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Elkarretaratzea, Chavezen oroimenez

B
eti ohore komandante, mezu
horren atzean hainbat herri-
tar bildu ziren joan den osti-
ral iluntzerako deitua zegoen

elkarretaratzean. Zendu berria den Ve-
nezuelako presidente Hugo Chavezen
oroimenez, bere aldeko estatu hiletak
egin ziren egun berean, dolua adieraz-
teko mobilizazioa burutu zen Mikel
Laboa plazan. Aurretik eginiko gonbi-
tari erantzunez, hainbat herritar iraul-
tzaren kolore gorriko arropekin agertu
ziren hitzordura. Ekitaldian taldeko
argazkia atera zen. Asmoa, dolua
adierazpen gisa, Venezuelako gober-
nura bidaltzea da.

Albistea iruditan

Laburrean

Venezuelako gobernura bidaliko dute argazkia, dolu adierazpen gisa.

Hezkuntzako erreforma
berriari buruzko hitzaldia
LOMCE zer den, legedi berriak ekarriko dituen
ondorioak, eta horren aurrean eman beharreko
erantzunaren inguruko informazioa zabaldu
asmoz, hitzaldia antolatu du EH Bilduk martxo-
aren 18rako, astelehena, 19:00etan Potxoene-
an. Ruben Iglesias arituko da Espainiako Gober-
nuak bultzaturiko hezkuntza erreforma berriari
buruz hizketan.

Pertsona bat atxilotua,
erregaia lapurtzeagatik
Ertzaintzak 27urtekopertsona bat atxilotu zuen
larunbat goizaldean Usurbilen, industria gune-
etako batean aparkatua zegoen kamioi bateko
erregaia lapurtzeagatik. Gertaera goizaldeko
4:30akaldera izanzen.Dei bat jasozuenErtzain-
tzak, ustez, aipatu lekuan bi pertsona aparkatua
zegoenkamioibatekoerregaia lapurtzenari zire-
la ohartaraziz. Bakarra atxilotu zuten, ordea.

Aspaldiko partez,
langabeziak behera egin du
Azkenhilabeteotakojoerahautsidaazkenean.Lan-
gabeziak behera egin du otsailean Usurbilen. 371
herritar zeuden lanik gabe joan den hilean, Esta-
tuko Enplegu Zerbitzu Publikoak kaleratu berri
dituen datuen arabera. Urtarrilean baino 11 lan-
gabetu gutxiago, orduan 382 langabetu baitzeu-
den Usurbilen. Beherakada txikia izan arren, joe-
ra batekin apurtu da aspaldiko partez.
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Erabil dezaten, erabil dezagun

Beste inork ezin du guga-
tik egin, gutako bakoitzak
ordea egiteko asko izan

dezakegu. Egunero, esnatu eta
ondokoa agurtzerakoan, taber-
nariari kafe-esnea eskatzerako-
an, lantokian edo klasean ikas-
kideekin nahiz lankideekin ezta-
baidatu edo solasean aritzera-
koan, azken orduan erosketak
egitera joan eta dendariari aur-
kitu ez dugun produktuaz gal-
detzerakoan, kaleanpaseatzera-
koan gaizki pasa izan eta aspal-
di ikusi ez diogunhorretaz ardu-
ratzerakoan, lagunekin ze ondo
pasatzen dugun adierazterako-
an… Kalean, etxean, lantokian,
unibertsitateko ikasgelan, aste-

buruetako lagun artean, famili
giroko otorduetan, bikotekide-
arekin, seigarrenekobizi laguna-
rekin…

Zenbategoera, egunerokobizi-
tzan, eta guztietan egin dezake-
gu. Ahal izanik halere, egiten al
dugu? Agian batzuetan ez. Ze
ulertuko ote nau? Eta ulertzen
ez banau? Hobe “ulertzeko
moduan” hitz egitea berari, bes-
tela gaizki ulertuak izango ditu-
gu. Denborarik ez dut gainera,
presakanabil. Pazientzia gutxia-
go orain keinuekin esan nahi
dudanaazaltzeko. Etabeste lagun
honekin? Baina beti hitz egin
dugu eta hitz egin dugun
moduan! Hala nago ohitua, eta

orain ohituraz aldatzeko ezin
dut ezer egin.

Edobai? Saiatzeanomendago
gakoa. EuskalHerriko txoko asko
eta askotan, lauhormenbarruan
saiatzen diren lagun ezezagun
horiei esan bestela. Eurak izan-
go dira egunotako euskal herri-
tar “VIP”-ak. Saiakera ere, zorion-
du eta eskertu beharra baitago.
Baina saiatzeko aukera ere izan
behar dute eurek, lehen aipatu-
riko lau horma horietatik kan-
pora. Eta hori bai ez dago euren
esku. Kalean topo egiten dute-
nen gainerakoen, gutako asko-
ren esku baizik. Eurentzat oso
garrantzitsuada, dakigunokera-
biltzea. Eurak ere erabiltzen ohi-

tu daitezen. Gu gara neurri han-
di batean, euren giltza. Eta
beraien saiakera, gutako asko-
rentzat eredu. Hemen ez dago
beraz ikasle eta irakasle argirik.
Edo bai. Denok irakatsi, eta ika-
si dezakeguelkarrengandik. Saia-
tuz, erabiltzeko. Erabiliz ikaste-
ko. Ikasi ahala irakasteko. Elka-
rrengandik ikasteko, elkar ema-
teko, euskara. Batzuk eta beste-
ak, ostegun honetan Andoain-
dik abiatu eta Baionara bidean,
Usurbila helduko den 18. Korri-
kan topo egingo dute martxoa-
ren 23an. Baina ez dadila dena
hor geratu. Hortik aurrera, mar-
txoaren 24an ere segi dezagula
erabiltzen.

Aritz Gorriti
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Teresaenea biziberritzeko asmoz

Usurbilgogaztebatzuk Tere-
saenea okupatu dugu.
Okupazioa gizarte egoera

hau, eta honen barne, etxebizitza
eredua salatzeko ekintza gisa har-
tzen dugu. Euskal Herrian hutsik
dauden etxeen kopurua izugarria
da, 255.000 etxe, etxebizitza guz-
tien % … Usurbilgo kasuan 255
etxe inguru.Haugutxi balitz, ban-

ketxeen negozio ilunak arazo hau
puztutzen dihardu, etxegabetze-
ek sorturiko ondorioak gero eta
larriagoak direlarik. Herritarroi,
are etagehiagogazteoi, bizi dugun
egoeran etxe baten beharra ase-
tzea asko zaildu zaigu, kasik ezi-
nezko bilakatzeraino. Alternatiba
bezala Babes Ofizialeko etxeak
planteatzen dira, baina nahiz eta

etxe hauenprezioa baxuagoa izan
honek oso altua izaten jarraitzen
du, zorpetze hauetan ezin delarik
edonor sartu. Alokairu Sozialeko
etxeak ere ez ditugu gaur egun-
go soluzio gisa ikusten, oso apu-
rrak direlako gure herrian eta ez
daudelako guztiontzat eskuraga-
rri. Hau guztia dela eta, esparru
hutsakbiziberrituzbetidanik eskai-

ni zaigun bizimoduarekin hautsi
eta bizimolde berri bat bilatu nahi
dugu. Argi dugu hiltzen ari zen
eraikinaezdelagurea, bainahutsu-
nea betez uste dugu ez diogula
inori kalterik egiten.

Gurekinhitz eginnahiduenorok
ateak irekiak ditu. Etxe hutsik ez!

Texaniako okupak

Ika-Mika

Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esanen

eta iritzien erantzunkizunik. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea

egiaztatu eta gero. Zuzenean beste pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia.

Hurrengo alea: martxoak 22. Idatzia ekartzeko azken eguna: martxoak 18.
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Hilabete lehenago iragarri
moduan, Gipuzkoako
ordezkaritza bat Bruse-

lan izanzenaurrekoastean,Gipuz-
koakohondakinenkudeaketaere-
dua aurkezten. "Ez bazaude Zero
Zaborraren alde, zenbat zaborra-
ren alde zaude?" izeneko minte-
gian parte hartzeko aukera izan

zuten. Aldundiak duen hondaki-
nen kudeaketa planaren nondik
norakoen berri eman zuen Iñaki
Errazkin ingurumen diputatuak,
Europako hainbat parlamentari-
ren aurrean.

Europako Batasuneko Inguru-
meneko komisario Janez Potoc-
nikek ere mintegian bertan par-

te hartu zuen. Bere ustez, Gipuz-
koakohondakinenkudeaketaere-
dua adierazgarria, garrantzitsua
eta ikasteko baliagarria izan dai-
teke. Birziklagarria den ezer ezin
dazabortegietarabotaedoerraus-
tu bere ustez, eta errausketa ez
dahondakinak kudeatzekomodu
egokiena.

A
gerreazpi eremuan
kokatzea aurreiku-
siak dauden udal
baratzetako eslei-

pen prozesua aurrerabidean
da. Udalak jada, aldez aurre-
tik izena eman zutenen arte-
an, "2013/0250 dekretuaren
bidez", baztertuen eta onar-
tuen behin behineko zerren-
dak kaleratu berri ditu. Ze-
rrenda hauek usurbil.net ata-
rian kontsulta daitezke. Guzti-
ra, sei eskaera baztertu eta
gehienak, gainerako 62ak
onartu dituzte.

Zerrendetako herritarrei zu-
zenduriko honako oharra ere
helarazi dute Udaletik. "Inte-
resdunek 10 lan eguneko epea
dute, martxoaren 15era arte,
beharrezkoa ikusten badute,
ondoen deritzoten erreklama-
zioak aurkezteko onartutako-
en eta baztertutakoen behin
behineko zerrenda hauen au-
rrean".

ZOZKETA,
ALEGAZIOEN OSTEAN
Aldaketarik ez bada, udal ba-
ratza hauen esleipen proze-
suan emango diren hurrengo
urratsak, honako hauek izan-
go dira:

-Alegazioak erantzun ostean,
Udalak onartutako eta bazter-
tutako eskaeren behin betiko
zerrenda plazaratuko du.

-Zozketa egingo da, aldez
aurretik jakinaraziko den
egun, ordu eta lekuan. Modu

horretan, partzelak behin
behingoz esleituko ditu Uda-
lak.

- Behin behingoz partzelak
esleitu zaizkien herritarrek,
udal baratzeen emakida eta
erabilera arautzeko erregela-
mendua betetzen dituztela

egiaztatuko du Udalak. Hala
bada, behin betiko esleituko
zaie lur eremua. Bestela, itxa-
rote zerrendan egon eta bal-
dintza guztiak betetzen dituen
lehenengo pertsonari esleituko
zaio.

-Zozketa ordenaren arabera,

Udaletxeak egin duen eskaintzara animatu diren herritarrak asko izan dira.

Udal baratzen esleipen prozesua,
aurrerabidean

itxarote zerrendan geratuko
dira partzela bat egokitu ez
zaien herritarrak. Esleipen tar-
tea amaitu baino lehen, par-
tzelaren bat hutsik geratzen
bada, itxaron zerrendan dago-
en lehen pertsonak ordezkatu-
ko du.

Baliogarritzat jo dute Europan,
Gipuzkoako hondakinen kudeaketa eredua
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G
ogotsu, baina urdu-
ri. Horrela sumatu
dugu Haritz Harre-
guy, Sen taldeko gi-

tarrajolea. Bi disko plazaratu
eta hainbat kontzertu eskaini
ondoren, taldearen martxa
eten egin zen. Hamar urteren
ondoren, zuzeneko batzuk
emateko asmoz elkartu dira.
Kantu berri bat grabatu dute
eta lehen kontzertua larunbat
honetan eskainiko dute Usur-
bilgo gaztetxean, 23:00etan.

Itzulera iragarri duzuen hone-
tan, lehen emanaldia Usurbil-
go gaztetxean eskainiko
duzue, larunbat hone-
tan.
Haritz Harreguy.
Gazte Danbadan
aritzekoak gara,
eta hara joan au-
rretik pentsatu ge-
nuen errodaje bezala
kontzerturen bat egitea.
Eta gaztetxean izango da es-
kainiko dugun lehena.

Beste musikari asko bezala,
gaztetxeetan hasitakoa zara.
Herrian bertan orain gazte-
txe bat edukitzea pozgarria
izango da zuretzat, ezta?
Indar handia eman dio herria-
ri. Orain dela bi-hiru urte jen-
dea lokaletan zegoen. Nik bi
ume ditut eta, nire artean, he-
rriarentzat zer daukagu he-
men? Baina gazte mugimendu
hau piztu da eta fundamentu
handia dute. Erraustegiaren
asuntuarekin hasi ziren, Itaya
sortu zen ondoren eta orain ni-
retzat luxu bat da horrelako
gaztetxe bat edukitzea herrian.

Beste herrietako gaztetxeen
mugimendua ezagutzen duzu.
Baina hemen, martxan jarri ze-
netik, eskaintza zabala ari dira
egiten, ezta?
Eta nola ireki den herrira gai-

nera. Lontxo
Zubiria hor
dabil erraldoie-

kin. Festetan
ibiltzen gara
erraldoiekin
dantzan eta

gaztetxera joaten gara. Gu
goian erraldoiekin umeei dan-
tzak erakusten, eta behean
afrikar dantza ikastaroa egiten.

Jaboia egiteko ikastaroan ere,
kotxe pilo bat zegoen gaztetxe-
aren kanpoaldean. Mugimendu
handia dago, bai.

Gaztetxea bultzatzeko modu
bat ere bada Senen lehen
kontzertua bertan eskain-
tzea, ala ez?
Hori hala bada, ba ni pozik.
Nik ahal badut, ahalik eta

Haritz Harreguy Higainen, San Estebanen duen estudioan.

Hamar urteren ondoren,
zuzenekoetara itzuliko da Sen taldea

gehien lagunduko diet. Ilusio-
natuta daudela dirudi.

Zuen kantuak oharkabean
igaro ez ziren seinale.
Aurreko batean, gazte talde
bat etorri zitzaidan, kontzertu
bat Senen abesti batekin
amaitu zutela esanez. Bere
garaian, hori pentsaezina iru-
ditzen zitzaidan.

Nola suertatu zen itzulerare-
na?
Urtarrilean edo erabaki ge-
nuen. Baina ez dugu ezer pla-
nifikatu. Oraingoz bi emanaldi
ditugu, larunbatekoa Usurbi-
len eta Gazte Danbadakoa As-
te Santuan. Hortik aurrera iku-
siko dugu. Ea ze panorama to-
patzen dugun eta jendeak nola
erantzuten duen. Jendeak es-
katzen badu, ba aurrera. Bai-
na epe jakin bat izango da.

Entseatzen zabiltzate eguno-
tan. Zer nolako sentsazioak?
Onak. Astean bitan ari gara
entseatzen. Ondo joatea nahi
dugu baina dena martxan jar-
tzeak lan handia eskatzen du.

H
amar urtez agerto-
kietatik kanpo
egon ondoren,
taula gainera itzu-

liko da Sen taldea. Eta garai
berriko lehen kontzertua
Usurbilgo gaztetxean eskaini-
ko dute, larunbat honetan. Bi
dira iragarri dituzten saioak:
lehena Usurbilgoa eta, bes-
tea, Gazte Danbada jaial-
dian, Arabako Urduñan egin-
go den ekitaldian. Baina
gehiago ere etorriko dira.
Gauzak ondo bidean, ema-
naldi gehiago eskainiko di-

tuztela 2013an zehar. Kon-
tzertuotan, bi diskoetako
kantuak entzungo dira eta

propio itzulera honetarako
grabatu duten abesti berri
bat ere.

Hurrengo hitzordua, Gazte Danbadan

Sen taldea, aspaldiko promozio argazki batean.

“Usurbilgo
gaztetxeak indar
handia eman dio

herriari. Gazte hauek
fundamentu
handia dute”
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raren azterketa orokorra, zi-
klo politikoaren irakurketa
eta gazte estrategia. Lanketa
burutu ostean, zukgua pro-
zesuaren aurkezpena egin
ostean, afaritxo baten ingu-
ruan herritarrei prozesu era-
tzailean parte hartzeko gon-
bita luzatu zitzaien. Inoizko
aukera baten aurrean geun-
den, garai berri hauetara
egokituz orri zuri baten gai-
nean idazteko aukera ge-
nuen, nahi genuen doinu eta
neurrian, nondik gatozen
inoiz ahaztu gabe. Gazteria
antolatuak 30 urteetan izan
duen ibilbidearen uzta ere
jaso dugu, ondo egindakoa
gogoan hartuz eta gaizki
egindakoetatik ikasiz. Proze-
su eratzaile honek hilabete
luzeetako iraupena izan du,
bertan, jende ezberdina bil-

Ernai gazte taldea: “Guztiek
hartzen dituzte erabakiak gure ordez”

M
artxoaren 2an
Lizarran egini-
ko estreinako
kongresuan sor-

tu zen Ernai, nazio mailan
egituraturiko Ezker Abertza-
leko gazte erakunde berria.
“Euskal estatu sozialista eta
feminista” dute helburu. Er-
naik auzo eta herrietan egon
nahi du, eta horren erakusle,
Usurbilen sortu den lan-tal-
dea. Apirilean aurkezpen
publikoak egitekoak diren
arren, gazte antolakunde be-
rriari buruz edota martxoa
amaieran Urduñan ospatuko
den Gazte Danbadaz jardun
dute aipatu lan-taldeko or-
dezkariek NOAUA!rekin.

Sortu berria da Ernai. Nondik
norako gazte antolakundeaz
hitz egiten ari gara?
Ernai: Euskal estatu sozia-
lista eta feminista helburu
duen gazte antolakunde be-
rria da. Beti ere gazte herria
iparrorratz hartuta. Guztiek
hartzen dituzte erabakiak
gure ordez. Ez gara isilik ez
geldirik geratuko, sistema
kapitalista inposatzen zai-
gun artean, ez gara inoren
ardi. Geure buruen jabe ga-
ra. Sistemaren eta bere bul-
tzatzaile nagusien inposake-
tei aurre egitea gazte bote-
rea artikulatuz eta gure bu-
rua ahaldunduz, kontzien-
tzia zabalduz soilik lortuko
dugu.

Zukgua prozesutik sortu da
bilgune berria. Zer balorazio
egin dezakezue prozesu ho-
rretaz?
Uda hasieran lan-talde moto-
rra osatu zen. Gazte proble-
matikaren inguruan eginiko
lanketa oinarri hartuta, lan-
ildoak finkatzen joan ginen.
Lanketa hiru bloke ezberdi-
netan banatu genuen; egoe-

duz, norberak bere hondar
aletxoa ezarriz eta elkarren-
gandik ikasiz, kolektiboa
osatuz. Azken finean, hori
da Zukgua. 2013ko martxoa-
ren 2an Lizarrako lehen
kongresuarekin eman zi-
tzaion amaiera prozesuari
eta, bertan, Ernai sortu zen.

Herrietan, kalean zuen pre-
sentzia bermatu nahi duzue.
Gazte antolakunde berriari lo-
tuta, herrian taldea osatu du-
zue, zer helbururekin?
Usurbilgo kasuan, herritar
ezberdinak osatzen dugu
lan-taldea, gazte problemati-
ka pairatu eta honi aurre
egiteko prest gaudenak. Er-
nai zapalduekin, gazteriare-
kin, herri sektoreekin eskuz
esku lanean egongo da. He-
rriko eragile ezberdinekin el-
karlanean arituko gara. Gu-
rekin identifikatuta sentitzen
den edonork ateak irekita
ditu. Apirilean herrian aur-
kezpen ekitaldia egingo du-
gu. Eta aurkezpenaren oste-
an asanblada deituko dugu.
Gazteok bi aukera ditugu

Ernai gazte erakundea osatu berri da. Usurbilen ere izango du bere lan-talde propioa.

ZUKGUA-TIK, ERNAI
“Lizarrako lehen

kongresuarekin eman
zitzaion amaiera Zukgua
prozesuari eta, bertan,

sortu zen Ernai”

Martxoaren
amaieran,
Urduñara

Gazte danbada antolatu da,
martxoa amaieran Urduñan.
Ernai. Hilaren 29,30, 31
eta apirilaren 1ean. Ekin-
tza ezberdinak burutuko
dira bertan; hitzaldiak, tai-
lerrak, musika txokoa,
kontzertuak… Aukera ezin
hobea beste herrietako
gazteekin harremanak
egin, sustatu eta borroka-
rako gogoak pizteko. Es-
kualdeko herriekin auto-
busa antolatuko da. Jaial-
diari buruzko informazio
gehiago: gaztedanbada.net

une honetan: zapalduta ja-
rraituta eta prekarietatean
bizirautea, merkatuen dikta-
durapean peoi izaten jarrai-
tzea, edo gure buruen jabe
izatea, kontraerasoari ekin
eta euskal estatu sozialista
eta feminista eraikitzea.
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Ostegunarratsaldehonetako16:00etan
abiatuko da 18. Korrika, Andoaingo
MartinUgalde kultur parketik. Hamar

egunez Euskal Herria alderik alde zeharkatu
ostean, Baionara helduko da martxoaren
24an. Egun horretan, Lapurdiko hiriburura
joatekoautobusa antolatuduKorrikaBatzor-
deak. Usurbildik berriz, helmugara ailegatu
bezperan igaroko da euskararen aldeko las-
terketa. Hilaren 23an, larunbat arratsaldez.

Egun horren bueltan ekimen desberdinak
antolatu ditu Korrika Batzordeak. Udarregi
Ikastolak prestaturiko Korrika Txikiarekin
hasiko da ordea, euskararen aldeko aldarri-
kapen-festa. Hona hemen, datorren astera-
ko iragarria dagoen egitarau osoa:

Martxoak 21, osteguna
Korrika Txikia
14:30 Korrika Txikia.
16:30 Txokolatada eta antzerkia frontoian.
Antolatzailea: Udarregi Ikastola.

Martxoak 22, ostirala
22:00 Pin pon txapelketa frontoian (izen
ematea, 21:30ean).

Martxoak 23, larunbata
18. Korrika Usurbilen
11:00 Txokotan palaz frontoian.
15:44 Aginagatik sartuko da Korrika 18.
16:33 Korrika 18 Kaxkoan.
18:00-20:00 Erromeria frontoian.
21:00Bertsoafaria,Agerialdeko jangelan.Txar-
telak salgai 16 eurotan, Txirristran, Aitzagan
eta Etumeta AEK euskaltegian.

Martxoak 24, igandea
Baionara, Korrika amaierara
9:15 Korrika 18ren amaiera festara joateko
autobusa, Mikel Laboa plaza ondoko erroton-
datik abiatuta. 21:00 Itzulera.
Izen ematea: Bordatxon, Txiribogan eta Etu-
meta AEK euskaltegian, martxoaren 21a bai-
no lehen.

Datorren astean
iritsiko da Korrika gure artera

Lehen urtea
bete du
Potxoeneak
Eraikina inauguratu zuteneko lehen urtea
bete da. 2012ko martxoaren 3an ospatu
zen irekiera ekitaldia, udal eta ForuAldun-
diko ordezkariekin batera, herritarrak eta
eragile desberdinetako kideak bertan zire-
la.Norberarentzatkulturetxeazerden,gal-
dera hau ardatz hartuta prestatu zuten
xume, herrikoi eta parte hartzailea izatea
nahi zuten aipatu ekitaldia Kultura Ahol-
ku Batzordeko kideek. Azken urtean herri-
tarren eta eragileen erabilerarako berres-
kuratu den eraikina dugu, urtea bete berri
duen Irazu kaleko Potxoenea.

Kultura, Euskara eta Gazteria
udal sailen aterpe
Herri eragileen bilgune, hainbat hitzordu-
ren lekuko eta beste hainbat ekimen anto-
latzeko tokianbihurtudakulturetxeberria.

Udaletxeko Kultura, Euskara eta Gaz-
teria sailako bulegoen aterpe ere bada
Potxoenea.

Ariketa fisikoak
egiteko tresnak
Bizkarren
UdalarenOngizateSailakBizkarrekopase-
alekuaren albo batean, ariketa fisikoa
egin ahal izateko tresnak jarri ditu. Udal
web orriaren esanetan, “ariketa desber-
dinak egin ahalkodira bertanoso era erra-
zean. Jarri berri diren postu hauek ingu-
rumenera txertatu nahi izan dira, begi-
kolperik txikiena emateko asmoarekin”.
Udalak bertaratzeko gonbita luzatzen die
herritarrei.

Korrika Txikia martxoaren 21ean ospatuko da. Argazkian, duela bi urteko edizioa.
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U
dalarekin elkarlane-
an, Oria ibaia garbi-
tzeko deia zabaldu
zuen Urgarden tal-

deak. “20 bat lagun elkartu gi-
nen”, adierazi digute Urgarde-
netik. Santueneko zubian batu
ziren martxoaren 2an larunba-
ta. Hasiera batean, Euskotren-
eko zubi azpiko irlatxora jo
nahi zuten. “Baina azken aste-
an egindako elurra nabarmen
urtu zenez, ibaia emari han-
diarekin zetorren eta ezin izan
ginen heldu proposatutako le-
kura”. Erriberara abiatu ziren
bolondres guztiak eta gogotik
lan egin behar izan zuten.
1.220 kg ez baitira aise batzen.

1.220 kg zabor batu zituzten

20 bat lagun aritu ziren gogotik lanean (argazki guztiak: Urgarden).Eski batzuk edota aspiradora bat ere “agertu” ziren zaborren artean.

Negutegietako plastiko zati handiak eta metalak ere kendu zituzten.Gehien bat plastikoa, egur zatiak eta tela zatiak jaso zituzten.

Udal Zerbitzuetako arduradunen esanetan, 1.220 kg batu zituzten martxoaren 2ko auzolanean.
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Hezkuntzako partehartze prozesuari buruzko balorazioa egin du talde eragileak

E
torkizuneko Usurbi-
lerako hezkuntza
eredua lantzen aritu
dira hainbat herritar,

urritik otsailera luzatu den
parte hartze prozesu baten
baitan. Iragarria zegoen bile-
ra sorta amaituta, balorazioe-
tarako txanda da orain. Lan-
keta horretan jardun duen
talde eragileari eginiko elka-
rrizketa duzue jarraian. Hez-
kuntzako parte hartze proze-
suak emandakoaz, edota au-
rrera begira jorratu asmo da-
goen bideaz galdetu diegu.

Etorkizuneko hezkuntza
eredua adostea zen parte
hartze prozesuko helburu
nagusia. Bilera sorta hone-
tatik, aurrera begirako zer
nolako eredua sortu da? Zer
ezaugarrirekin?
Talde eragilea. Usurbilgo es-
koletan nahiz ikastolan nola-
ko hezkuntza-eredua nahiko
genukeen adosteko bildu ga-
ra. Bakoitzak bere definizioa
zuen buruan eta denok ados

jarri gaituen eredua marraztu
dugu. Herriko errealitatean
txertatutako eskola nahi du-
gu; euskalduna dena eta par-
te hartzea bermatuko due-
na. Inklusiboa izan dadin

nahi dugu eta Usurbildik ha-
sita kanpora begira egongo

dena. Ber-
d i n t a -

sunean oinarrituko den esko-
la eta emozioen hezkuntzan
eta kudeaketan oinarrituta
egongo dena. Era berean, per-
tsona kritikoak heziko dituen
eskola nahi dugu, dogmak
kuestionatzeko gai diren per-
tsonak, espiritu kritikokoak,
eta beren kabuz bizitzeko eta
pentsatzeko gai direnak.
Usurbilgo ikastetxeetako es-
perientziaren ezagutza eta el-
kar trukaketatik abiatu da he-
rri-hezkuntzaren proiektua.

Eredu honek zer dio, ikasle,
guraso, eta oro har, hezitzai-
leez edo hezkuntza alorreko
eragileez?
Aipatzen dituzun eragile ho-
riek guztiak askotan talde in-
dependente bezala ikusten
ditugu. Bakoitzak bere auto-
nomia duen arren, ezinbeste-
ko garrantzia du ikas-komu-
nitatearen funtzionamen-
duan. Bistan da denen arteko
harremana eta inplikazioa
beharrezkoa dela. Denek du-

Argazkian, talde eragileko ordezkariak.

“Denok ados jarri gaituen

Hezkuntza mahaia osatu arteko
bidea jorratuko duzue. Zeintzuk
izango dira emango dituzuen
hurrengo urratsak?
Talde eragilea. Lehenik eta behin,
ezagutzera eman nahi dugu herri-
hezkuntzaproiektuhau.Aurkezpen
eta saio desberdinak egingo dira.
Etxeetan ere banatuko dugu adi-
tzera eman nahi dugunaren labur-
pen bat. Era berean, nahi duenak
ere dokumentua bere osotasune-
an jaso ahal izango du.
Helburu nagusia, ikasturtea amai-

tzerako hezkuntza mahaia osatzea
da. Hezkuntza eragile desberdinak
eta ikastetxe desberdinek osatuko
dute mahai hau. Eta lehen urratsa
mahaihonenegitekoaketa funtzio-
ak definitzea izango da.

Hau dena egikaritzeko, prozesu-
tik ateratako lantalde bat dago,
jarraipeneko urratsak emateko
mahaia martxan jarri bitartean.
Edonola,herritarrei irekitako taldea
da azken hau.

Etorkizunean zer modutan apli-

katu asmo duzue "herri-hez-
kuntza proiektu" hau?
Mahaiakdefinitukoditudokumen-
tuan azaltzen diren lehentasunak.
Mahaiakberakadierazikodu,beraz,
oinarripedagogikoetan, izaeraneta
antolaketanzeinurratsemanbehar
diren edota ze lanketa eta egitas-
mo bideratu behar dituen.

Eransteko besterik bai?
Etxez etxe dokumentuaren labur-
pen bat bidaltzeaz gain, dokumen-
tuaUdalekowebgunean izangoda.

Hainbat
aurkezpen egingo dira

“Usurbilgo
ikastetxeetako
esperientziaren

ezagutza eta elkar
trukaketatik

abiatu da herri-
hezkuntzaren
proiektua”
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gu gu-
re tokia
hezkun-
tzan eta
guztien arte-
ko elkartrukean oi-
narritu behar du hezkuntzak
berak. Izan ere, eskola ez da
ikasle eta irakasleek soilik

osatzen duten ko-
munitatea. Hauen in-

guruan dauden talde-
ak eta hezitzaileak ere
bertako osagaiak dira
eta ezin dira alde
batera utzi. Esko-

lak, finean, denok inplika-
tzen gaitu.

Zer balorazio egin dezake-
zue hezkuntza alorreko pro-
zesu honek izan duen parte
hartzearen inguruan?
Prozesua sortu eta diseinatu
zen momentutik talde eragile-
aren aniztasuna hartu zen
kontuan, gai honen inguruan
zeuden iritzi desberdinak ja-

so nahian. Eragile desberdi-
nak daude herrian eta denak
uztartzea zen lehen helburua.
Hala, bertan parte hartu dute
Ikastolako irakasleek eta gu-
rasoek, Eskola Txikietako gu-
rasoek, alderdi politiko des-
berdinek... Pena izan da Au-
kera taldekoek parte hartu ez
izana. Talde eragileaz gain,
herritarren partehartzea dau-
kagu. Saioek harrera ezin ho-
bea izan dute, 55 lagunetik
gora bildu baikara bertan. Ar-
gi ikusi da Usurbilen hezkun-
tzaganako dagoen inplikazioa
nahiz sentsibilitatea. Etorri
diren herritar guztiek izan
dute partehartze aktiboa eta
aportatzeko zerbait izan dute
denek. Erantzuna oso positi-
boa izan da eta ikusgai geratu
da Usurbilen badela hezkun-
tzaganako arreta berezi bat.

Aipatzeko beste alderdia,
prozesu honetan erabili den
metodologia. Zer nolako
eragina izan du burutu du-
zuen lanketan? Zertan izan
zaizue lagungarria?
Elhuyar izan dugu bidelagun
prozesu honetan. Alde bate-
tik, Talde Eragilearen osaera
garrantzitsua izan da saioe-
tan adostasuna lortzeko. Tal-
de honek irizpideak eztabai-
datu eta adosten zituen, gero-
ra herritarrei erakusteko. He-
rritarrek beren iritziak eta
ekarpenak egin dituzte, azke-
nean denon artean adostu du-
gun dokumentua doitzeko eta
taxutzeko.

Aipatu beharra dago, baita
ere, izan ditugun bilerak ez
direla eseri eta entzun forma-
tukoak. Herritarrek aktiboki
parte hartu dute bileretan.
Izan ere, bilera hauek erabat
dinamikoak izan dira eta par-
te hartzaile guztien inplika-
zioa azpimarratzekoa izan
da.

Partehartze prozesuan hainbat herritarrek hartu dute parte.

eredua marraztu dugu”

Ekarpendesberdinak jasoko ziren
prozesuan zehar. Zer nolako lan-
keta egin behar izan duzue,
horiek denak dokumentu bate-
an bildu arte?
TTaallddee  eerraaggiilleeaa..  Ikuspuntu desberdi-
nak jaso dira. Usurbilgo hezkuntza
komunitatearen aniztasuna islatzen
duen prozesua izan da: komunita-
teak iritzi desberdinak ditu hezkun-
tzan eta beste edozein arlotan ere.

Norbanakoak bere modura ulertzen
du hezkuntza. Iritzi guztiak mahai
gainean jarri ditugu eta ados geun-
den puntuak jaso ditugu, batez ere
batzen gaituena azpimarratu dugu. 

Prozesu guztiek izaten dituzte une
"gazi-gozoak", edo gorabeherak,
nolabait esateko. Bileretan jorra-
tu diren zer alderdi, ezaugarri edo
puntuek izan dute adostasun

gehien? Eta zerk eragin ditu
desadostasun edo eztabaida han-
dienak?
Adostasuna lortzea ez da zaila izan.
Esan bezala, bakoitzak uste genue-
na baino gehiagok elkartzen gaitu.
Denon oniritzia duen dokumentua
sortu eta doitu dugu. Aurrerantze-
an, dokumentuan biltzen dena mar-
txan jartzea izango da benetako
erronka. 

“Bakoitzak uste genuena baino
gehiagok elkartzen gaitu”

Prozesura
“etorri diren

herritar guztiek izan
dute partehartze

aktiboa eta
aportatzeko zerbait

izan dute
denek”
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E
gitarau oparoa osatu
dute aurtengoan,
Emakume Langilea-
ren Nazioarteko Egu-

naren harira, Parekidetasun
Kontseiluak; Bota Punttubak,
Gaztelekuak eta Itaya Gazte
Asanbladak antolatu dituzten
ekimenek. 

Denetariko hitzorduak tarte-
katu dira. Binakako emakume-
en pala txapelketak eman zion
hasiera ekitaldi sortari. Gazte-
lekukoek eman zioten jarraipe-
na, frontoian margotu zuten
emakumeen eskubideen alde-
ko muralarekin. Collage itxura
zuen lanak, eta besteak beste,

tximeleta baten barruan ume-
tokia irudikatu zuten, eta bes-
tetik emakumea kirola egiten.
Martxoaren 7an izan zen hori,
jarraian, iluntzean, bertso-afa-
ria ospatu zen Artzabalen. Iaz
bezala, aurten ere, sarrerak sal-
gai jarri eta egun gutxira agor-
tu dira. Maialen Lujanbio,
Amaia Agirre eta Uxue Alberdi-
ren saioaz gozatu ahal izan zu-
ten, baita “Gozamenez” klown
bakarrizketa saioaz ere. Biha-
ramunean, Itayakoen txanda
izan zen, besteak beste, Usur-
bilgo Gaztetxean antolatu zu-
ten kontzertu gauarekin. 

Baina ez dira hemen amai-
tzen, Emakume Langilearen

Nazioarteko Egunaren harira
Usurbilen antolatu diren eki-
menak. Ostiral honetara arte,
martxoaren 15era arte, ikusgai
dago herriko emakumeak ageri

Martxoak 8, iruditan

Gaztelekukoek mural bat margotu zuten frontoian.Artzabal txiki geratu zen. Txartelak berehala agortu ziren.

Bertso-afarian elkartu zirenek klown saioaz ere gozatu ahal izan zuten.Maialen Lujanbio, Uxue Alberdi eta Amaia Agirre aritu ziren kantuan.

diren argazkien erakusketa.
Gaurko eta atzoko herriko
emakumeen irudi bilduma, Ar-
tzabalen eta Oiardo Kirolde-
gian ikusgai dago. 

Argazki erakusketa zabalik dago oraindik.



ITAYA TALDEAREN TARTEA 13524. zenbakia

H
ilabete honetako
Agayak aldarrika-
pen itxura har ez
dezan proposatu

diogu gure buruari. Izan ere,
ziur gaude zuetako guztiok
argi duzuela emakumezkook
pairatzen dugun jazarpena
benetan erreala den eraso bor-
titza dela (Eta oraindik ere ar-
gi ikusten ez baduzu, ireki on-
do begiak lagun!). Beraz,
oraingo honetan, azaleko be-
giradatxo bat botako diogu
historiari.

Hasi baino lehen, azpimarra
dezagun, historiatik, bere
ehunekorik altuenean, irabaz-
leek idazten dutena dela. Eta
kasu honetan, zergatik ez
esan, ehuneko altu hori, erre-
alitatean, gizonezkoek idatzi
eta idazten dutela.

1857. New York. Ehungin-
tza fabrika bateko emakume
talde baten protesta martxa,
lansari baxuagoa eta lan bal-
dintza kaxkarrak salatzeko.
Poliziak dispertsatu zituen
manifestariak.

1908. Washington. Cotton
Textile Factory lantegiaren
okupazioa lan baldintza kax-
karrak salatzeko. 13 asteko
greba. Jabeak fabrikaren ate-
ak itxi eta su eman zion.129
emakume hil ziren bertan.

1909. New York berriro ere.
15.000 emakume langileek
“Ogia eta larroxak” lemapean
protesta. Babes ekonomikoa
eta bizi-kalitatea eskatu zu-
ten; baita boto eskubidea eta

haurren esklabo-
t a s u n a r e n
amaiera.

1910. Co-
p enhague.
Emakume So-
zialisten II.
Konferentzia In-
ternazionala. Clara
Zetkin. Emakumeen egun bat
izendatzeko beharra aldarrika-
tu zuen, Estatu Batuetako
emakume sozialistek 1908tik
ospatzen zuten urteroko Wo-
men´s Day-ean oinarrituta.
Emakumeen eskubide zibil,
politiko eta ekonomikoak al-
darrikatzea helburu izango du
egun honek.

Estatu bakoitzean data ez-
berdinetan ospatua izan zen
egun hau urte horretatik au-
rrera.

1977. NBEren asanblada
nagusi batek martxoaren 8a
onartu zuen Emakumeen Egu-
na edo Emakume Langileen
egun ofizial bezala.

Hainbat ekintzetan
kokatzen dute mar-
txoak 8aren jato-
rria; hainbat kon-
traesan teoria guzti
horietan historialari

ezberdinen idatzie-
tan, izan ere, ema-
kumeen bai protes-
tak eta baita gre-

bak egun horretatik kanpo ko-
katzen dituzte. Beraz, beste
sinpleago honekin geratuko
gara:

Mendebaldea deitzen zaion
honetan XIX. Mendearen
amaieran eta XX. Mendearen
hasieran emakumezkoen ego-
era legala oraindik ere feudo
garaikoaren oso antzekoa zen.
Emakumezko askok eta askok
euren frustrazio eta haserreak
ekintzetan bihurtu zituzten.
Ehun milaka emakume kalera
atera ziren euren eskubideen
defentsan, exijitzeko; liburuak
pentsatu eta idatzi zituzten,
parlamentuetan indarrez sartu

Azaleko historia pixka bat: martxoak 8

Martxoaren 8ko ospakizuna 1977an ezarri zen ofizialki.

ziren, egunkariak argitaratu
zituzten, pankartak margotu,
esloganak asmatu, gobernuak
interpelatu, sinadurak jaso,
desobedientzia zibila, estrate-
gia politikoak sortu zituzten.
Ekintzen zerrenda adierazga-
rria zalantzarik gabe. 

Argi geratu zen pertsonala
ere politikoa zela, kontratu se-
xualak plusbalia handiak uz-
ten dituela, gure gorputzen
eta bizitzaren inguruan libreki
erabakitzen dugula, kalea eta
gaua gureak ere badirela, ez-
kutatu nahi izan diguten ema-
kumeen genealogia badugula.

Erreboluzio honek kultura,
arraza eta klase sozial guztiak
barne hartu zituen.

Azken hamarkada honetan,
emakumeak antolatu egin di-
ra, giza eskubideei buruzko
nazioarteko arauak aplikatze-
an sortzen diren desberdinta-
sunak gainditzeko. Dei egin
diote nazioarteko komunitate-
ari giza eskubide guztiak ema-
kumeenak ere badirela aitor
dezan.

Gazteok Usurbilen egun ho-
nen garrantzia herrira zabal-
tzeari lehengo urtean eutsi ge-
nion. Baina erabateko berdin-
tasuna (edo parekidetasuna,
bakoitzak defini dezala nahi
duen moduan, guri ere teoria
asko falta baitzaigu horretara-
ko) lortzetik urrun xamar ga-
biltzala jakina da. 

Eta zuk, zure txikitasunean,
zer egin dezakezu?  

Itaya! 

“Gazteok
Usurbilen, egun
honen garrantzia
herrira zabaltzeari
lehengo urtean
eutsi genion”
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Atleta usurbildar gazteak hainbat garai-
pen lortu ditu azken aldian. Otsaila-
ren 9an, 400 metrotako proban txa-

peldun amaitu zuen Zaragozan. Bertan,
Madril, Aragoi, Nafarroa, Gipuzkoa edota Gaz-
tela-Leongo kirolariak lehiatu ziren. Martxo-
ko lehen asteburuan bestalde, Itoitzek Espai-
niako Jubenilen Txapelketan parte hartu
zuen, pista estaliko modalitatean. 400 metro-

tako lasterketan, hirugarren amaitu zuen fina-
lerdian. 51:21 denbora egin zuen, bere orain
arteko marka onena. Finalean berriz bosga-
rren postuan sailkatzea lortu zuen. Denbo-
ra: 51:44. 

Aipatzekoa da, Itoitz jubenil mailako lehen
urtean dela. Udan Durangon ospatuko den
Espainiako Txapelketan parte hartzeko gutxie-
neko denbora lortua du.  

Aurreko igandean, 33 lagun abiatu ziren
autobusean Ezkurrara. Nahiz lehen
asmoa izan Ezkurra herritik oinez abia-

tzekoa, Ezkurrako mendi lepotik igo ziren.
“Lehen pausoak lehen maldan goraka Irakurri
gainera iritsi arte. Oraindik zenbait lekutan elu-

hauetan”, dio Andatzakoek bidali diguten azal-
penak. Haize kolpeak ahaztu eta eguraldi epe-
lagoarekin, Igartza errekaraino jaitsi ziren,
burdinezko zubi batetik igaro ondoren. Sei ordu
inguruko ibialdiaren ondoren, Goizuetara jai-
tsi eta bertako frontoian bazkaldu zuten.

rra urtu gabe zegoen. Gailurrean haize indar-
tsua, masailak ederki hozten zituena. Bista-
rentzat gozamena: Donostia, itsasoa, gipuz-
koar hainbat mendi alde batera, nafar men-
diak beste aldera. Beste gain bat igaro ondo-
ren Iruñarri gaina. Buzoi politak daude gailur

Onenen artean jarraitzen du 
Itoitz Rodriguez Errondosorok 

Futbol partidak, Haranen
Martxoak 16, larunbata
10:00 Kadete F-11

12:00 Regionalak

15:30 Neskak

Eskubaloi partidak,
Oiardo kiroldegian
Martxoak 16 larunbata
9:30 Alebin mutilak: Udarregi 5A-Urnieta 5C

10:30 Alebin mutilak: Udarregi 5B-Urnieta 5A

11:30 Alebin mutilak: Udarregi 6B-Urnieta 6A

12:30 Infantil mutilak: Udarregi-Amenabar A

18:00 Jubenil mutilak: Usurbil K.E.-Hondarribia

19:30 Senior mutilak, 2.nazionala: 

Atez Ate Usurbil-Escolapios

Martxoak 17 igandea
10:00 Infantil neskak: Udarregi B Usurbil-Aiala D

11:30 Kadete neskak: Usurbil K.E.-Bera Bera

Eskubaloi selekzioen deia
Martxoak 17 igandea
Gipuzkoako infantil nesken selekzioan,
Josebe Blazquez. 10:00-12:00 artean,
Donostiako La Salle Kiroldegian.
Infantil mutiletan, Eneko Iribar. 9:15-11:00
artean, Pasai Donibaneko kiroldegian.
Espainiako selekzioan, Estitxu Berasategi. 

Jubenil mailan ari da Itoitz eta Espainiako Txapelketan parte hartzeko gutxieneko denbora lortu du.

Andatzakoak, Nafarroako gailurretan barrena
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Bost kilometroko ibilbidea osatu zuten
parte hartzaileek, martxoaren 3an
Donostian ospatu zen proban. Lilatoi-

ko korrikalari kopurua gorantz doa urtez urte.
Edizio honetan, iaz baino 700 dortsal gehia-
go banatu dituzte. Hona hemen, 2013ko Lila-
toiko web orrialdean, bilatzailean Usurbil ida-
tzi eta agertu zaigun herritarren zerrenda: 

Usurbildarrak Lilatoian
49 IDOIA EZEIZA IRURETAGOIENA  00:21:49 
50 IONE IRURETAGOIENA EZEIZA 00:21:49 
61 ELHUIAR URDAMPILLETA 00:22:05 
104 ROSA URIBE NAVARRO 00:23:14
105 ELISABET APERRIBAI BASTERRETXEA 00:23:14
123 LOLI ELCANO IRURTIA 00:23:52
150 MIREN ECEIZA IRURETAGOYENA 00:24:16
361 ALOÑA PULIDO ORBEGOZO 00:26:39 
362 AINARA OLASAGASTI INTXAUSTI 00:26:39
486 ANA ERRASTI UBERA 00:27:26
663 IRATXE BEGIRISTAIN OTEGI 00:28:26
778 ANA URDANGARIN 00:29:00
780 MAITANE EIZAGIRRE BRUÑO 00:29:00 
1135 INÉS CIRCUJANO 00:30:44   
1210 ANA MARÍA BRIÑAS BRIÑAS 00:31:04
1592 MARIA MITXELENA DIAZ 00:32:25
1597 ANDREA ITURAIN AIZPURUA 00:32:26

1599 MIREN AZKONOBIETA MITXELENA 00:32:26
1665 BEATRIZ IRASUEGI SALSAMENDI 00:32:34
1697 HAIRA RIVERO ARRIETA 00:32:47
1796 YOLANDA ARRIETA  00:33:08
1805 LARRAITZ IZAGIRRE 00:33:10
1912 MERTXE IRASUEGI SALSAMENDI 00:33:39 
2021 ANA ISABEL AIZPURUA IRAZUSTA 00:34:06 
2111 GEMA MOLINA 00:34:26 
2112 ANA MEDIAVILLA 00:34:26
2113 RUTH ASENSIO 00:34:26
2238 MIREN MAIOZ REKONDO 00:35:08
2265  ESTIBALITZ LAZKANO FERNANDEZ 00:35:18
2340 LEIRE DIAZ VENTURA 00:35:40
2342 VIRGINIA HERRERA GOMEZ 00:35:41
2435 MARIA JESUS ASTIGARRAGA 00:36:23
2436 MAITE SANTAMARIA TEJEDOR 00:36:24
2437 XOKO MATXAIN MAIZ 00:36:24
2504  ALAZNE OLAIZOLA IPARRAGIRRE 00:36:50
2511 JOSUNE ESTELLA ARRANZ 00:36:51
2524 NEKANE OTAEGI IRASTORZA 00:36:53
2525 LEIRE ITURRIOZ 00:36:53
2526 ENERITZ AGIRRE URDANGARIN 00:36:53
2527 USOA DIAZ VENTURA 00:36:54
2555 IDOIA AMAS ETXARRI 00:37:04
2597  MARIA JESUS URBIETA ELUSTONDO 00:37:53

* Datuok antolatzaileen web orritik jaso dira.

Gero eta gehiago dira, Lilatoian
Garaipen
gehiago, Judo
Klubarentzat

Sari gehiago lortu ditu Usurbil Judo
Klubak azken aldian. Batetik, joan den
larunbatean, Liga Nazionaleko biga-

rren jardunaldia jokatu zuten. Txapelketa
honetarako Usurbilgo taldea, Aiora Arri-
llagak, Eneritz Agoüesek, Miriam Gonza-
lezek, Jaione Equisoainek, Ane Cazorlak,
Maialen Zubeldiak, Andrea Arruabarre-
nak, Nerea Arrutik eta Sara Alvarezek osa-
tzen dute. Bost norgehiagoka izan zituz-
ten eta haietatik lau irabazi zituzten. Sail-
kapeneko laugarren postuan dira usurbil-
darrak. Judo Klubeko blogetik iragarri dute-
nez, lehia biziko azken jardunaldiari begi-
ra daude jada.

Bestalde, junior mailako Euskadiko Txa-
pelketa ospatu zen otsailaren 23an, Lezo-
ko Kiroldegian. Gipuzkoako Federazioak
Usurbil Judo Klubeko zortzi ordezkari dei-
tu zituen lehiara eta denek domina bana
irabazi zuten. Urrezko eta brontzezko lau-
na domina guztira:

-60 KG NESTOR LACA (brontzea)
-73 KG XABIER CAZORLA (urrea)
-81 KG BEÑAT ABURUZA (brontzea)
-44 KG PAULA VICENTE (urrea)
-48 KG NAROA SANCHEZ (urrea)
-52 KG ITSASNE ARRUABARRENA (urrea)
-52 KG MIRIAM GONZALEZ (brontzea)
-52 KG MAIDER MATILLA (brontzea)

Euskadiko Txapelketan aritu berri dira.

Usurbildar ugari aritu ziren Donostiako Lilatoian parte hartzen. Argazkia: Mendi Urruzuno.
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ETXEBIZITZA
Salgai

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

Pisua salgai Munalurran, guztiz
berritua, 1. pisua igogailu gabe,
+ 60metroko trasteroarekin pisu
azpian. 2 gela, aire egokitua, kale-
fakzioa, parket... ikusgarria.
220.000 euro.  636393237

Etxe bat salgai Munalurran. 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

Pisua salgai Txaramunton. Berria,
bi logela, egongela, terraza ikus-
garria. Trastero handia. 276.000
euro. 615 720 245.

Pisu bat salgai Atxegalden. 3 gela,
bi komun, sukalde eta salarekin.
662 439 880.

Pisua salgai Kaxkoan. Pisu berria,
lehen mailako materialekin 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. Egoera ezin hobean. Mer-
kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bista
ederrekin. 2 solairu, bakoitza
115 metro koadro. Eta 2 solai-
ruko borda dena 3.000 m lur 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,
sukalde eta jangelarekin, komu-
na, terraza eta ganbararekin.
943 455 202 edo 697 530 792.

Pisua salgai, San Ignazio 5. 3 gela,
100 metro koadro, terraza.
340.000 euro. 648 013 277

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

Etxebizitza bat salgai Usurbilen.
60 metro. 3 gela, egongela,
sukaldea, komuna eta 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 logeletako pisua
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 alokairuan Atxegalden.
Tel. 659 921 235.

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

Alokairuan dagoen etxe bat kon-
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
gela bakoitza. 650 262 101 / 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 logeletako etxebizitza bat alo-
katzen da Atxegalden. 659389707
nerezabala1@gmail.com

Pisua alokairuan Santuenean,
65m berritua, 2 logela, 650 euro.
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-
tzen dut kaxkoan. 3 gela, 2 terra-
za eta trasteroa. 616064059
(gauetan deitu).

MOTORRA
salmenta, 
garajeak

30 metroko lokal bat alokatzen da
Lasarten, Zumaburun. Egokia edo-
zer gauza jartzeko. 130 euro hila-

betean. Kontratua luzea egitea
posible izango da. 687 348 223.

Volkswagen Multivan 2.5 TDI
130cv salgai. 2006koa, 151.000 km,
gris iluna. 650919065.

Garaje itxi bat alokatzen da Zubia-
rrenea 10ean. Tel. 620 024 663.

Kale nagusian garaje itxi bat alo-
katzen da: ate automatikoa eta
kotxea eta motoa sartzeko modu-
koa 667984083

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

Lokal bat alokatzen da Atxegal-
den. 2 solairu ditu, eta 90 metro.
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

Baju komertziala salgai Atxegal-
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 lan egiteko prest. 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.
Goi mailako ingenieritza ikaske-
tak egin ditut.

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

Mutil katalan gazte euskaldun

berri bat eskaintzen da, adine-
koak zaintzeko edo katalanera-
ko klaseak emateko. 677 290 212
(Roger).

Neska euskalduna, 47 urte ditut.
Geriatriako titulua dut eta arra-
tsaldetan jendea zaintzeko prest
nago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte ardura-
duna, arratsaldeetan 6-12 urte-
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. 685 772 602 (Nerea)

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

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

Usurbilgo neska euskalduna
naiz, goizez nahiz arratsaldez,
klase partikularrak emateko zein
haurrak zaintzeko prest. 688 661
997 / 943 365 005".

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

21 urteko neska usurbildar eus-
kaldun bat,  haurrak zaindu
edota klase partikularrak ema-
teko LH-n nahiz DBH-n. Espe-
rientziaduna. 666 041 971 (Ane)

Jardineritzako lanak egiten ditut
txukun eta modu onean: 677
443 140 (Iñaki).

18 urteko mutil bat lanerako
prest. Baratzean laguntzeko,
morroi  lanetarako, tabernan lan
egiteko edo enkarguak egite-

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Garazi!
Martxoaren 13an
8 urte beteko dituzu.
Jarraitu horrela!
Muxu asko etxekoen
partez.

Zorionak Mari Mar
eta Helene! Martxoaren
15ean beteko dituzue
urteak. Zorionak eta
muxu handi bat
etxekoen partez.

Zorionak Igor! 8 urte beteko
dituzu martxoaren 17an. Zorionak
eta ondo pasa familia guztiaren
partetik. Bizkotxoa gure kontura!

Zorionak June eta
amatxo! Martxoa-
ren 20an urteak
egiten dituzue.
Zorionak eta muxu
potolo bana
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.

Heriotzak
Fermina Dominguez Carballo
Martxoaren 8an hil zen
90 urterekin
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ko. Tlf.: 626  735 354.

Interna moduan edo orduka
lan egingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxeko
lanak egiteko. Orduka edo 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
arduratsua den neska eskaintzen
da garbiketa lanetarako. 618
030 296.

Ontziak garbitzeko edo sukalda-
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 lagundu edo baserri-
ko lanetan aritzeko. 627 206 451.

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

Emakumea eskaintzen da, ordu-
ka etxeko lanak egi teko .
662 247 324

Umeak zainduko nituzke arra-
tsaldez edo zerbitzari moduan

lan egingo nuke asteburuetan.
638 894 845.

Neska euskalduna eta usurbil-

darra, eta arratsaldetan haurrak

zaintzeko zein klase partikula-

rrak emateko prest. Atzerriko Hiz-

kuntzako Majisteritzan eta Haur

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-
bilgo taberna batean. 9433743 30

BESTELAKOAK
Mendiko jertse gorri bat galdu
nuen Andatzan. Norbaitek aurki-
tu badu, itzultzea eskertuko nio-
ke, Udaltzaingoan utziz edo dei-
tu: 667 830 484 .

Hiru metroko sofa salgai, "txes-
lorarekin". 400 euro (negoziaga-
rriak). Berri berria. 653 711 574.

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

Karbonozko bizikleta erdi berria
salgai. Prezio ona. Tel. 600 244 126

Txamarra eta jertse bat galdu dira
Atxegalden. Udarregira igo eta jeis-
teko eskailera ondoan. 660779160  

Su egurra salgai. Haitza eta
Pagoa. 667 232 300.

Gazte usurbildarra, ordenagai-
luko klaseak etxeetan emateko
prest.  943 360 503/672 718 721.

Eskuz egindako egurrezko pala

txiki bat galdu genuen herriko
frontoian. Norbaitek aurkitu
badu, itzultzea eskertuko genio-
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 

Hemengo babarruna salgai: 637
974 994.

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-
katuko nuke 616260 451

Hemengo intxaurrak salgai.  943
67 11 60.

Ezkontzetan abesteko talde bokal
bat nahi? 665 745 071 (Iñaki).

Ezkontza zein ekitaldietan abes-
teko kantari lirikoa. Maketa bat
entzungai daukat. 690784113.

TRUKEAN, OPARI
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 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

Astelehena 18 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

Asteartea 19 ORUE Pl. Jaizkibel 2 Lasarte

Asteazkena 20 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Osteguna 21 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42 Lasarte

Ostirala 22 ORUE Pl. Jaizkibel 2 Lasarte

Larunbata 23 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

Igandea 24 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 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 14-martxoak 24



Agenda martxoa

Soinurbil, azken txanpan

Musika Asteko lehen ekitaldiak burutu
dira azken egunotan. “Motxila 21” tal-
dekoen saioa, Zumaiako Musika Ban-

daren kalejira eta Musika Txokokoen saioa ospa-
tu dira. Baina oraindik gehiagorako emango du
Soinurbil ekimenaren bederatzigarren edizio
honek. 

Zumarte eta Hernaniko musika eskoletako ikas-
leen emanaldia ikusteko aukera egongo da oste-
gun honetan, elkartruke baten baitan. Aurrera-
go beraz, usurbildarrak izango dira Hernanira
joan eta hango musika eskolakoekin beste eki-
taldi batean parte hartuko dutenak. 

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

Martxoak 14, osteguna
18:30 Hernaniko eskolarekin trukaketa Sutegin.

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

Dantza Taldearen
deialdia

Usurbilgo Dantza Taldearen inguruko libu-
rua osatzen hasiak dira. Herritarren lagun-
tza eskatu nahi dute ohar honen bidez.
Materialik duen edonork utzi nahiko balu,
argazkiak bereziki, helbidera honetara
idatzi dantzataldea@usurbil.com edo 650
422 601 telefono zenbakira deitu dezala.

Jai Batzordearen
lehen bilera

Abiatzear dira aurtengo Santixabeletako
prestaketa lanak. Jai Batzordeak urteko
lehen bilera finkatu du, ostegun honeta-
rako, martxoaren 14rako, 18:30etan Po-
txoenean. Hitzordu honetan, batetik San-
tixabeletako egutegia finkatu nahi da, eta
bestalde, jaietarako proposamenak bildu.

18 INGO AL DEU? 2013ko martxoaren 15ean

Aurreko igandean Zumaiako Musika Banda

aritu zen, kalejiran lehenik frontoian ondoren.

15 ostirala
Errenteria musikaleko taldeak 19:00etan
Sutegin.
"Usurbilgo emakumeak protagonista"
argazki erakusketa ikusteko azken eguna
Kiroldegian eta Artzabalen.

16 larunbata
Sagardo dastaketa gidatua Saiza-
rren.11:00etan.
EHGAM-en ospakizunak. 18:30 Txirristra-
tik abiatuko da triki poteoa.
Sen taldea gaztetxean, 23:00.

18 astelehena
Hezkuntza erreformari buruzko hitzaldia

Ruben Iglesiasen eskutik, Potxoenean,
19:00etan.

Datozenak

Jubilatu Astea
Irteera, bazkari, antzezlan edota hitzaldiak
antolatu ditu Gure Pakea elkarteak, martxo-
aren 18tik 24ra ospatuko den Jubilatu Aste-
rako. Aialde-Berri sagardotegian burutuko
den bazkarirako aldez aurretik eman behar
da izena.  

Martxoak 18, astelehena
16:30 Hitzaldia Artzabalen: “Bide segurta-
suna adineko pertsonentzat”. Hizlaria: Amaia
Lopez, DYA-ko ordezkaria.

Martxoak 19, asteartea
16:30 Hitzaldia Artzabalen: “Pentsamendu
positiboa”. Silbia Kamio, Lahar Fundazioa.

Martxoak 21, osteguna
Donostiara oinez. Usurbildik Igeldora eta
handik Antiguora. Bazkaria, Antiguoko jubi-
latu etxean.

Martxoak 22, ostirala
16:30 Antzerkia Artzabalen: “Andregai zuriak”.
Taldea: Lasarteko antzerki taldea (erdaraz).

Martxoak 24, igandea
12:00 Meza. 
14:00 Bazkaria, Aialde-Berri sagardotegian.
20 euro bazkideentzat, 27 euro gainerako jubi-
latuentzat. Izen ematea: martxoaren 14ra arte,
Artzabalgo bulegoan.






