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Euskaraz bizitzeko
sustapen lanekin jarraitzeko asmoa

H
erri eragile desberdinetako or-
dezkariak elkartu ziren pasa
den astean Potxoenean. Guz-
tiak, Usurbilen euskaraz bizi-

tzea sustatzeko zer egin zitekeen azter-
tzeko asmoz. Bertaratu zirenek hain zu-
zen, herritar gehiagoren parte hartzea
komenigarritzat jo zuten. Neurri batean,
duela bi aste argitara eman genuen albis-
tearekin lotuta dago bilkura hau. Guraso-
ek seme-alabekin euskaraz mintzatzeko
joera duten arren, seme-alabarik ez dago-
en uneetan gurasoak elkarren artean er-
daraz komunikatzeko ohitura handiagoa
dutela. Soziolinguistika Klusterreko eus-
kararen erabilera neurketak eman zuen
datu hori.

Albistea iruditan

Laburrean

Potxoenean elkartu ziren herriko talde ezberdinetako kideak.

Bonolotoko saritu bat,
Urbilen
47.567 euro irabazi zituen aurreko astean, Urbil
merkatalguneko loterienadministrazioanBono-
lotoan jokatu zuen lagun batek. Joan den urri-
tik, saltokihonekbanatzenduenhirugarrensaria
da honakoa.

Dantza Taldearen historia
jasoko duen liburua
UsurbilgoDantzaTaldearenhistoria jasokoduen
liburuaprestatzendabiltza.Materialikduenedo-
nork utzi nahiko balu, argazkiak bereziki,
dantzataldea@usurbil.comhelbidera idatzi edo
650 422 601 zenbakira deitu dezala.

Mertxe Aizpurua,
Udalbiltzako lehendakari
Martxan da Udalbiltza berria. Usurbilgo Udale-
ko alkate Mertxe Aizpurua izango da udal hau-
tetsiak biltzen dituen erakundehonetako lehen-
dakariberria. Udalbiltzaberriarekinbategindute-
nak 1.257 udal ordezkari dira guztira.
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Hitz potoloez hitz bi

Saharako bandera udaletxeko balkoian Atalluko larrialdi gunea tokiz aldatu da

1976komartxoaren3anEspai-
niakoPoliziakGasteizenAsis-
koSanFrantziskoelizarenbar-

nean bost langile hil zituen. Sarras-
kiaren 37. urteurrena izan berri da
beraz, etaMartxoak 3 elkarteak zera
eskatudioEspainiakoestatuari: era-
giniko "mina" aitor dezala.

Egun horretako Berrian, Cesar
Arrondokgutunbatemanzuenargi-
tara, “Martxoaren 3a: egia, justizia,
erreparazioa”, izenburupean. La Pla-
ta(Argentina)Unibertsitatekoirakas-
leadaArrondoeta“diasporakookere
elkartasunezbategitendugu1976ko
martxoaren3angertatutakoerailke-
tak oroitarazteko ekitaldiekin, eta
egia, justizia eta erreparazioa galde-
giten (...)”.

Tamalez, maiz entzun ditugun
aldarrikapenak dira hauek. XX.men-
dean gauza batzuk oso gaizki egin
diren seinale. Nola ulertu, bestela.
Hainbesteetahaindiferentediraegia,
justizia eta erreparazio eske ditugun
taldeak eta gizabanakoak.

Ezdiraazalekokontuakhoriek.Hitz
potoloak dira egia, justizia, errepa-
razioa. Izugarrikeria guztietan ager-
tzendirenaldarrikapenak.Hemeneta
mundukobesteedozeintokitan.Bai-
na ez dugu urruti joan behar, gure

ingurune hurbilean asko dira alda-
rrikapenhoriekegitendabiltzankolek-
tiboak,gizabanakoak.Adibidebatzuk
hementxe.

Torturak jasan dituzten ia 200
lagunek parte hartu dute Oso latza
izanda.TorturaenEuskalHerria libu-
ruan. Justizia eta erreparazioa alda-
rrikatu zuten torturak jasan dituz-
tenpertsonentzat.2012koabendua-
ren 1ean hala jaso zen naiz.infoweb
orrialdean.

Hilabetebatzuk lehenago,2012ko
otsailaren4anhainzuzen(hala jasoa
dago berria.info web orrian), hauxe
zioen Idoia Mendiak, artean Eusko
Jaurlaritzako bozeramale zela.
"Garrantzitsua da biktima guztiei
justizia,aitortzaetaerreparazioaegi-
tea". Erronkanagusia “memoriapar-
tekatubat lortzea”dela,hori ereesa-
ten zuen Mendiak. ETAren jardunak
ez duela bueltarik eta egiaztatze
batzordea lanean serio ari zela gai-
neratu.

Gorripidea kolektiboaren blogari
lotuta ere topatu dut hiruko sakra-
tua, titularhonetanjasoa: “Egia, Jus-
tizia, Erreparazioa. Ez Errepikatzeko”.
Goiburu hau duen idatzia 2009ko
urriaren7anemanzenargitara: "Ira-
ganariburuzegiaesatenbadugu,aka-

so gauza izango gara orainari buruz
egiaesateko.Gureeskuetandagolur-
pean hainbeste urteetan gordeta
egon den historia berreskuratzea.
Egia Ikertzea. Asko egin dugu, baina
gehiagoegitekogelditzenzaigu.Noiz
arte justiziarik gabe?”. 36ko gerran
frankistekfusilatutakoezmintzodira.

Bilaketa azkar batean jasotako
emaitzak dira zenbatu ditudan adi-
bide hauek guztiak. Batek baino
gehiagok akaso, erabileraren erabi-
leraz, ahultzen joan ote diren alda-
rrikapenakdirelapentsatukodu.Bali-
teke. Bainahori baino sakonagoada
kontua. Alegia, iritzi-artikulu hone-
tan zenbatu ditudan adibide denek
dute premiatasun handi bat, denek
dute aitortza-eske larri bat.

Horregatik diot, ez garela oso fin
ibili azkenhamarkadetan. Itxi gabe-
ko zauriei beste zauri batzuk batuz
joan zaizkiolako herri honi. Eta zau-
ri zaharraketaezhainzaharrak, ixte-
ke daude oraindik. Baina ez daude
bi zauri mota bakarrik. Konplexua-
goa da asuntua. Esate baterako,
badira 36ko gerra pairatu ondoren,
ETAren indarkeria pairatu duten
familia sozialistak. Badira, 36ko
gerra pairatu eta gero, Estatuaren
segurtasun indarren indarkeriapai-

ratu duten sozialistak ere (edota
sozialista-abertzaleak,nahibezala).
Batean zein bestean lerratzeko joe-
rak nagusi dira oraindik baina argi
ibili behar da gero, eremu konplika-
tua baita saminarena. Pertsonala.
Emozioei lotua.

Azken kontuhonen eskutik dator
beste hitz potolo bat: berradiskide-
tzea. Asko aipatu da azken bi urte-
otan. Maiz aipatuagatik, ez pentsa
bere horretan etorriko denik. Lanak
izango ditugula oraindik. Hala ere,
ez nuke etsipenean kokatu nahi.
Alderantziz.Pausobatzukemandira,
batzuentzatgutxiegi.Gehiagoeman
beharko direla pentsatuko dute
askok. Baliteke.

Azkenaldian ikusi ditudanargaz-
ki batzuk, ordea, oso atseginak egin
zaizkit. Gazte Zukgua taldeko kide-
enetaJuventudesSocialistasdeEus-
kadi-Egazeko kideen arteko bilera
jasotzen duen argazkia, esate bate-
rako. Irribarrez ageri ziren, gainera.

Denok elkarren lagun izatea ez da
erraza izango. Ez du zertan horrela
izan behar gainera. Baina hurkoa,
aldamenekoa etsaitzat ez hartzea,
osasungarria izateaz gain, pauso
handiadelaustedut.Etorkizunagai-
lentzen has dadin behingoz.

Imanol Ubeda

4 HERORREK ESAN 2013ko martxoaren 8an

Otsailak 27 batean aldarrikatu zen Saharako Errepublika. 37 urte bete dira aur-
ten eta Udalak Saharako bandera udaletxeko balkoian zintzilikatu zuen.

“Atalluko larrialdi gunea lekuz aldatu da. Orain Garbiguneko sarreraren ondo-
an dago”, ohar hau helarazi digu Usurbilgo Udalak. Argibideak, irudian.
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Martxoak 1-15
“Usurbilgo emakumeak protago-
nista” argazki erakusketa, Oiardo
Kiroldegian eta Artzabalen.

Martxoak 6, asteazkena
18:30 Emakumeon eskubideen
aldeko palakadak! Emakumeen
binakako pala txapelketa fron-
toian.

Martxoak 7, osteguna
17:00Muralpintaketa frontoian.
18:30 Emakumeon eskubideen
aldeko palakadak! Emakumeen

binakako pala txapelketa fron-
toian.
21:00 Bertso-afaria Artzabalen,
MaialenLujanbio,UxueAlberdieta
Amaia Agirrerekin. Itziar Sanz de
Ojerren“Gozamenez”klownbaka-
rrizketa. Sarrerak 15 eurotan sal-
gai, Txiribogan eta Artzabalen.
Antolatzailea: Usurbilgo Pareki-

detasun Kontseilua.
Laguntzailea: Bota Punttuba
Bertso Eskola.

Martxoak 8, ostirala
17:30 Gazteentzako oka jolas
feminista Mikel Laboa plazan
(eguraldi txarrarekin, frontoian).
23:00 Kontzertu gaua Usurbilgo
Gaztetxean: Mutxurdinak (Usur-
bil) eta Ddik (Irun).
Ondoren, kulero karrera eta kara-
oke feminista!
Antolatzailea: Itaya Gazte Asan-
blada.

A
ralar, Bildu eta
PSE-EE udal talde-
ek, martxoaren 8ko
Emakume Langile-

aren Nazioarteko Egunaren
harira aurkezturiko Adieraz-
pen Instituzionala aho batez
onartu zuen udalbatzak, az-
ken osoko ohiko bilkuran.

Parekidetasun alorraz ardu-
ratzen den gobernu taldeko
kide Enara Arbizuk irakurri
zuen adierazpenean, besteak
beste, egun aplikatzen ari di-
ren murrizketek urteetan bo-
rrokatutako emakumeen es-
kubideen galera dakartela sa-
latzen da. “Atzerakada horren
adierazgarri ditugu, batetik,
abortuaren legearen errefor-
ma iragartzen ari direla” eta
pertsonak zaintzeko lagun-
tzen murrizketa.

BALIABIDEEN PREMIA
Testuak, emakumeen bizimo-
du duintasuna, eta gorputz
eta bizitzaren jabe, subjektu
politiko eta etorkizun politi-
koaren zuzeneko eragile izan
behar direla aldarrikatzen du.
Horretarako ordea, funtsezko-
tzat jotzen da, erakundeek
berdintasunerako politiketara-
ko baliabideak jartzea. Horre-
gatik, horiek kentzeko “erre-
forma oro guztiz gaitzetsi
egingo dugu” dio udalbatzak
onarturiko testuak.
Mozioak gainera, alor ho-

netan Udalak dituen zenbait
lehentasunen berri ematen

du: berdintasun politika pu-
blikoak garatzea, udal gober-
nu-ekintzek genero-ikuspegia

kontuan hartzea, emakumeen
elkarteekiko elkarrizketa poli-
tikoa indartzea edota indarke-

Otsailaren 26ko osoko ohiko bilkuran onartu zen mozioa.

Martxoaren 8ko Adierazpen
Instituzionala onartu du Udalak

ria matxistaren aurkako eta
berdintasunerako politikak
etengabe uztartzea.

Emakumeon Eguneko hitzorduak
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I
azko uztailean Estras-
burgoko Giza Eskubide-
en Tribunalak aho batez
Espainiako Auzitegi

Konstituzionalaren 197/2006
doktrina “ez legezkoa eta oi-
narrizko eskubideen aurka-
koa dela ebatzi ondoren, be-
rau bertan behera uzteko es-
katzen du udal honek. On-
dorioz eta nazioarteko giza
eskubideen legeria aplika-
tuz, 197/2006 doktrina apli-
katu zaien euskal preso guz-
tiak berehalakoan aske uzte-
ko eskatzen dugu”.

Otsailaren 26ko oso ohiko
bilkuran, Bilduk eta Arala-
rrek batera aurkeztu eta ba-
besturiko mozioaren eskaki-
zunetako bat da hau. PSE-
EE, Hamaikabat eta EAJ-
PNV abstenitu ziren. Honez
gain, “Euskal Herrian bizi
dugun itxaropen eta kon-
ponbide aukeraren aurrean,
euskal presoen aurkako sal-
buespeneko legeria bertan
behera uzteko eskatzen du
udal honek”.

83 PRESORI EZARRI ZAIE
DOKTRINA HAU
Ebazpen honen berri, herri-
tarrei eta Europako Kontsei-
luko Giza Eskubideetarako
Komisionatua den Nils Muiz-
nieks Jaunari ematekoak di-
ra. Testuak, doktrina honek
eragindako ondorioak zenba-
kitan ere jasotzen ditu: “83
euskal preso politikori ezarri
zaie doktrina. Horietako 12,
garaian ezarritako kondenaz
gain doktrinaren kondena lu-
zapena bete ostean atera dira
kalera. Gaur egun, 67 dira
doktrina hau aplikaturik kar-
tzelan aurkitzen diren preso-
ak. Horietatik 54 kondenaren
luzapena ari dira betetzen,
eta beste 13ri doktrina apli-
katu zaie ezarri zitzaien kon-

dena bete aurretik. Beste 4
lagun kalean daude, baina

doktrina ezarria dute”. Egoe-
ra honetan dago, Ramon Uri-
be herritarra. Zigor osoa be-
teta kalean behar zuen jada,
baina espetxeraturik jarrai-
tzen du.
Honen aurrean, Auzitegi

Konstituzionalak hartutako
erabakiak zeintzuk diren ere
jasotzen du mozioak: “47

Zigor osoa beteta kalean egon beharrean, doktrina honen pean dago espetxeraturik oraindik Ramon Uribe.

DOKTRINA, DATUTAN
Gaur egun, 67 dira

doktrina hau aplikaturik
kartzelan aurkitzen diren

presoak

197/2006 doktrina bertan behera
uzteko eskaera egin du Udalak

erabaki jakinarazi ditu (bes-
te 20 kasu erabakitzeke).
Horietatik 3 tramitera har-
tzea ukatuak izan dira, 22
tramitera onartuak, eta bes-
te 3ren kasuan anparoa
onartua izan da, hiru preso
hauek kalera atera direlarik.
Beste 19 kasu ukatuak izan
dira”.

A
fagik, Gipuzkoako
Alzheimerdunen
eta Bestelako De-
mentziadunen Se-

nitartekoen eta Lagunen El-
karteak mozio bat tramitatua
zuen, otsailaren 26an burutu
zen osoko ohiko bilkuran,
udalbatzak eztabaidatu eta
onar zezan. Usurbilgo Udalari
"Alzheimerrarekiko hiri soli-
darioan" bilakatzea eskatzen
zion testuak. Baina mozio

hau azkenean, beste pleno
batera eramatekotan geratu
ziren, gai honen inguruko
"informazio gehiago eskatu
nahi dugulako", Mertxe Aiz-
purua alkateak zioenez. "Ez
dakigu zertara konprometi-
tzen gaituen", gaineratu
zuen. Eta honenbestez, infor-
mazio gehiago izan ahala,
hurrengo osoko bilkura bate-
ra eramateko proposamena
egin zuten gobernu taldetik.

Horregatik, ez zen mozioa
onartu edo alboratzeko au-
rreikusitako bozketarik izan.
Testua hurrengo pleno batean
tratatzearen inguruan bozka-
tu zuten udal taldeek. Emai-
tza, honako hauxe: Bildu,
Aralar eta EAJ-PNV alde. Ha-
maikabat eta PSE-EE absteni-
tuta. Gehiengo osoak hala
erabakita, mozioa beraz, hu-
rrengo saio batean aztertuko
dute.

Afagi elkartekoen mozioa aurrerago
bozkatzea erabaki dute
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Otsailaren26aneskualde-
ko alkate guztiek lanki-
detzan aurkezturiko

Enplegu Planaren barruan,
egungo egoeran enplegua sus-
tatzeko, kontratazioak egiteko
dirulaguntzakeskaintzendituz-
te eskualdeko enpresa, profe-
sional eta laneratzea sustatzen
duten erakundeentzako.

Kontratazio hauek egiteko
epea hurrengomartxoaren 4tik
-AldizkariOfizialeanargitaratu-
ko den eguna- ekainaren 30
bitartean izango da eta hauta-
gaien hautaketa Lanbide- Eus-
kal Enplegu Zerbitzuaren bidez
egingo da.

Dirulaguntza 2013ko mar-
txoaren 4tik irailaren 30a bitar-
tean kontratatutako hilabete
osobakoitzeko itzulketarikgabe-
ko 641,40€koa izango da.

Kontratazio hauek, lanaldi
osorakodiraetagutxienez6hila-
beteko iraupena izan beharko
dute. Kontratatu ahal izango
diren langileakeskualdekoUda-
lerrirenbateanerroldatuakegon
beharko dute eta lan eskatzai-
le moduan ere izena emanda
egonbeharkodira Lanbide Eus-
kal Enplegu Zerbitzuan.

ekainaren 30a baino lehen
Enpresa edo profesional intere-
satuekeskaerak aurkeztekoepea
ekainaren 30 arte izango dute,
eta AndoaingoUdalaren Susta-
pen eta Gazteria Saileko erre-
gistroaneginbeharkoda(LaSalle
etorbidea 6. Urigain etxea).

Informazio gehiago: Josune
Mu j i k a (943371951 ) ,
enplegu@usurbil.net

B
uruntzaldeko Enple-
gu Plana aurkeztu
zen aurreko astean
Andoaingo udaletxe-

an. Bertan izan ziren plan hau
abian jarri duten sei herrietako
alkateak: Ana Carrere (Ando-
ain), Andoni Gartzia (Astiga-
rraga), Luis Intxauspe (Herna-
ni), Pablo Barrio (Lasarte-
Oria), Mikel Pagola (Urnieta)
eta Mertxe Aizpurua (Usurbil).

Ana Carrerek azaldu bezala,
“2012aren hasieran ikusi ge-
nuen eskualdeko herri bakoi-
tza bere aldetik genbiltzala en-
plegu gaiei zegokienean, ez
zegoela gure artean inolako
koordinaziorik. Horren aurre-
an, iazko maiatzean eskualde-
ko lankidetza protokoloa sina-
tu genuen, eta hortik hasita,
Enplegu Plana diseinatu da sei
herrientzat”.
Prozesu horren baitan, alde

batetik, diagnostiko sozioeko-
nomiko kuantitatibo bat egin
da, eta bestetik, mahai sekto-
rial bakoitzeko eragileen pro-
posamenak jaso dira.

HIRU ILDO NAGUSI
Martxotik aurrera abian jarriko
den Enplegu Planak 484.772
euroko aurrekontua du; kopu-
ru horretatik 334.000 euro
Lanbidek hartzen ditu bere
gain. Sei proiektu biltzen ditu
planak, hiru ildo nagusitan ba-
natuta.
Enplegu eta formakuntzaren

atalean, bi proiektu aurreikus-
ten dira: Leitzarango Turismo
Aktiboko Zentroa, batetik, eta
Hiri eta industri hondakinen
kudeaketa, bestetik. Bigarren
lan ildoa autoenpleguarena da:
bederatzi enpresa berri sortze-
ko aholkularitza eskainiko da;
hain zuzen ere, zerbitzu hau
martxan dago dagoeneko, eta
Andoaingo Urigain kultur etxe-
an egin liteke eskaera. Azke-

nik, kontratazioa sustatzea
helburu duen ildoa legoke;
besteak beste, langabetuak
kontratatzeagatik diru-lagun-
tzak emango zaizkie enpresei.
Zerbitzu guztiak eskualde

osoko herritarrentzat izango
dira, eta proiektu horietatik
sortuko diren lanpostuak es-
kualde mailan banatuko dira.

JARRAIPENA BEHAR DU
Aipatu bezala, Buruntzaldean
ez zegoen arlo honetan inola-
ko aurrekaririk; hain zuzen
ere, Buruntzaldea da Euskal
Autonomi Erkidegoan enple-
guaren arloan eskualde maila-
ko inolako egiturarik ez duen
eskualde bakarra. “Hutsetik
hasita egin den proiektu bat
izan da, eta zentzu horretan,
udal teknikariei bereziki lan
handia eskatu die”, azaldu
zuen Andoaingo alkateak. Gai-
neratu zuenez, Lanbidetik oso
epe zorrotzak jarri zizkieten,
eta zentzu horretan ere ahale-
gin berezia egin behar izan
zen. Baina emandako erantzu-
na oso ona izan da. Oso modu
positiboan baloratzen dugu sei
herrietako teknikarien zein
udal ordezkarien artean sortu-
riko elkarlana”, azpimarratu
zuen Ana Carrerek, “eta plan
hau epe motzerako izan arren,
amaitu ondoren ere lanean ja-
rraitu behar dugu, langabezia-

ri aurre egin beharra baitago
ezinbestean. Beraz, zentzu ho-
rretan hausnarketa egin behar-
ko da hemendik aurrera eman
beharreko pausoak zein diren
zehazteko. Edozein kasutan,
orain abian jartzera goazen
plan hau etorkizunean eman-
go diren urrats horientzat oi-
narri izango da, dudarik gabe”.

PROIEKTUAK
Enplegua eta formakuntza
Leitzarango Turismo Aktiboko

Zentroa:

6 lan kontratu /116.876,63 euro.

Hiri eta industri hondakinen ku-

deaketa:

6 lan kontratu /103.353,89 euro.

Autoenplegua
9 enpresa berri sortzeko aholku-

laritza:

14 lanpostu / 56.490,00 euro.

Kontrataziorako laguntzak,
Herritarrentzako zerbitzuak
Enpresak: kontratazioengatiko

laguntza zuzenetarako deial-

dia: 51 lan kontratu /

203.599,48 euro.

Enpresen azterketa zerbitzua
2 lan kontratu /68.521,49 euro.

Usurbilgo Udala, mendi bideen
errekuperazioa
2 lan kontratu / 31.246,37 euro.

Buruntzaldeko enplegu plana
aurkeztu dute udal ordezkariek

Aurreko astean egin zen Enplegu Planaren aurkezpena Andoainen.

Ezkerretara dago Mertxe Aizpurua, Usurbilgo alkatea.

Langabeak
kontratatzeko
dirulaguntzak
izango dira
Donostialdean
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Ikastolako eraikin berria egiteko Arau Sub-
sidiarioetako Agerialde eremuari dago-
kion xehetasun azterketa behin betiko

onartuzen,otsailaren26koosokobilkuran.Boz-
keta: Bildu eta Aralar alde, PSE-EE eta EAJ-
PNV abstenituta eta Hamaikabat aurka.

Udarregiren eraikin berriko
azterlana, behin betiko onartua

Alkartasuna Kooperatibak antolatu du
ikastaro hau, martxoaren 9rako. Lau
orduko iraupena izango du: 9:00etan

hasi eta 13:00etan amaituko da. 2 ordu teo-
riko eta beste bi praktiko izango dira. Doan
emandaiteke izena,alkartasuna@usurbil.com
helbidera idatzita, Alkartasunako egoitzara
joanda edo 943 361 114 telefono zenbakira
deituta.

Sagastien kimaketari buruzko
ikastaroa, hiru ordukoa eta doan

Saharar
herriarekiko
elkartasuna

Estatu sahararra aldarrikatu zute-
neko 37 urte betetzen dira otsai-
laren 27 honetan. Urteurren honi

lotuta, saharar herriarekiko elkartasun
adierazpena aho batez onartu zuen
udalbatzak, aurreko astean burutu zen
osoko ohiko bilkuran. PSE-EE udal tal-
deakaurkezturiko testuak jasotzendue-
nez, "Usurbilgo Udaleko udalbatzak
saharar herriari bere elkartasuna adie-
raztendio eta isolamenduarekin etabizi
duten defizit humanitarioarekin amai-
tzeko irtenbidea bilatzea eskatzen dio
estatu espainiar eta marokoarrari. Era
berean, Alkateari Saharar Errepublika
Arabiar Demokratikoko bandera jartzea
proposatzen zaio otsailaren 27an uda-
letxean, estatu sahararra aldarrikatu
zeneko 37. urteurren egunean". Bande-
ra egun horretan udaletxeko balkoian
eskegi zuten.

ELKARTASUNA INDARTZEN
Udalbatzaren babes osoa jaso zuen
mozioa PSE-EEko bozeramaile Ricardo
Crespok irakurri zuen. “Duela hamarka-
da askotatik herri euskaldun eta herri
sahararraren artean, elkartasunean eta
GizaEskubideakerrespetatzekobeharre-
anoinarrituadagoenelkartasuna indar-
tzen lagundukoduen keinua izangoda”,
bandera jartzearena, dio testuak. Saha-
rarrekdutenautodeterminaziorakoesku-
bideaoraindikezdelagauzatueregogo-
rarazten da bertan. Artean, sahararrak
40 urte horma batek zatituriko bi zonal-
deetan banatuta bizi direla salatzen du
mozioak. Bozeramaile sozialistak, testu
honekin, "Euskadiko elkarte batzuen
eskaerari ahotsa eman diogu" adierazi
zuen.

Agerialdeko eremuari dagokion xehetasun azterketa behin betiko onartu da.

Alkartasunak antolatu du ikastaroa.Alkartasunak antolatu du ikastaroa.
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Badator edizio borobilera, hamargarrene-
raheldudeneuskarazkofilmlaburrenurte-
roko emanaldia. Aurten lehenago, mar-

txoaren 13rako antolatu du “Laburbira” ekime-
na, NOAUA! Kultur Elkarteak. Arratsaldeko
19:30etan Sutegiko auditorioan. Sarrera doa-
koa izango da. Guztira, azken urteotan ekoitzi
diren euskarazko zortzi proiekzio ikusteko auke-
raegongoda.Ordubetepasatxo iraungoduema-
naldiak.

Usurbilgo saioa, Topagunea Euskara Elkarte-
en Federazioak Euskal Herrian barrena antola-
tuduenzirkuitubatenbarruankokatzenda.Guz-
tira, 20 herritan antolatuko dute film laburren
proiekzioa. Euskarazko ikus-entzunezko pro-

dukzioaezagutarazi etaherrietakokultur eskain-
tza aberastea du helburu, ekimen honek. Hauek
dira, 2013ko Laburbira emanaldiko izenburuak:

"BEERBUG" (8´), Ander Mendia Etxebarria.
"DESENTXUFATUAK" (9´45´´), Bernues anaiak.
"DEUS ET MACHINA" (8´30´´), K. Almandoz.
"OINAZE EGOITZAK" (9´30´´),
Erabaki Prod.: Oihan Amezua, Karlos Ibarbia,
Netzer Bereziartua, Asier Sustaeta.
"TORTILA" (8´15´´), Iñigo Lopez.
"ELKARTEA" (16´), Kote Camacho.
"HAMAIKETAKOA" (4´), Telmo Esnal.
"BERRIRO IGO NAUZU" (9´25´´),
Carlos Rodriguez.
www.topagunea.org/laburbira

Laburbira hemen da

Martxoaren9an,17:00etanDancehall
Tailerra antolatu du Usurbilgo Gaz-
tetxeak. Raquel Koroma dantzariak

eskainikodusaioagaztetxeanbertan. Izenema-
teko deitu 627 285 904 telefono zenbakira
edo idatzi usurbilgogaztetxea@gmail.com
helbidera. Tailerrahiruordukoa izangoda.Pre-
zioa, 15 euro.

“Animatu pagotxa handia da eta aldakak
inoiz ez bezala mugituko ditugu eta! Neska
nahizmutilentzatda,denokhardezakegupar-
te! Animatu eta zabaldu berria!”, luzatu dute
gonbita Gaztetxetik.

Dancehall zer den ere azaldu dute: “Reg-
gae mota bat da, baina gehiengoak entzun
ohi duena baino askoz ere erritmo azkarra-
goak ditu. Raquel karrera luzekodantzaria da,
eskarmentu handia du irakasle-lanetan, eta
nazioarteko artista askorekin egin du dantza.
Egun, Londresen ari da lanean, eta egun
batzuetarako itzulikodaEuskalHerrira.Orain-

goz, Euskal Herrian emango duenMasterclass
bakarra izango da Usurbilgoa. Izugarrizko
luxua izango da bera gure artean izatea. Gor-
putza askatu eta kriston ariketa egingo dugu,
arratsalde ederra pasatzeaz gain. Beraz, ani-
matu eta eman izena, izen-ematea jada zaba-
lik dago eta”.

Neska nahiz mutilentzat,
dancehall ikasteko tailerra

EHGAM-ek hainbat
ekitaldi antolatu ditu
Usurbilen

"Trans-Bi-Les-Gay Txotx 2013" ekime-
na antolatu du EHGAM elkarteak, mar-
txoaren16rakoUsurbilen.Biltzekohitzor-
dua 18:00etan finkatu dute Donostia-
ko Hotel Amara Plaza ondoko bus gel-
tokian. 18:30etan Usurbilen, Txirristran
abiatuko den triki-poteoarekin jarraitu-
kodute.Ondoren,afariaArratzainsagar-
dotegian. Eta azkenik, 1:00etatik aurre-
ra jaialdia antolatu dute Donostiako
Doka kafe antzokian, 2ttor etaUmeaMJ
dj-ekin. Prezioa: 24 euro sagardotegiko
afaria. 32 eurotan, afaria eta autobusa.

Izena eman behar da aurretik
Izen emateko epea irekita dago, mar-
txoaren11raarte.EuskadikoKutxakokon-
tu korronte zenbaki honetan egin behar
dira ordainketak, nork bere izen abize-
nakadieraziz:30350063820630030222.
Informazio gehiago: 667 435 570,
ehgam@yahoo.com, ehgam.org edo
facebook.com/ehgam.

Bihurri ludotekan
izena emateko
azken aukera
Urtekokuotaordaintzekoepeaamaitze-
ardago,bazkideek10euroordaindubehar
dituzte eta lehen aldiz bazkide egin nahi
dutenek 30 euro ordaindu beharko
dituzte. Bazkide berriek, Bihurri ludote-
kara hurbildu behar dute izena emate-
ra, asteazkenetanarratsaldeko17:00eta-
tik 18:00etara.

Lehenik ordea, dirua sartu behar da
Kutxaren kontu zenbaki honetan:

2101 0069 15 0012641833.
Hori egin ondoren, ziurtagiria ludo-

tekara eraman behar da, eta “mesedez,
bazkide izateari utzi nahi diotenek, gil-
tza itzultzea eta izen abizenak ematea
eskertuko genuke, bazkideen kontrola
erabatekoa izan dadin”, adierazi digute
Bihurriko guraso batzuk.

Denaden, zalantzarenbat argitunahi
duenak edo informazio gehiago esku-
ratu, deitu dezala 655726680 telefono
zenbakira edo e-mail bat igorri dezala
helbide honetara:

bihurriludoteka@gmail.com

Argazkian, “Elkartea” film laburreko aktoreetako batzuk.

Hiru orduko iraupena izango du tailerrak.
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Z
izurkilgo Huyck
Wangner (Perot) en-
presako langileak,
martxoaren 7ari begi-

ra daude. Ostegun honetan ja-
sotzekoak dituzte, kaleratuak
izan direla jakinarazten dieten
gutunak. Lantegia itxi eta lanik
gabe geratuko zirela jakin zu-
tenetik, urtarrilaren 21etik, gre-
ba mugagabean daude. Bat
eginik guztiak, ia ehun langile-
ak. Honen guztiaren atzean,
enpresa taldearen estrategia
dagoela salatzen dute, Zizur-
kilgo plantan orain arte iraba-
ziak baino ez baitira egon. Lan
gatazka konpontzeko erakun-
deen inplikazioa eskatzen du-
te. Langile kaltetuen artean ba-
dira Usurbilgo bi herritar. Haie-
tako batekin hitz egin du NO-
AUA!-k.

Urtarrilaren 21ean jakinarazi
zitzaizuen enpresa ixteko
erabakia. Bat batean?
Imanol Zaldua. Ostiral batean
komentatzen dute, astelehene-
an bilera bat dagoela Astorian,
Donostian. Hara joaten gara
eta esaten digute hilabetera
lantegia itxi egingo dela. Ordu-
ra arte normal ari ginen lane-
an. Dena ondo zihoan. Urtarri-
la heldu eta hau.

Gaur egun, langileok zer ego-
eratan zaudete?
Greban gaude gu, kaleratuak
izan arte. Berez, hilabeteko
kontsulta epea otsailaren
25ean bukatu zen, akordiorik
gabe. Gero legez, hamabost
egun dituzte kaleratze eskuti-
tzak bidaltzeko. Martxoaren
7an agortuko da epea. Orduan
bidaliko digute eskutitza. Bu-
rofax bat ailegatuko zaigu eta
jada kalean egongo gara.

Egoera honen aurrean, bide
judizialera jotzeko asmoa du-
zue?
Martxoaren 7ra arte oraindik,

negoziaketa batzuk egongo di-
rela pentsatzen dugu. Baina
bai, gure planteamendua epai-
ketara joatea da, EEE-a balio-
gabetu dezaten eskatzeko. En-
presak ez du mugitu ezer, ez
du ezertarako borondaterik
izan. Enpleguko ikuskatzailee-
kin egon gara, Eusko Jaurlari-
tzarekin. Ia inplikatzen diren.
Gure alde daudela diote. Ez da-
kit argazkian ateratzeko edo
benetan zerbait egiteko den.

Eusko Jaurlaritzak badu eta
eskumena, egoera honetan
zerbait egiteko?
Hori da. Azkenean gure alde
daudela diote, lagunduko gai-
tuztela, euren esku dagoen
guztia egingo dutela. Ia zer egi-
ten duten. Guk eurak inplika-
tzea nahi dugu. Erakundeen la-
guntza behar dugu hau aurrera
eramateko.

Langileen artean zer giro da-
go?

Oso giro ona dago, lan taldeak
osatu dira, eta denok bat egin-
da gaude. Denak kalean gaude-
nez, denok batera goaz. Pan-
kartak eta kartelak jartzen
egon gara, larunbatean mani-
festazioa egin genuen Tolosan,
hedabideetara eta udaletxeeta-
ra joan gara…

Mobilizazio desberdinak bu-
rutu dituzue. Zeintzuk dira
antolatu dituzuen hurrengo
hitzorduak?
Astelehenero egiten dugu
asanblada eta bertan erabaki-
tzen dugu aste osoan zer egin-
go dugun. Enpresarekin nego-
ziaketak zeudenean, kartelak
eta pankartak, kotxe karaba-
nak antolatu, sinadurak bildu,
enpresako ateetan kanpaldia
egiten aritu gara... Hedabidee-
tara joaten saiatu gara gure iri-
tzia emateko. Ahalik eta oihar-
tzun handiena izaten saiatuko
gara.

Erakundeetan baita, aurkez-
tu dituzuen mozioen bidez?
Bai. Negoziaketa bilera batean,
Astorian gure protesta egiten
ginela, Iñigo Urkullu lehenda-
karia Donostiako San Telmora
zetorrela jakin genuen. Unea
aprobetxatu genuen, hara joa-

Bi usurbildar daude Huyck Wangner Peroten lanean. Imanol Zalduarekin aritu gara solasean.Bi usurbildar daude Huyck Wangner Peroten lanean. Imanol Zalduarekin aritu gara solasean.

IMANOL ZALDUA

“Denok bat eginda
gaude. Denak kalean

gaudenez, denok
batera goaz”

Imanol Zaldua, Perot enpresako langilea

“Erakundeen laguntza behar dugu”

teko. Berarekin egon ginen. Be-
re esku zegoen guztia egingo
zuela esan zigun. Arantxa Ta-
pia industriako sailburuarekin
hitz egingo zuela. Ia kasu egi-
ten diguten eta ez den bakarrik
argazkian ateratzeko.

ELKARTASUN MOZIOA
ONARTU DU UDALAK
Zizurkilen kokatua dagoen
Huyck Wangner (Perot) enpre-
sako langileei elkartasuna
adierazi zien udalbatzak otsai-
laren 26ko osoko bilkuran,
"bereziki bertan lan egiten
duen usurbildarrari". Bertan
diharduten 81 langileetatik 75
kaleratuak izango direla jaki-
narazi zieten enpresako kon-
tseilariak joan den urtarrilaren
21ean. Egun, greba mugagabe-
an dira. Erakunde publikoen
inplikazioa eskatzen dute lan-
gileek, arazo hau konpontze-
ko. Bide judiziala jorratzea ere
ez dute baztertzen. Testuingu-
ru horretan, besteak beste,
langileek euren udalerrietako
udaletxeetara jo eta azken
osoko bilkuran irakurri eta
aho batez onartu zen mozioa
erregistratu zuten. Bilduk,
Aralarrek eta PSE-EEk eraman
zuten osoko bilkurara.
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Errauskailuaren
aurka, eskualdeko
alkate gehienak

Ez dugu errauskailurik nahi;
inonez”,adierazi zutenaurre-
ko astean Zubietako errebote

plazan bildu ziren eskualdeko uda-
letako ordezkariek. Zubieta, Usurbil,
Donostia, Lasarte-Oria, Andoain,
Astigarraga eta Hernaniko udal
ordezkariek, gipuzkoarrei zuzendu-
ta, arduraz jokatu eta errausketaren
aukerabehinbetikoalboratzeaeska-
tzen diete. Errauskailuek eragiten
dituzten osasun arazoez ohartarazi
etagogoraekarrizutenMadrilgoCar-
los III Institutuko ikerlariek adiera-
zitakoa:"errausketaknabarmenhan-
ditzen du minbizia izateko aukera,
inguruko herritarren artean".

Zer dago kaleratze hauen
atzean?
Imanol Zaldua. Lantegi hau
enpresa talde batekoa da. Sei
edo zazpi planta egongo dira
mundu osoan. Esan liteke gure
lantegia dela une honetan,
pertsonako produkzio altuena
duen lantegia. Gure lantegia
doa ondoen, urtero irabaziak
ditu. Argi dago hau guztia, tal-
dearen estrategia dela. Iraba-
ziak izan arren, irabazi horie-
tatik inbertsioetarako diru bat
gordetzen genuen. Enpresak
bost milioi euroko finantzia-
zioa eskatu zigun, mailegu
moduko bat, gero bueltatzeko.
Diru horrekin gelditu da en-
presa taldea. Azkenean ito
egin gaituzte. Lan erreforma
baliatu dute.

Egun batetik bestera, lanto-
kira sartu ezinik geratu zine-

ten?
Urtarrilaren 18an kamioiak
etorri eta biltegiko guztia era-
maten hasi ziren. Astelehena
iritsi eta enpresa itxi egingo
zutela. 21ean esan eta 25ean
EEE-a indarrean jarri zuten.
Aste osoan zer gertatzen ari
zen jakin gabe egon ginen. Hi-
laren 25ean jada inor ezin zen

sartu enpresara. Asteburuan bi
langileek bakarrik, asteburuan
lan egitea egokitzen zitzaigula-
ko. Han egon ginen, beste
inork ezin zuen sartu. Barrera
jarrita, segurtasun zerbitzuare-
kin. Autoa kanpoan utzi eta
guk oinez sartu behar izan ge-
nuen lantokira. Eta gero jada
astelehenetik aurrera inork

Urtarrilean itxi zuten enpresa.

“Gure lantegiak urtero irabaziak izan ditu”
ezin izan zuen sartu lantokira,
itxita baitzegoen. Han sarre-
ran, etxetxo bat jarria dugu,
egun osoan guardian gaude,
makinak eta eraman ez ditza-
ten. Makinak eramaten badi-
tuzte, akabo. Han gaude zain-
tzen, taldeka, txandatuz.

Produkzioa badaramatelako?
Gu ondo ari ginen lanean. Bai-
na gu “merkeenak garenez”,
eta beraiek gure lantokia ixtea
erabaki dutenez, Italia, Alema-
nia eta Austriara banatu dute
lana. Enpresa ondo zihoala
zioten. Eta orain egun batetik
bestera hau guztia. Enpresa
taldearen estrategia bat da hau.
Guri lan ikuskatzaileak esan zi-
gun, enpresak ez zuela boron-
daterik negoziatzeko eta txos-
ten negatibo bat egingo diotela
enpresari. Ia horrek laguntzen
digun.

E
rrauste planta egitas-
moa behin betiko
bertan behera uzteko
azken bultzada ema-

tera deituak zeuden herrita-
rrak Dema plazan, igande
eguerdian. Usurbil Zero Zabor
(UZZ) taldeak ekimen berezi
bat antolatua zuen bertan.
Hasteko, 2010eko Santixabelak
zaintzen aritu zen jaietako
maskota berreskuratu zuten.
Urte hartan, errauste planta
bat zintzilikatu zuten. Eta nos-
ki, jaien amaieran, maskota
hura ez zuten erre, aurrerago
berrerabiltzeko gorde zen.
Martxoaren 3an atera zuten
berriz kalera, Dema plaza erdi-
ra hain zuzen.

Ekitaldiaren une garrantzi-
tsuena, ordubatak ingururako
zegoen iragarria. Ordura arte,
errauste plantari bultza eginez
banaka, binaka, taldeka atera-
tako argazkietako herritarrak

(usurbilzz.wordpress.com hel-
bidean ikusgai) denak batu zi-
ren, errauste planta txikiaren
inguruan. Egitasmo hau behin-
goz bertan behera uztea eska-
tzeko argazki erraldoia atera
zuten guztiek. Bertan behera
uzteko azken bultzada irudika-
tu zuten argazkien bidez, bai-
na baita musikarekin ere. Eus-
kal kantek horretarako eta
gehiagorako ematen baitute.
Dema plazan bildutakoak,

“Hik bultza gogor hortikan, ta
bultza nik hemendikan, ikusi-
ko dek nola nola laster eroriko
dan” abesten entzun genituen,
antolakuntzak plazan bertan
jarritako oholtzan, trikitilarien
eta Asier Azpiroz zubietarraren
bertsoez lagunduta. Bertso eta
argazki artean, hitza hartu zu-
ten baita antolatzaileek. Ozen
aldarrikatu zuten beste behin,
ez dutela erraustegirik nahi, ez
hemen eta ez inon.

“Atez ate dudipe” abestia ere entzun zen igandean.

Erraustegiari bultzaka, bertan behera uzteko
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A
steburuan hasiko
da IX. Soinurbil
Musika Astea. Aur-
tengo egitarauan

bada, emanaldi berezirik. Le-
hen aldiz, Zumarteko Zubieta
eta Usurbilgo taldeetako Mu-
sika Txokoko 16 haur ikusiko
ditugu ipuin musikatu batean
parte hartzen. Martxoaren
12an, 18:00etan Sutegin.
Emanaldiaz eta Musika Txo-
koaz galdetu diogu, irakasle
Araitz Larreari.

Zer egiten duzue Musika
Txokoan?
Araitz Larrea. 4-7 urte arteko
60 bat haur inguruk parte
hartzen dute. Musika bizi eta
sentitzen irakasten dugu. Tau-
pada, musika barnera-
tzea asko lantzen
dugu.

Haur txikiez ari
gara. Zer moduz
moldatzen dira?
Beraiek nahi duten
moduan mugitzera
ohituta daude. Erritmo
konkretu bat mantentzea kos-
tatzen zaie. Klasean, erritmo
hori lortzen saiatzen gara,
landuz, sentituz. Behin ondo
sentitzen dutenean, orduan
esaten diezu, egiten dugun
hau beltza da, edo bi kortxe-
ak dira. Orduan segituan erla-
zionatzen dute gauza bat bes-
tearekin.

Klase egun bat deskriba eza-
zu.
Kalean erabiltzen ez diren oi-
netakoak erabiltzen ditugu.
Etortzen direnean denak bo-
robilean esertzen dira. Taupa-
dekin hasten gara, baina ba-
koitzak bere izena esanez.
Gero notak irakurtzera pasa-
tzen gara. Abesti berriren bat
dagoenean, ipuin, dantza eta
marrazkiak egiten dituzte.

Eta bitartean
abestu egiten
dugu, hori bai-
ta interesatzen
zaiguna. Agian
abesten dugu
kanta bat hogei
aldiz, baina be-
raiek ez dira

konturatzen.

Soinurbileko zuen emanal-
diak ere osagai horiek izan-
go ditu, ipuina, musika. Zoo-
logiko batean girotua egon-
go omen da?
Ipuina, musika eta mugimen-
dua uztartuko ditugu. Ez dut
asko aurreratu nahi. Beraiek
ere ez dakite ipuina. Ez diet
kontatu ipuina, Sutegiko ema-
naldian arreta mantentzeko.
Bestela ipuina badakite, aus-
kalo zer gertatu daitekeen.
Esango dudana da, zoologiko-
ra doan musika eskolako tal-
de bat dela. Animalia desber-
dinak ikusten dituzte zoologi-
koan. Abesti desberdinak en-
tzuten dira. Gero instrumentu
bat ikasten du ikasle batek.

Oihanera joaten da. Hortik
aurrera… asteartean.

Jendaurreko zuen lehen
saioa izango da?
Bai. Ikasturte bukaeran beti
egiten dugu emanaldia Uda-
rregi Ikastolan, dantzarekin.
Ipuin musikala behin ere ez
dugu egin. Lehenengo aldia
da.

Erronka berria beraz. Nola
doaz orain arteko prestake-
ta lanak?
Laguntza asko dugu, zorte
handia izan dugu. Lezoko Es-
tanis Carrera irakasle, lankide,
lagunarena, berak utzi dit be-
harrezko guztia. Partitura
guztiak berriro egin behar
izan ditut, haurrei abestiak
irakatsi. Musika zuzenean en-
tzungo da, instrumentuak Zu-
marteko irakasleek joko dituz-
te. Alde horretatik euren la-
guntza pila bat eskertzen diet.
Leire Agirre ipuin kontalaria
ere han izango da, berak kon-
tatuko du ipuina. Lezon egina
du hau.

Musika Txokoko haurrek emanaldi
berezia eskainiko dute Soinurbilen

Zumarteko Musika Txokoan aritzen da irakasle lanetan Araitz Larrea.

Nola daude haurrak eguno-
tan?
Oso ilusionatuta. Esan nien
momentuan, segituan hasi zi-
ren ia zer mozorro jantzi be-
har zuten galdetzen eta zer
egin behar genuen, dantza
nola egin… Klaseetan ere en-
tseatzen, gogotsu daude, ur-
duri.

“Ez dut asko
aurreratu nahi

baina ipuina, musika
eta mugimendua
uztartuko ditugu”

“Ez da ohiko
kontzertua izango”

Zergatik joan behar genuke
zuen emanaldira?
Araitz Larrea.Herriko txikiek
parte hartuko dutelako eta du-
ten ilusioagatik. Irakasleengatik,
musika instrumentuekin han
egongo direnez, musika kanpo-
ratzeko modu bat baita. Eta Soi-
nurbil delako ere. Musika entzu-
teko beste modu bat izango da.
Ez da ohiko kontzertua. Ez du
zerikusirik, betiko patroiarekin.
Polita izango da, gustura ikusi
eta entzuteko modukoa.
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Musikalen generoa arrakas-
tatsua izaten ari da jendar-
tean. Zer dela eta?
Araitz Larrea. Ez dakit. Per-
tsona bakoitzaren arabera da-
go hori. Niretzat musika dena
da. Txikiekin lan egitea gehia-
go oraindik, eta ikustea be-
raiek nola bizi duten ipuin bat
kontatzen duzunean. Edo
abesti bat irakasten diezune-
an, zer modutan begiratzen
dizuten ikustea... Arrakasta
zergatik? Agian barrura iristen
zaizulako.

Barruko lana kanporatzeko
ere aukera ezin egokiagoa.
Zuen taldea da agian ezeza-
gunena?
Ikasturte bukaeran eskaintzen
dugu emanaldia, barruan egi-
ten duguna erakusteko. Ikas-
tola bete egiten da. Ez gaude
ohituta txikiekin halako ipuin
musikal bat egitera. Baina oso
polita izan da.

Esperientziak merezi izan
du?
Bai. Batez ere haurrek izan
duten erreakzioa, ez nuen es-

pero. Nola parte
hartu duten, eu-
ren irribarrea,
gogoa. Ez
nuen hain-
beste espero.

Zumarteko mu-
sika eskaintzaren
barruan, zer ekarpen
egiten du Musika Txokoak?
Musika barneratzen hasten di-
ra. Musika Mintzairara iristen
direnean, 8 urterekin, jada na-
baritzen zaie barneratua dute-
la erritmoa. Ezagutzen dituz-

tela nota guztiak, errit-
mo idatzia. Maila oso
txikian, baina Musi-
ka Mintzairan has-
ten direnerako eza-
gutzen dute parti-
turak zer diren.

Oinarri baten lan-
ketari buruz ari
gara?

Bizi, dantzatu, mugitu, senti-
tzeaz. Behin sentitzen duzu-
nean kanporatzea ere erraza-
go egiten zaizu. Gero grafikoa
ikastea ere, ez da hain abs-

“Behin sentitzen duzunean,
kanporatzea ere errazago egiten zaizu”

Haurrek gogotsu parte hartu ohi dute (argazkia: www.zumarte.org).

A
tejoka dugu Zumar-
te Musika Eskolak
eta Usurbilgo Uda-
lak antolaturiko Soi-

nurbil Musika Astea. Bedera-
tzigarren edizioa, martxoaren
9tik 15era ospatuko da. Lotu
duten ekitaldi eskaintzan, bada
nabarmentzeko moduko hi-
tzordurik; Motxila 21 taldekoen
emanaldia. Down sindromea
duten gazte batzuk, euren la-
gun eta senideekin batera osa-
turiko taldea da Motxila 21.
Musika Astea eurek estreinatu-
ko dute, larunbat honetan.

IX. SOINURBIL
Martxoak 9, larunbata
19:00 Motxila 21 frontoian.

Martxoak 10, igandea
Zumaiako Musika Banda.
11:30 Kalean, 12:30 Frontoian.

Martxoak 12, asteartea
18:00 Ipuin musikatuak. Zu-
marteko musika txokoko ikas-
leen emanaldia Sutegin.

Martxoak 13, asteazkena
18:00 Organo erakustaldia
Salbatore elizan.

Martxoak 14, osteguna
18:30 Hernaniko musika es-
kolarekin trukaketa Sutegiko
auditorioan.

Martxoak 15, ostirala
19:00 Errenteria musikaleko
Jazz Konboa eta Xafol Klake
taldea Sutegin.

traktua egiten.

Garrantzitsua izango da,
haurren fantasia munduare-
kin bat egitea?
Izugarri. Banku batean eser-
tzera noanean haurrek bada-
kite ipuin bat kontatzera noa-
la. Hor esertzen naizen mo-
mentuan, begiak irekitzen
zaizkie. Notak irakasteko ga-
raian ere, nota bakoitzak
ipuin bat du, abesti bat, guk
asmatutako dantza bat. Mi
notaren atzean adibidez Mikel
dago, lehenengo pisuan bizi
den Milaneko futbolaria, han-
ka puskatu duena… Hori dena
entzun egin dute. Gero musi-
ka bat jartzen dugu, egina da-
goena espresuki horrentzat
eta dantza bat egiten dugu.
Dantzarekin ere abestia gehia-
go barneratzen dute. Gero
pentagraman, eskua erabiltze-
an, lehenengo pisuan Mikel
bizi dela esaten diet. Ezin du
bosgarrenera igo, hanka pus-
katua baitu. Ipuina entzun eta
barneratu dutenek hain argi
ikusten dute. Ez dute inongo
arazorik, notak irakurtzeko.

Motxila 21 taldearekin hasiko da Soinurbil Musika Astea

“Musika
Mintzairara

iristen direnean,
jada nabaritzen zaie

barneratua
dutela

erritmoa”

Down sindromea duten Nafarroako gazte batzuk eratu zuten taldea.
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Auzolaneangogotsu jarraitzenduteAgi-
nagan,Elizazaharraeraberritzeko lane-
tan murgilduta. Larunbat honetan,

martxoaren 9an lehen hila beteko da, alda-
mioak jarri eta beharrezko prestakuntza jaso

ostean,boluntarioak lanariekinziotenetik. Joan
den ostegunean, Euskal Telebistako “Euskadi
directo” saiokoak bisitan izan zituzten. Berta-
ko auzolan esperientziaren berri eman zuten,
Aginagatik zuzenean.

Telebistakoen bisita, Aginagan

Martxoaren 16an, Sen musika taldea
oholtza gainera itzuliko da. Itzule-
rako lehenkontzertuagainera,Usur-

bilgo Gaztetxean eskainiko du. Gogoan izan,
talde kideetako bat usurbildarra dela, Haritz
Harreguy, taldeko kantuen egile eta gitarris-
ta. “Aukerapolita izangodamartxoaren16koa,
aspaldian talde handi hau entzun bai baina
ezin ikusi izan dugu eta”, adierazi dute kon-
tzertuko antolatzaileek. Hamar urteren oste-
an datoz bueltan, Sen taldekoak. “Taldearen
2 diskoetako pop-rock doinuei hautsa kendu
etaberrizereentzungai izangodiraeurenmelo-
dia itsaskor eta sendoak”, adierazi dute anto-
latzaileek. Urte osoko bira prestatzen ari dira
Sentaldekoak.Gaztetxekoemanaldiarenoste-
an,martxoaamaieranospatukodenGazteDan-
badan ere jotzekoak baitira.

Sen taldekoen
itzulerako kontzertua
Usurbilgo gaztetxean

Saresozialetarako jauziaemandu,Burun-
tzaldeko udalek elkarlanean sorturiko
Buruntzaldea Euskaraz-ek. “Egin zaitez

jarraitzaile. Gustatuko zaizu”, luzatu dute
gonbita prentsa ohar bidez, egitasmo honen
eragileek. Buruntzaldea Euskaraz sare sozia-
letan aurkitzeko egin beharrekoa erraza da.
“Bertan,ekimen,egitasmo,etagertakari ezber-
dinen berri emango da, eta horrez gain, albis-
teak elkarbanatzeko aukera ere izango da.
Buruntzaldeko udalek, euskararen erabilera
indartzeko, eskaintzen dituzten beka, dirula-
guntza, zerbitzu eta lan-eskaintzen berri ere
izango duzu”, gaineratu dute. Hauek helbide-
ak:
facebook.com/pages/Buruntzaldea-Euska-
raz/217851421686563#
twitter.com/BuruntzaldeaEus

Buruntzaldea
Euskaraz, baita
sare sozialetan ere

Eko jardunaldien
amaiera

Bestalde, ostegun honetan,martxo-
aren7anamaitukodiraItayakanto-
laturiko“Eko-topaketak”.18:30eta-

tik aurrera, iragarritako azken ikastaroa
burutuko daUsurbilgo gaztetxean. “Ener-
gia iturri desberdinak aprobetxatzeko guk
geuk etxean egin ditzakegun tramanku-
luei buruzko tertulia izango dugu ( eguz-
ki-sukaldea,uraberotzekosistemak, ...),hale-
reezdirafaltakoadibidepraktikoak!”,berri
eman dute antolatzaileek.

Elkarretaratzea
Martxoaren1ean,hilerobezala, kutsadu-
rarenaurkakoelkarretaratzeadeituazego-
enMikel Laboaplazan. “Ucin-ekgureosa-
sunarekin jolasten du” lemapean burutu
zen, Itayaren mobilizazioa.

Futbol partidak
Martxoak 9, larunbata, Haranen
9:00 Alebin neskak futbol 8 Udarregi.
10:15 Infantil neskak F-8.
13:00 Kadete areto futbola.
15:30 Jubenilak.

Eskubaloi partidak
Martxoak 9, larunbata
11:00 Alebin mutilak:
Udarregi 6 A-Udarregi 6 B
12:00 Infantil neskak:
Udarregi C Usurbil-Eibar A
16:30 Senior neskak:
Atez Ate Usurbil-C.B. Kukullaga
18:15 Senior mutilak, 2. territoriala:
Usurbil K.E.-La Salle Legazpi

Martxoak 10, igandea
10:00 Infantil neskak:
Udarregi A-Eibar A
11:30 Kadete mutilak, 2. territoriala:
Usurbil K.E.-Saieko

Auzolanean gogotsu jarraitzen dute Aginaga partean, Eliza zaharra eraberritzen.



15523. zenbakia IZERDI PATSETAN 15

Kirol txokoetarako
izen ematea
Hurrengo astean apuntatu ahal
izango da, Usurbil FT-k Aste San-
tutarakoantolatudituenkirol txo-
koetan. Martxoaren 12an eta
15ean, 16:45-18:00 arteanHara-
nen. Kuota, 40 eurokoa da. Eki-
mena, apirilaren 2tik 6ra burutu-
ko dela berri eman dute antola-
tzaileek. Inskripzioorriaketa infor-
maz io geh i ago ,
futusurbil@yahoo.es helbidean.

Bestetik, honakooharra jaso berri
dugu Usurbil FT-tik: "UFTkoek
asteburuan urdaiazpiko eta ardo
botilaren zozketa egin dugu, DIA
saltokiarenkolaborazioarekin.Zoz-
ketako zenbakia, 2349 izan zen.
Saria oraingoan Oriora joan da".

Ezkerra-Goizueta
mendi ibilaldia
Andatzakoek Ezkerreta-Goizue-
ta ibilbidea osatzera gonbida-
tzen dituzte herritarrak, igande
honetan,martxoaren10ean.Goi-
zeko 7:00etan jarri dute biltzeko
hitzordua, Oiardo Kiroldegian.
Irteerara joateko izena aldez
aurretik eman behar zen, mar-
txoaren 6a baino lehen. Ibilbide
amaieran otordua egingo da.
Janaria norberak eraman behar-
ko du. Edatekoa aldiz, Andatza-
koen esku. Informazio gehiago:
andatzamendizale.info

1
997-2002 urte artean
jaiotakoei zuzenduri-
ko eskubaloiari loturi-
ko udalekuak antola-

tu dituzte uztailaren 14tik
20ra. Benito Mugika Eskuba-
loi Kanpusa hain zuzen, Liza-
rrako Nuestra Señora de
Puyn. Gonbita luzatua dute
antolatzaileek; “etor zaitez
astebetez eskubaloiaz goza-
tzera eta ondo pasatzera. Zu-
re adin bereko gazteekin elkar
bizitzeko aukera izango du-
zu, eskubaloi entrenamen-
duak izango dituzu eta den-
bora librean ekintza ezberdi-
nak egiteko aukera izango du-
zu. Goi mailako kirolari eta
entrenatzaileen bisita izango
dugu eta beraien esperien-
tziez hitz egingo dizuete”.

Kanpusaren prezioa, 320 euro-
koa da. Eta prezioaren ba-
rruan sartzen dira: ostatua eta
pentsio osoa, autobusean joan
etorria, kamiseta eta argazki
ofiziala, ekintzetarako eta en-
trenamenduetarako materiala,
eta erantzukizun zibileko ase-
gurua.

ORDAINKETAK
MAIATZERAKO
Izen emateko orria bete behar
da, eta Kutxako kontu korron-
te zenbaki honetan ordainketa
egin, parte hartzailearen izen
abizenak adieraziz eta “Cam-
pus Lizarra” jarrita: 2101 0052
27 0012918959. Izen emate
orria eta bankuko ziurtagiria
Eskubaloi Federaziora bidali
behar da, helbide honetara:

Anoeta Pasealekua 5, 31 bule-
goa, 20014 Donostia. Edo, es-
kubaloia@kirolak.net helbide-
ra. Inskripzio orriak
afedegi.com edo kirolak.net
web orrietan lortu daitezke.
Apuntatzerakoan %100a or-
daindu liteke, edo %50. Eta
beste erdia, maiatzaren 31 bai-
no lehen. Apuntatzeko epea,
maiatzaren 17an itxiko dute.
Informazio gehiago: 626 27 83
96 (Julian Eskide) edo 607 33
70 31 (David Rodriguez).

Eskubaloi kanpusa antolatu dute

O
tsailaren 22an eta
23an Andoaingo
Leitzaran eta Ara-
xes ibaietan ospa-

tu zen euli arrantza txapel-
ketako seigarren edizioan
usurbildar bat saritu dute;
Victor Gonzalez.

Pieza gehien arrantzatu
zuen lehiakidea izan zen
Victor. Tartean, 63 zentime-
tro luze zituen amuarrain
bat harrapatu zuen. Beste
hainbatek 50 cm-tik gorako-
ak. Txapelketa Aitor Urru-
zunok eta Ivan Vergek ira-

bazi zuten. Eurak izan zi-
ren baita, iazko garaileak.

Victor Gonzalez,
arrantzan saritua

Igandean,
Oiartzunen

Uztailean egingo da Lizarran.

Pieza gehien arrantzatu zituen

lehiakidea izan zen.

Aste Santuan egingo dira txokoak.

Igande honetan, Udaberriko
Txapelketako lehen fasea os-
patuko da Oiartzungo kirolde-
gian, goizeko 10:00etatik
12:30ak arte. Antolatzaileak
Gipuzkoako federazioa eta
Tximeleta kirol elkartea di-
ra.”Gimnasta guztiei zorte
ona opa diegu eta ondo pasa
dezatela”, adierazi digute Txi-
meletako kideek.

Udarregi taldekoak.Udarregi taldekoak.
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ETXEBIZITZA
Salgai

EtxebizitzasalgaiKalezarren,120
metro koadro. 16 m terraza, 80
m jardina eta garaje itxia 2 pla-
zakoa. 676 453 176.

Pisua salgaiMunalurran, guztiz
berritua, 1. pisua igogailu gabe,
+60metrokotrasteroarekinpisu
azpian.2gela,aireegokitua,kale-
fakzioa, parket... ikusgarria.
220.000 euro. 636393237

EtxebatsalgaiMunalurran.Dena
kanpo aldera. 3 gela, sukaldea
egongelarekin, komun bat, eta
terraza bat armairu batekin eta
dena itxita. Tel. 637 225 620.

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-
dea, egongela handia, 3 logela
balkoiekin (horietako bat itxia),
bi komun, igogailua eta ganba-
ra handia. Lehen 240.000 euro,
orain 216.000. 662 056 899

PisuasalgaiTxaramunton.Berria,
bi logela, egongela, terraza ikus-
garria. Trasterohandia. 276.000
euro. 615 720 245.

PisubatsalgaiAtxegalden.3gela,
bi komun, sukalde eta salarekin.
662 439 880.

PisuasalgaiKaxkoan.Pisuberria,
lehenmailakomaterialekin egi-
na. 608 227 462. Prezioa jaitsi
dugu; orain, 36 milioi pezeta-
tan (216.000 euro inguru)

Etxea salgai Santuenea auzoan.
64 metro karratu. Dena kanpo-
aldera.Egoeraezinhobean.Mer-
kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bista
ederrekin. 2 solairu, bakoitza
115 metro koadro. Eta 2 solai-
rukobordadena3.000mlur sai-
lean. 665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2
logela, sala, komuna, sukaldea
eta 2 terraza handi bista ede-
rrekin. Trasteroa eta garajea.
665720913 / 665720914.

Pisua salgai, San Esteban kalea

11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-
ten du, eguzkitsua. Hiru gela,
sukaldeeta jangelarekin, komu-
na, terraza eta ganbararekin.
943 455 202 edo 697 530 792.

Pisuasalgai,SanIgnazio5.3gela,
100 metro koadro, terraza.
340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3
logela, egongela, sukaldea, 2
komun,7metrokoganbara.Oso
eguzkitsua, bizitzen jartzeko.
699680265. 32 milioi pezeta.

Etxebizitza bat salgai Usurbilen.
60 metro. 3 gela, egongela,
sukaldea, komunaeta trasteroa.
943 37 26 33 - 943 36 22 15.

Duplex bat salgai Santuenean,
espazio zabalak, dena kanpo
aldera, 20 metro koadro traste-
roa, berrituta, fatxada, teilatua
konpondu berriak. 677 471 648.

Atxegalden lau logeletakopisua
salgai. Dena berriturik. Prezioa:
251.000 euro. 699 720 940.

Alokairuan
Pisua alokatzen da kaxkoan. 3
gela, 2 komun, sukaldea, egon-
gela, trasteroa, garajea eta igo-
gailuarekin. Tel. 656 783 228.

Etxe bat alokairuanAtxegalden.
Tel. 659 921 235.

Logela bat alokairuan Zubietan.
350 euro. 655 744 039.

Alokairuandagoenetxebatkon-
partitzeko pertsona baten bila
nabil. 661568471

Pisua edo pisuko gelak aloka-
tzen dira Kontseju Zarra kalean.

Pisu eguzkitsua, kanpoaldera
ematen du. Alokairu prezioa:
700 euro (pisu osoa), 300 euro
gelabakoitza. 650262101 /678
697 213.

Logela bat alokatzen da Usur-
bilgo pisu berritu batean. 657
700 408

Bi solairuko etxea alokairuan
Kalezarren. Baratzea egiteko
aukera. 665 720 913.

Pisua alokagai Santuenean,
berria, dena kanpoaldera, argi-
tasun handikoa. 67 7471 648.

4 logeletakoetxebizitzabat alo-
katzendaAtxegalden.659389707
nerezabala1@gmail.com

Pisua alokairuan Santuenean,
65mberritua, 2 logela, 650euro.
Tf: 667 438 145.

Alokairuko pisu baten bila nabil
Usurbilen. 674 848 346

Pisu bat alokatzen da, lau gela,
sukaldea, sala eta komunarekin.
609 011 816 / 943 366 318

Usurbilen edo inguruan, alokai-
ru konpartituan etxe baten bila
nabil (ekainetik aurrera). 622
856 181.

85 metroko etxebizitza aloka-
tzendutkaxkoan.3gela,2 terra-
za eta trasteroa. 616064059
(gauetan deitu).

MOTORRA
salmenta,
garajeak

GarajeitxibatalokatzendaZubia-
rrenea 10ean. Tel. 620 024 663.

Kale nagusian garaje itxi bat alo-
katzen da: ate automatikoa eta
kotxeaetamotoasartzekomodu-
koa 667984083

Garaje itxi bat alokagai Artzaba-
len, frontoi ondoan. 647120253

Peugeot Satelismarkakomotoa
salgai. 4.000 km. Urte eta erdi
du. 627 342 464.

Lokal bat alokatzen da Atxegal-
den.2 solairuditu, eta90metro.
Tel. 653 714 672.

Txaramunto kalean garaje itxia
alokatzen da. 620 416 963.

Garajea salgai Txaramunton. 15
metro karratu, 28.000 euro.
Negoziagarria. 667 715 075

Seat Ibiza salgai. 1004TDI. 2004.
urtekoa.Osoegoeraonean.2.000
euro. 667 715 075

Bajukomertziala salgaiAtxegal-
den. 50m2, etxebizitza lizentzia
ateratzeko aukera. 659389707
nerezabala1@gmail.com

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Neska bat eskaintzen da, espe-
rientziaduna haurrak edo hel-
duak zaintzeko. Edozein ordu-
tan lanegitekoprest.660041361

34 urteko neska arduratsu eta
formala etxeko lanak egiteko
lan bila, plantxatu, janaria pres-
tatu... Garbiketa lanetarako oro
har. 633 921 026 (Alejandra)

Matematikako klase partikula-
rrak ematen ditut 672 427 870.
Goimailako ingenieritza ikaske-
tak egin ditut.

Euskara klaseak ematen ditut.
Euskal filologian lizentziatuaeta
irakaskuntzan esperientziadu-
na. Haur eta gazteentzako kla-
seak.Azterketenprestaketa (EGA,
HABE, IVAP, IRALE). 653 710 073

Mutil katalan gazte euskaldun
berri bat eskaintzen da, adine-
koak zaintzeko edo katalanera-

koklaseakemateko.677290212
(Roger).

Neskaeuskalduna, 47urteditut.
Geriatriako titulua dut eta arra-
tsaldetan jendeazaintzekoprest
nago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte ardura-
duna, arratsaldeetan6-12urte-
tako umeei, inglesa irakasteko
prest, baita etxeko lanak egiten
laguntzeko. Esperientzia dau-
kat. Prezioa adostuko da:
684092731

Esperientzia haurrak zaintzen,
Udajolaseko begirale eta haur
hezkuntzako ikasketekin. 661
626 500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,
akademian lan egindakoa, LH
1. mailatik Batxilergoko 2.mai-
lara arteko ikasleei klaseak ema-
teko prest. 685772602 (Nerea)

24 urteko mutil bat eskaintzen
da LH-ko etaDBH-ko klase par-
tikularrak emateko. 636601644

Matematika klaseak,maila guz-
tietan, 19urtetako esperientzia,
646717676

Usurbilgo neska euskalduna
naiz, goizez nahiz arratsaldez,
klasepartikularrakematekozein
haurrakzaintzekoprest. 688661
997 / 943 365 005".

Neska gazte bat eskaintzen da
umeak zaindu eta klase parti-
kularrak emateko. Telefonoa:
660 778 314 (Maddi)

21urtekoneskausurbildar eus-
kaldun bat, haurrak zaindu
edota klase partikularrak ema-
teko LH-n nahiz DBH-n. Espe-
rientziaduna. 666041971 (Ane)

Jardineritzako lanakegitenditut
txukun eta modu onean: 677
443 140 (Iñaki).

18 urteko mutil bat lanerako
prest. Baratzean laguntzeko,
morroi lanetarako, tabernan lan
egiteko edo enkarguak egite-
ko. Tlf.: 626 735 354.

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Iera! Mar-
txoaren 11n, bost urte
beteko dituzu, txoko-
marrubizko muxu asko
asko, etxeko guztien
partez. Ondo ondo
pasa eguna!

Zorionak Uxue!
Martxoaren 6 an, sei
urte beteko dituzu.
Zorionak eta muxu
potoloak Maialen,
Saioa, Olatz eta
etxekoen partetik.

Zorionak Naiara!
Martxoaren 8an
bost urte beteko
dituzu, ondo ondo
pasa eta muxu
asko etxekoen
partez.

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-
noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /
erredakzioa@noaua.com Oharrak bidaltzeko azken eguna:
astelehena, arratsaldeko 18:00ak. Atal bakoitzaren goikal-
dean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela eraba-
kiko balitz, NOAUA!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

Ohar, zorion-agur, jaio edo hildakoen
berri emateko azken eguna: asteartea,

eguerdiko 11:00etan
erredakzioa@noaua.com

Aupa Manex Zubiaur! Beñat
lehengusua zu ezagutzeko irrikitan
dago. Muxu handi bat Lekeitiotik eta
ongi etorri gure artera Manex!!

Heriotzak
Jexux Manterola Arizeta
67 urterekin hil zen,
otsailaren 28an



GAZI, GOZO, GEZA 17523. zenbakia

Interna moduan edo orduka
lan egingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxeko
lanak egiteko.Ordukaedo inter-
na moduan. 608 774 999.

Interna moduan edo orduka
lan egingo nuke. 609632030.

Zerbitzari edo sukaldari lagun-
tzaile moduan lan egingo nuke.
650 032 454.

Esperientzia handia izan eta
arduratsuadenneskaeskaintzen
da garbiketa lanetarako. 618
030 296.

Ontziakgarbitzekoedosukalda-
ri laguntzaile gisa lan egingo
nuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun bat
eskaintzen da umeak edo per-
tsona helduak zaindu eta etxe-
ko lanak egiteko. Claudia.
663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,
jatorriz euskalduna, edozein
lanetarako. Helduak zaindu,
sukaldean lagunduedobaserri-
ko lanetanaritzeko.627206451.

Emakume bat eskaintzen da,
adineko pertsonak zaintzeko,
etxeko lanak egiteko eta osta-
laritza lanetan aritzeko. Interna
moduan ere bai. 673 445 903.

Emakumeaeskaintzenda,ordu-
ka etxeko lanak egiteko .
662 247 324

Umeak zainduko nituzke arra-
tsaldez edo zerbitzari moduan
lan egingo nuke asteburuetan.

638 894 845.

Neska euskalduna eta usurbil-

darra, etaarratsaldetanhaurrak

zaintzeko zein klase partikula-

rrakematekoprest.AtzerrikoHiz-

kuntzakoMajisteritzanetaHaur

Hezkuntzan diplomatua. Badut

esperientzia. 652712099.

Lan eskaintzak
Usurbil aldean komertzialak
behar dira. Seriotasuna eta bal-
dintza onak. 943 440 487.

Pizza banatzailea behar da Usu-
bilgotabernabatean.943374330

BESTELAKOAK
Setter-spaniel nahasketako txa-
kurra galdu da Usurbilgo kaxko-
an.Chip-adaukaeta txuri du ize-
na. 608 60 32 52.

2. eskuko josteko makina bi sal-
gai. Modu onean. 943 36 32 01.

Karbonozko bizikleta erdi berria
salgai.Prezioona.Tel.600244126

Txamarraeta jertsebatgaldudira
Atxegalden.Udarregiraigoetajeis-

tekoeskaileraondoan.660779160

Su egurra salgai. Haitza eta
Pagoa. (Etxera eramaten da).
667 232 300.

Gazte usurbildarra, ordenagai-
luko klaseak etxeetan emateko
prest. 943360503/672718721.

Eskuz egindako egurrezko pala
txiki bat galdu genuen herriko
frontoian. Norbaitek aurkitu
badu, itzultzeaeskertukogenio-
ke. Tel. 639 469 577.

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekua

salgai gehi Maxi-Cosi EasyFix
basea,kotxearen Isofixean lotze-
ko. 130 euro: 657795378

Usurbilgo gaztainak salgai. 635
709 267 (Iker)

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai 637 974 994

Etxean egindako ardi gazta sal-
tzen da. 687 348 223

Hemengobabarrunasalgai: 637
974 994.

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-
katuko nuke 616260 451

Hemengo intxaurraksalgai. 943
67 11 60.

Ezkontzetanabestekotaldebokal
bat nahi? 665 745 071 (Iñaki).

Ezkontzazeinekitaldietanabes-
teko kantari lirikoa. Maketa bat
entzungai daukat. 690784113.

TRUKEAN, OPARI
Behar ez dudan Daewoo marka-
ko telebista, 28' bere kanpo TDT
arekin, behar duenari emateko
prest. 657770131 WhatsApp.

Ordenagailuak, bulegoetako
eserlekuak,haur jokoak, liburuak,
kirol materiala, ispiluak, lanpa-
rak, alfonbrak, sehaskak, male-
tak, bizikletak… Atalluko Garbi-
gunean. Doan hartu daitezke.
Astelehenetik ostiralera, 10:15-
13:00 eta 16:00-19:00. Larun-
batetan, 9:00-13:00.

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951
Atez ateko bulegoa . . . . . . . . . . 900 776 776
Udaltzaingoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 943 361 112
Udal zerbitzuak (Brigada) . . . . . . 943 370 148
Sexu Aholkularitza Gunea . . . . . 697 919 516
Gizarte Zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . 943 377 110
Diputazioa - Basetxea . . . . . . . . . 943 361 215
Bake Epaitegia . . . . . . . . . . . . . . . 943 372 336
Udarregi Ikastola . . . . . . . . . . . . . 943 361 216
Haur Eskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 374 061
Zubietako Lanbide Eskola. . . . . . 943 364 600
Zubietako Herri Batzarra . . . . . . 943 372 077
Hastapen tailerrak . . . . . . . . . . . . 943 360 465
KZgunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 023 684
Oiardo Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . 943 372 498
Sutegi Udal Liburutegia . . . . . . . 943 360 692
Zumarte Musika Eskola. . . . . . . . 943 371 594
Etumeta AEK Euskaltegia . . . . . . 607 609 379
Kalezar Eguneko Zentroa . . . . . . 943 365 249
Gure Pakea Zahar Egoitza . . . . . 943 368 770
Gure Elkartea Zahar Egoitza . . . . 943 371 751
Arrate Zahar Egoitza . . . . . . . . . . 943 366 340
Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650

Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770
Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 677 373 466
Eusko Tren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 470 976
LurraldeBus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 000 117
Korreos - posta zerbitzua. . . . . . 943 362 894
Anbulategia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 362 013
Oa botika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 376 076
Iturralde botika . . . . . . . . . . . . . . 943 363 395
DYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 464 622
Gurutze Gorria . . . . . . . . . . . . . . . 943 272 222
Emergentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Genero-indarkeria, arreta. . 900 840 111 / 016
Gonzalez Ehorztetxea . . . . . . . . . 943 362 163
Gipuzkoa Donostia Kutxa . . . . . . 943 361 202
Euskadiko Kutxa-Laborala . . . . . 943 364 740
Banco Guipuzcoano . . . . . . . . . . 943 370 006
Banco Popular Español . . . . . . . . 943 370 411
BBVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 377 155
Caja Rural Kutxa . . . . . . . . . . . . . . 943 368 842
Argindarra - Iberdrola. . . . . . . . . 901 202 020
Gas naturala - Naturgas . . . . . . 902 123 456
Telefonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004
Euskaltel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 840 840

Telefono interesgarriak

U R T E O S O K O E G U T E G I A J A S O T Z E K O B I D A L I F A R M A 2 5 6 0 0 Z E N B A K I R A ( 1 , 3 9 B E Z b a r n e )

Osteguna 07 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

Ostirala 08 ORUE Pl. Jaizkibel 2 Lasarte

Larunbata 09 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6 Lasarte

Igandea 10 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6 Lasarte

Astelehena 11 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Asteartea 12 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42 Lasarte

Asteazkena 13 GIL Kale Nagusia 24 behea Lasarte

Osteguna 14 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6 Lasarte

Ostirala 15 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Larunbata 16 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Igandea 17 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

* LARUNBATETAN,
Usurbilgo bi farmaziak irekita
egongo dira: 9:00etatik
13:30era.

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
Garikoitz Aldabe. Perkaiztegikalea 8
(Antziola). Hernani. 943 336 022
22:00 - 09:00

Goardiako farmaziak martxoak 7-martxoak 17



Agenda martxoa

Igande arratsaldean,
´Mikrouhina´ antzezlana gaztetxean

Matilde zapaten bilduma egiten duen
neska da, energiaz beterikoa. Tristan
orduak liburuetan murgilduta igaro-

tzendituengazteada. TristanetaMatildeezkon-
du eta denbora gutxira beren bizitzak hankaz
gora jarriko dituen gertaera gogor batekin egin-
go dute topo: Adele, Tristanen arreba txikia, hil
egiten da. Adeleren galeraren ondorioz, Tristan
irteerarikgabekozulosakonetabeltzbateanhon-
doratuko da.

2010.urteanSilviaManzanakGipuzkoakoForu
Aldundiaren Literatur Sormen Beka jaso zuen
ipuinen mundua eta antzerki mundua batzen
duenegitasmobatekin.Horrela sortuzen "Matil-
de y la burbuja" antzezlana, geroago erdarazko
"Micro-onda" bihurtu zena ("Mikrouhina" eus-
karazko bertsioan).

Eguna: martxoak 10 igandea.
Ordua: 19:00etan, sarrera 3 euro.
Lekua: Gaztetxean.
Aktoreak: Jon Ander Alonso, Silvia Manzano.

Antxomolantxaren
batzarra
Bazkideei zuzenduriko bilera antolatu
du Aginagako Antxomolantxa Elkarteak.
Martxoaren 7an osteguna elkartuko dira
arratsaldeko 18:30etan, Aginagako lu-
dotekan. Bileran parte hartzeko deia lu-
zatu nahi diete aginagarrei.

Donostiako Kamara
Koralaren saioa
Lehengo kantuak eskainiko dituzte “eta
ikusiko dugu nola euskal kantuetan ohi-
turak eta baloreak agertzen diren oso na-
barmen”, ezagutzera eman dutenez. La-
runbat honetan, martxoak 9, arratsaldeko
19:30ean Salbatore elizan.

18 INGO AL DEU? 2013ko martxoaren 8an

Argazkian, antzezlaneko aktoreak.

8 ostirala
17:30 Gazteentzako oka jolas feminista
Mikel Laboa plazan.
23:00 Kontzertu gaua Usurbilgo Gaztetxe-
an:Mutxurdinak(Usurbil)etaDdik (Irun).Ondo-
ren, kulero karrera,karaoke feminista!

9 larunbata
Sagastien kimaketari buruzko ikastaroa
9:00-13:00. Informazioa: 943 361 114.
Dancehall tailerra. 17:00 gaztetxean.
Donostiako Kamara Koralaren saioa.
19:30ean Salbatore Eliza.
"Motxila 21" ikuskizuna. 19:30 frontoian.

10 igandea
Ezkurra-Goizuetamendi ibilaldia7:00etan
abiatuko dira Oiardo Kiroldegitik.
Zumaiako Musika Banda 11:30ean kalean,
12:30ean frontoian.
Mikrouhina antzezlanagaztetxean,19:00.

Datozenak

Usurbilgo emakumeen
erretratuak ikusteko
azken egunak
"Usurbilgoemakumeakprotagonista"argaz-
ki erakusketa martxoaren 15ean ostirala
amaituko da. Argazkiak Oiardo Kiroldegian
eta Artzabalen topatuko dituzue.

Hezkuntzako erreforma
berriari buruzko
hitzaldia
LOMCEzerden, legedi berriakekarrikodituen
ondorioak, eta horren aurrean eman beha-
rreko erantzunaren inguruko informazioa
zabaldu asmoz, hitzaldia antolatu du EH Bil-
duk martxoaren 18rako, 19:00etan Potxoe-
nean. Ruben Iglesias arituko da gobernu
espainiarrak bultzaturiko hezkuntza errefor-
ma berriari buruz hizketan.

Martxoaren 21ean,
Korrika Txiki
Korrika 18 badator... Euskararen aldeko las-
terketan, ordea, ikasleak izango dira korrika
irtengodiren lehenak .Martxoaren21eanoste-
guna, 14:30etik aurrera ibiliko dira herrian
barrena.Eta16:30ean, txokolatadaetaantzer-
kia frontoian.

Korrika 18 edizioaren karabana ordea,
urriaren23an larunbata iritsikodagureherri-
ra, 16:30ak aldera. Aginagatik iritsiko da.






