdia 
Pagazpe -Batzokiko 

Gurpildun aulkiko txapelketa:
Azaroak 19 larunbata, Orereta
10:30etik aurrera eta egun 
osoz sailkapen partidak eta 
Raspall ikuskizuna. 
Azaroak 20 igandea, Usurbil
10:30etik aurrera finalaurreko 
partidak; 12:15 euskal pilota 
egokituko ikuskizuna; 13:00 
finala, 14:00 bazkaria. 
n Antolatzaileak: Usurbilgo Pa-
gazpe eta Oreretako Mindara. 
n Parte hartzaileak: 19 palista, 
Bizkaia, Gipuzkoa, Iparralde 
eta Valentziakoak.



 22 2022ko azaroaren 18anINGO AL DEU?

18 19 20ostirala larunbata igandea
Zaintza Azoka. Ikus 11. or.
NOAUA! Kulturaldia: “Zeozertan da-
bil baina ez dakit zertan” antzezlana. 
20:00etan Sutegin. Ikus 7. or.
Ziortzaren erakusketa Sutegin. 12:00-
14:00.

Ziortza Gazte Elkarteak antolatzen 
dituen ekintzetan ateratako ar-
gazkiekin erakusketa bat antolatu 

dute Sutegin. Asteburu honetan duzue 
bisitan hurbiltzeko azken aukera.

Ziortza Gazte Elkarteak 37 urteotan 
antolatu dituen ekintzetan herritar ugari 
izan dira. Horiei guztiei eskainitako ar-
gazki erakusketa izango da euren parte-
hartzea eskertzeko modua. 

Bisita egunak
Azaroak 18, ostirala: 
n 17:00-20:00, Sutegin. 

Ziortzaren ibilbidea, argazki 
erakusketa batean jasoa

Sutegiko erakusketa aretoan topatuko dituzue 
argazki hau eta beste hainbat.

Agenda azaroa

Datozenak

Tailerrak Santuenean
Azaroak 18 ostirala
Kosmetika naturala egiten ikasi nahi 
duenarentzat ikastaroa. Santuenea 
elkartean, arratsaldeko 17:30ean. 
Sarrera: 10 euro. Elkarteko kideentzat 
7 euro baino ez.

Azaroaren 18an eta 25ean,
Gabonetako gozogintza tailerra
Bi ostiraletan jarraian, arratsaldeko 
17:30ean, Santuenea elkartean. 
Sarrera: 10 euro. Elkarteko kideentzat 
7 euro; 2 euro adingabekoentzat.

Kantu-jira
Usurbilgo Kantu Taldekoak astebete 
barru itzuliko dira plazara, azaroaren 
26an. 12:00etan abiatuko dira Mikel 
Laboa plazatik, kantu-jiran. Ez ahaztu 
kantu-liburuxka. 

Gazte Eguna
Aztarrika Gazte Asanbladaren eskutik, 
ospakizun eta aldarrikapen asteburua 
azaroaren 26aren bueltan. Egunotan 
plazaratuko dute egitaraua.

Azken ostirala
Euskal presoen eskubideen aldeko 
Sareren mobilizazioa astebete barru, 
azaroaren 25ean 20:00etan Mikel La-
boa plazan.

Tailerra Santuenean: Kosmetika naturala. 
17:30ean Santuenea elkartean.
NOAUA! Kulturaldia: “Black is Beltza II: 
Ainhoa” filma. 22:00etan Sutegin. Ikus 6. or.
Ziortzaren erakusketa Sutegin. 17:00-
20:00.

Ostiral honetan emango zaio hasiera Eus-
karaldiari. Arratsaldeko 18:00etan Mikel 
Laboa plazara joateko deia egin dute (eu-
ria egingo balu, frontoira). Euskaraldiko 
abestiaren koreografia herrikoia presta–
tzeko aukera izango da. Orbeldi dantza 
taldea, Zumarte musika eskola edota 
Usurbilgo kantu taldea bertan izango dira. 
Manifestua plazaratuko dute eta Iñorkiñak 
taldeak girotuko du gero hasiera ekitaldia.

Txapa eskuratu ez duzuenok NOAUA! 
Kultur Elkartearen egoitzan, Etumeta 
AEK euskaltegian eta Potxoenean jaso 

ahalko dituzue. Euskaraldiaren ostiral 
honetako irekiera ekitaldian ere postu 
bat ipiniko dute txapekin.

Banderatxoak balkoitan jartzeko deia
Euskaraldia kalean ikusgarri egiteko deia-
ri jarraituz, hurrengo egunetan kaleak 
janzteko deia ere luzatu dute sustatzai-
leek, eta horretarako hainbat baliabide 
eskaini ditu Euskaraldiak denda.eus-
karaldia.eus web orrialdean: leiho eta 
balkoietan  jartzeko banderatxoak eta  
kartelak.

Azaroak 19, larunbata: 
n 12:00-14:00, Sutegin. 

Euskaraldia hastera doa



  



 


