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Albistea iruditan

Laburrean

Izen ematea,
Lanbide Eskolan
Ekainaren 7ra arte irekita jarraituko du, datorren
ikasturterako Lanbide Eskolak eskaintzen dituen
erdi eta goi mailako zikloetan aurre matrikula-
tzeko epeak. Honako hezkuntza eskaintza dute
Zubietan, A eta D ereduetan: Administrazioa eta
kudeaketa, elektrizitate-elektronika, fabrikazio
mekanikoa, ura eta energia alorrei loturiko ziklo-
ak. Informazio gehiago: 943 364 600 telefono
zenbakian edo lhusurbil.com web orrialdean.

Konpostatzeari buruzko
ikastaroa Potxoenean
Hilero izango dira aurrerantzean. Lehen saioa,
asteazkenean, ekainak5, arratsaldeko19:00etan
Potxoenean.

“Gonbitea luzatzenzaizue, konpostatzenhasi
nahi duzuen bizilagun orori: izen emanda eta
itxarote zerrendan zaudeten auzokonpostala-
riei, edota konpostaz zalantzak argitu edo
gehiago ikasi nahi duzuen guztiei”, udal itu-
rriek aditzera eman dutenez.

Ziortzakoen kanpaldiko
muntaketa lanetarako deia
Sare sozialen bidez, twitterretik zabaldu dute
deialdia Ziortzakoek. Udan, Peñaloscintosen
(Errioxa) antolatu duten kanpaldia muntatzera
joateko eguna jarri dute jada. Ekainaren 22an
izangoda, larunbatez.UztailerakoUsurbilgohaur
eta gaztetxoen aisialdi gunea izango dena pres-
tatzen laguntzeko gonbita luzatzen diete herri-
tarrei. Interesdunek email bat idatzi besterik ez
dute, ziortzage@gmail.com helbidera.

Igandean gulak, ikasturteko azken Tipi-Tapan

Igandean, Txiriboga, Aitzaga, Bordatxo, Artza-
bal edo Txapeldun tabernetara gerturatzen
denakmokadubereziakdastatzekoaukera izan-

go du beste behin; gulekin eginiko pintxo goxo
askoak. Besteak beste, gula entsalada, gulak aji-
llo erara edota tortilla gula. Edariarekin batera
(urtekoardozuri, gorri edobeltza, txakolina, sagar-
doa, zuritoa, muztioa edo ura) 2 eurotan. Jate-
koabakarrik, 1,5eurotan.Hauguztia, igandehone-
tan, ekainaren 2an ospatuko den Tipi-Tapan. Eta
adi, Hurbilago elkarteko establezimenduetan
xahutu ahal izango den 300 euroko erosketa-
balea zozketatuko baita oraingoan, 15:00etan
Aitzagan.

HurbilagoElkarteak,UsurbilgoUdalaren lagun-
tzaz antolatzen duen ibilbide gastronomikoaren
zazpigarren edizioa izango da igande honeta-
koa, ikasturteko azkena. Uztailean eta abuztuan
ez baita Tipi-Taparik izango.

Udazkenetik aurrera, ekimen honi jarraipena
eman asmo diote tabernariek. Beraz, igandean

esku artean dituzuen Tipi-Tapa txartelak gorde
ondo, hurrengo ikasturterako.

300 euroko erosketa-txartelaren zozketa Aitzagan egingo da, 15:00etan.
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Nora goaz?

Bota errua Giuseppe Treb-
biri edo bestela Giuseppe
Battelliri edo Gian Enrico

Rusconiri. Bota errua Garibaldi-
ri, Cavourri edo Bismarcki. Ez da
mea culparik independentziari
edo nazioari buruz idazten badut
gaurkoan. Erru guztia besteek
dute.BotaerruaKataluniari, Esko-
ziari edo Kortsikari. Ez da erru-
duna ez naizelako, baina badaki-
zue, kulpa beti beste batena da.

Enbaxadorebatbezalasentitzen
naiz munduaren amaiera hone-
tan, trenbideek trenei stop dieten
eremu honetan. Egon denak
hemen badaki zergatik diodan.
Herrian gertatzen den guztiaren
berri dut (benogehienarena), bai-
nabertanezegonikkanpoko ikus-
le batek bezala ikusten dut dena.
Postu pribilegiatua San Giusto
gazteluak eskaintzen duena.

Baina mintzo gaitezen bene-
tan axola duenaz: Zergatik gara
hainburugogorrak?Zergatikgara
hain artaburuak? Hain anorma-
lak? Hain, hain, hain … Galdera
erdi erretoriko hauen intentzioa
iraintzea da, ez dago inolako sar-
kasmoedo ironiarik…benoagian

apur bat, goilarakada bat, ez
gehiago.

Inongo izenikaipatugabe,poli-
tika instituzionaleansinestendugu
oraindik, gainontzeko herrialdee-
tako gobernuek aurrerapausoak
daramatzaten bitartean gurean
haur jolasetan gabiltza: berak ez
dit pilotarekin jolasten uzten, ba
nik ere ez diot utziko nirearekin
jolasten eta pilota galtzen badu,
izorrai! Honetarako daude Lege-
biltzarrean?Pilotarekin jolasteko?
Martxahonetannituen ilusioguz-
tiak galduko ditut.

Etaoraindik ligthegia iruditzen
zait idatzi hau. Zarata behar du,
buila, garrasiak.Haserregehiago,
eromen gehiago!

Independentzia nahi dugula,
askatasuna nahi dugula… Eta zer
egitenarigara?Sozialismoa!Sozia-
lismoa! diote batzuek … Eta ideia
putarik ez zerden!Daskapital ira-
kurri etaulertubalutebezalamin-
tzo dira intelektual paperan. Eta
historiarekin justifikatzeko gure
existentzia gai dira erromatarren
aurkako batailak Euskal Herriaren
askatasun eta subiranotasunaren
ikur bezala hartzeko. Azken fine-

an bla bla bla Independentzia eta
Sozialismoa! Gora Euskal Herria
askatuta! Akaso horregatik tele-
bistako debateetan ez dute histo-
rialaririk eramaten inoren justifi-
kazio historiko-politikoa ez deza-
ten hankaz gora jarri.

Falazien eta gezurren inperia-
lismokognitiboa. Etagaineragure
ignorantziatikgai garaegiagezu-
rra dela esateko gure ikuspuntu-
tik oker baitagoegiahori. Etagai-
neranaziaedofaxistadeitukodio-
guegiari gure argudio indartsue-
na bailitzan.

Gobernuaren inmobilismoa
independentziaren alorrean eta
Herriaren ignorantzia erradikala.
Errobiren kantu baten izenburua
galdera: Nora goaz?

Eta inkontzienteki Hegel dugu
maitale. Batetik Estatua eta bes-
tetikGizartea.Estatuakdituenhel-
buruenatzetik jarraitzendu,nahiz
etaGizartearenkalterako izan. Eta
egun ekonomiak agintzen due-
nez, lehentasunaEstatuarenosa-
suna (ekonomikoa) da eta ondo-
rioztatzendutehonensuspertze-
arekinGizartearenosasunahobe-
tuko dela, inoiz alderantzizkoan

pentsatu gabe.
Gobernuaren postureoa ez

denez aldatuko (oraingoz) gure
soluzio bakarra Herria mugitzea
daalbobaterautzitaalderdi joko-
ak, ignorantzia etab. eta kausa
batengatik, hau da, independen-
tziagatik eta alde mugitzea eta
borrokatzea. Zarata atera behar
dugu kalean munduak entzun
diezagun. Justifikazio historiko-
ak aparte utz ditzagun, kontzen-
tra gaitezen justifikazio garaiki-
deetan. Independentzia ez da
SabinoAranatikdatorkigunkapri-
txo bat, gurea denaren defentsa
baizik. Ultimatum batek egon
behar du: gurea dena babesteko
prest zaudete (utzi pentsatzen …
EZ!) edo bagoaz hemendik! Kon-
turatu behar baikara kultura dela
euskaldun egiten gaituena eta
gure kultura gainbeheran doala
kanpoko eta BARNEKO hainbat
motibo tarteko. Kulturarik ez
badugu agur independiente iza-
teko aukera orori.

Beraz: kontzentzia gaitezen,
utzi txorakeriak albo batera eta
Marxi ideia lapurtuz: Munduko
euskaldunak batu gaitezen!

Ugaitz Agirre
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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: ekainak 7. Idatzia ekartzeko azken eguna: ekainak 3.

Kiroldegian eta Etumeta AEK

euskaltegian egingo da ikastaroa.

diren saioetan. Teoria eta praktika
uztartuko ditu ikastaroak, modu
eroso eta atseginean. Amaieran,
Uretako Sorosle Titulua eskura-
tzeko aukera egongo da.

Ekainaren 1ean abiatuko den
ikastaroan parte hartzeko, lehen
sorospeneta sorosle ikastaroaegi-
na izatea ezinbestekoa izango da.
Honahemen, ikastarohonenordu-

Uretako sorospen ikastaroa antolatu du DYAk

Uretako arrisku egoerei nola
aurre egin jakiteko, ureta-
kosorospenikastaroaanto-

latu du Gipuzkoako DYAk Usurbi-
len. Ikastaroa larunbat honetan
hasi eta lehen lau asteburuetan
zeharburutukoda.Oinarrizkoeza-
gupenak irakatsiko dira, baina oso
erabilgarriak,OiardoKiroldegianeta
Etumeta AEK euskaltegian egingo

tegi, prezio eta bestelakoen berri:
Epea: ekainak 1-23 (larunbat

eta igandeetan).Ordutegia: larun-
batak:9:00-13:00eta15:00-19:00.
Igandeak: 9:00-13:00.

Tokia:OiardoKiroldegiaetaEtu-
meta AEK euskaltegia.

Prezioa:200euro (matrikulaeta
txostenabarne). Plazakmugatuak.

Informaziogehiago:943464622.
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GaineandituguSantixabelak. JaiBatzor-
dea jada prestaketa lanen azken txan-
paraheltzenarida.Bileradeitudu,dato-

rren asteazkenerako, ekainaren 5erako, arra-
tsaldeko 18:00etan Potxoenean.

San Juan jaiak,
ekainaren 15etik 24ra
EskeaSanJuanbezperan,musika, jokoak, janeda-
na… Kalezarko Jai Batzordeak prest du, aurten-
goan ere bi astebururen bueltan ospatuko diren
auzoko festen egitaraua. Inguruotako jaienden-
boraldia estreinatuko duten San Juanak ekaina-
ren15eta16koasteburuanhasikodira. Lau egu-
netakoetenaldiarenostean,ekainaren21ean itzu-
likodiraKalezarreko festak.Gainerakoekitaldiak,
hilaren 22an, 23an eta 24an ospatuko dira.

Ekainaren 5ean, Santixabeletako
Jai Batzordearen bilera

Langabeak
kontratatzeko diru
laguntzak, ekainaren
30era arte eska daitezke

Eskualdeko Enplegu Planaren baitan, lan-
gabeak kontratatzeko diru-laguntzak eska
ditzakete Donostialdeko enpresek; hau da,
Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-
Oria,UrnietaetaUsurbilgo lantegiek.Horre-
tarako, ekainaren 30era arteko epea dute,
Usurbilgo Udalaren web orrialdeak gogo-
rarazten duenez. Hauexek, diru-laguntza
deialdi honi buruz jakin beharrekoak:
-Nortzukeskaditzakete?: eskualdekoenpre-
sa, profesional eta laneratzea sustatzen
duten erakundeek.
-Kontratuak: lanaldi osorako eta gutxienez
6 hilabeterako egingo zaizkie, Lanbiden
lan-eskatzaile gisa izena emanda dauden
pertsonei.
-Dirulaguntzaren zenbatekoa: 641,40 euro
hilabeteko (gehienez 6 hilabetez) eta kon-
tratatzen den pertsona bakoitzeko.
Diru-laguntza eskaerakAndoaingoUrigain
etxean (LaSalle etorbidea, 6) aurkeztubehar
dira. Bertan du egoitza, Andoaingo Udala-
ren Sustapen ekonomiko, enplegu eta Gaz-
teria Sailaren errejistroak. Halere, argibide
gehiago, Usurbilgo Udalean eskura litezke:
enplegu@usurbil.nethelbideanedo943371
951 telefono zenbakian, JosuneMujika tek-
nikariarekin harremanetan jarrita.

Bi astebururen bueltan ospatuko dira

San Juan jaiak Kalezarren.

Ekainaren 8rako, larunbata, kinto bazkaria
antolatu dute 1963-66 urte artean jaio ziren
aginagarrentzat. Otordua, Sekañaerretegian
ospatukoda. Joanasmoduenak, aldez aurre-
tik izena eman behar du 943 362 773 tele-
fono zenbakira deituta.

Aginagarren
kinto bazkaria

Datorren astean ospatuko dute 1977an jaio-
takoen kintoen bazkaria. Ekainaren 8a larun-
bata, Aginaga sagardotegian. Aldez aurretik
emanbeharda izenaeta antolatzaileek zerren-
dak ipini dituzte Aitzaga eta Irrati taberne-
tan.

Ekainaren 8an,
1977koen kinto bazkaria

Ika-Mika

zidor eta pistetan sorturiko kalteak
nabariak izan baitira.

Bestalde poza handia, sortzen du,
gurutzetik abiatu eta buzoiaraino
pinuak bota ezkero, irabaziko geni-
tuzkeen bista zoragarriak.

Pinuabotatzekogaraiankontupix-
kabatekinjardunezkero , tartean aur-
kitzen diren harri eta arkaitzek osa-
tzen duten multzoak, eta zuhaitz
ezberdinak, haritza, ametza, gaztai-
na, gorostia, urkia eta abar salbatzea
egongolitzatekeelapentsatzendugu.
Gure ustez, inguruarekiko begirune
gehiago eskatu beharko geniekela
mendi ustiatzaileei.

Andatza mendiaren etorkizuna

Azken urteotan lekuko gara
nola Andatzamendia erabat
aldatzen ari den. Pinuari bere

zikloa agortu zaio eta nahiz eta esti-
maziohandirik ezedukimoztubeha-
rrean aurkitzen da. Azken 20 urte
hauetan Foru Aldundia hor ari da
pinua bota eta bota eta hutsuneak
bete nahian hasera batean pinua
berraldatzen bazuen ere, oraingoan
ostozabal batzuei aldatzeari ekin
dio.

Aurtengoneguan ,Andatzagoial-
deko pinu eta lawsoniana botatze-
ari ekin dio Diputazioak. Honek kez-
ka haundia eragin du herrian, bide-

Andatza mendia usurbildarron
mendikuttunadugu,oineznahizbizi-
kletaz ibiltzeko, udara eta udazke-
nean onddoak eta gaztainak biltze-
ko, ehiztariekoilagorretarako txaku-
rrak trebatzeko, ganaduzaleek belar
izpiak aprobetxatzeko (Diputazioak
utzi ezkero), erreka desberdinetako
ura jasotzeko ,pinuarenegurraustia-
tzeko eta zergatik ez , egunen bate-
an sortzen den biomasa energia itu-
rri bezala erabiltzeko.

Herrian eta herritarren artean
sumatzendugunkezkarekinbategi-
nez Andatza Mendizaleen Kirol Tal-
deak badaki orain egindako kalteak

denbora laburreannaturaripixkabat
lagunduezkeroerrekuperatukodire-
la. Guk haratago joan nahi dugu,
Andatzaren etorkizunaz ari garene-
an epe luzera ari gatzaizkizue, Dipu-
tazioa eta Udalarekin batera herriko
eragiledesberdinakpartehartubehar-
ko genukeela bere planifikazioan
dena Diputazioaren esku utzi gabe.

Honela egunen batean Usurbilgo
herriak Andatza bereganatzen due-
nerako ustiaketa orekatu eta txukun
bategitekooinarriak finkatzen hasiak
izango gara.

Andatza Taldea
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Grebarako
4.843 arrazoi
Buruntzaldean
4.843, horiek Buruntzaldeko lan-
gabetuak. Eta horiek baita, oste-
gun honetarako deitua dagoen
greba orokorrean parte hartzeko
arrazoiak direla adierazi duen EH
Bilduk, astelehenean Lasarte-
Orian. Lanbidekduenegoitzaata-
rira eramannahi izan zuten, egun
bizi dugun egoera, eta baita oste-
gun honetarako greba orokorre-
rako deialdia ere. Elkarretaratzea
burutu zuten hainbat lagunek,
Lanbide aurrean, “4843 arrazoi.
Burujabetzaetaeraldaketa sozia-
la. M30 greba orokorra” lemape-
an.

Manifestazioetan
parte hartzeko deia
Maiatzaren30honetarakodeitua
dagoen greba orokorrari begira,
UsurbilenosatudenGrebaBatzor-
deak hainbat ekimen antolatu
ditu egunotarako. Parte hartzera
deitzen dute. “Ez gara aspertuko
behin eta berriz azpimarratzen,
inoizbainogarrantzitsuagoadela
mobilizazio eta batzarretan par-
te hartzea. Denon artean lortuko
dugu”, adierazi zuten herritar eta
eragileek, larunbateko agerral-
dian.

Ostegunerako, goizean batza-
rra eta egunean zehar bi mani-
festazio deituak daude; lehena,
eguerdian Donostian. Eta biga-
rrena, arratsaldean Usurbilen
bertan. Zehaztasun gehiagore-
kin, hona hemen, mobilizazioen
egutegia:

Maiatzak 29, asteazkena
19:00ak aldera, Gazte blokea-
ren kanpaldia frontoian.
19:00 Kotxe karabana anbula-
toriotik.

Maiatzak 30, osteguna
Goizean, batzar informatiboa.
12:00ManifestazioaDonostian.
Hiru zutabe abiatukodira, Ano-
eta, Gros eta Antiguotik. Usur-
bildarrei, Anoetara joateko deia
egiten zaie.
18:00ManifestazioaUsurbilen.

pausoa. Helburu argi batzuen
inguruan, bidea osatzen la-
gunduko dutenak. Ziur gau-
de, bide honek Euskal Herria-
rentzako eta beraz, Usurbilen-
tzako eredu propio batera era-
mango gaituela, eskubide so-
zial eta laboralen errespetuan
eta justizia sozialean oinarri-
tua”. Eredu ekonomiko pro-
pioa defendatu zuten beraz,
“Euskal Herrian eta Euskal
Herriarentzat erabakia, eta ez
elite ekonomikoek erabakia,
gehiengo sozial langilearen
parte hartzearekin baino”.

“BETIKOEK ABERASTEN
JARRAITZEN DUTE”
Prozesu berri honetako lehen
urratsa halere, ostegun hone-
tarako deitua dagoen greba
orokorra dela gogorarazten
zuten. Egunotarako eta oste-
gunerako deitu diren mobili-
zazioetan parte hartzera dei-
tzen zituzten herritarrak.
Egungo politiken “norabidea
aldatzera behartu behar ditu-
gu. Eta modu bakarra borroka
eta mobilizazioak dira. Egiten

“Alternatiba eraiki behar dugu”

E
gungo politiken nora-
bidea aldatu, bizi
baldintza duinen al-
de agertu eta aski de-

la esateko, ezinbestekotzat,
behar beharrezkotzat jotzen
dute ostegun honetarako dei-
tua dagoen greba orokorra, la-
runbatean frontoian bildu zi-
ren herritar eta eragileek. 24
orduko lan uztea babesteko
bildu zen hain zuzen, ondoko
argazkian ageri den herritar
taldea.

Baita “haratago” joateko
ere. “Alternatiba eraiki behar
dugu. Beste eredu bat posible
dela aldarrikatzetik eredu hori
eraikitzera pasa behar gara”,
zioten. Eraikitze bide horreta-
rako lehen urratsa ere finkatua
dagoela nabarmendu zuten;
Euskal Herriko Eskubide So-
zialen Gutuna osatzea. Ziote-
nez borrokarako baliagarria
izango da, “aldarrikatzetik ha-
rago joango den tresna izatea
nahi dugu. Euskal gizarte oso-
aren indarra eta garatzen ari
garen borrokak batzeko lehen

Maiatzaren 30erako deitu den greba orokorra babestu zuten argazkian ageri diren herritarrek.

ari garen bide honek gehien-
goa hondamendira garamatza
eta badakite”. Krisian are
gehiago sakontzea, “betikoek
aberasten jarraitu”, herrita-
rrak pobretu eta eskubideen
murrizketa ekarri duten politi-
kak salatu zituzten.

BIZI BALDINTZA
DUINAK IZATEKO
ESKAERA
Horregatik, “eskubideei egiten
ari zaizkien erasoen aurrean”,
behar beharrezkotzat, ezin-
bestekotzat jotzen zuten oste-
gunerako deitua dagoen greba
orokorra. Besteak beste, bizi
baldintza duinak aldarrikatze-
ko ezinbestekotzat jotzen du-
te; “Enplegu duina, kalitateko
zerbitzu publiko unibertsalak
eta prestazio sozial egokien
bidez. Krisiaren hasieratik
Euskal Herriko gehiengo so-
zial langilea honen kontra ari
gara borrokan”. Ildo horreta-
tik, bizi baldintza duinok eu-
ren lehentasun izatea exijitu
zieten Euskal Herriko erakun-
deei.
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agatik, behin eta berriz zapal-
duak izaten ari gara, nahiz eta
garai berrietan egon”. Ertzain-
tzaren jarrera salatu eta oste-

25 militanteren identifikazioa
salatu du eskualdeko Ernaik

G
reba egunari begira-
ko esku orriak ba-
natu eta parodia
bat egiteagatik, Er-

tzaintzak 25 lagun identifikatu
dituela salatu du Ernai gazte
erakundeak. Gertaerak ostiral
arratsaldean jazo ziren. “De-
cathlonen parodia egin oste-
an, Urbilera gindoazela, Urbi-
leko sarreran gelditu eta iden-
tifikazio lanak abiatu zituen
Ertzaintzak”, berri eman zuen
Ernaik, osteguneko greba
deialdiari babesa emateko, la-
runbatean frontoian burutu
zen agerraldiaren amaieran.
Aipatu moduan 25 lagun iden-
tifikatu zituen Ertzaintzak, eta
Ernaitik berri eman dutenez,
“horietako bati espedientea
ireki diote, desobedientzia ba-
liatzeagatik”. Parodia eta esku
orriak banatuz, “sistema ho-
nek gazteok zapaldu eta txiro-
tzen gaituela” salatu nahi zu-
ten. Ildo beretik, ostiraleko
gertaerekin ere salatu zutenez,
“gure eskubideak aldarrikatze-

guneko greba orokorrerako
deialdiarekin eta abiatuko den
plan sozialarekin bat egiten
dutela berretsi zuten. Jendar-
teari ere, beste hainbeste egi-
teko gonbita luzatu zioten;
“Gazteei, eskualdeko herritar
orori eta Ertzaintzari zergatik
ez, greba orokorrean dinami-
koki parte hartzeko deia egi-
ten diegu. Gora euskal gazte-
ria!”.

dakin bilketarik egingo. Egun
horri dagokion hondakin orga-
nikoaren bilketa hurrengo la-
runbatean egingo da, ekainak
1ean. Herritarrei, ostegunean,
maiatzak 30ean, hondakinik
atera ez dezaten dei egiten
zaie”, ohartarazi dute.

IKASTOLAN
KLASERIK EZ
Greba orokorrarekin bat egin-
go dute baita Udarregi Ikasto-
lako langileek. Honenbestez,
maiatzaren 30ean klaserik ez
dela izango gogorarazten du-
te, udarregi.com web orrian
zintzilikatu duten oharraren
bidez. “Jakinarazi nahi dizue-

Pertsianak jaitsita esnatuko di-
ra ostegun honetan, herriko
saltoki, taberna, jatetxe eta
hainbat enpresa, gehiengo sin-
dikalak deitu duen greba oro-
korra dela eta. Eguneroko zer-
bitzuetan ere etenaldia suma-
tuko da. Hondakinen bilketan
esaterako. Egunotan udal lan-
gileek etxe atarian jarri dituz-
ten oharretan gogorarazten
denez, ostegun honetan ez da
hondakin bilketa zerbitzurik
izango. “Udal langileek eta
Garbitania Zero Zabor S.M.-k
ELA eta LAB sindikatuek dei-
turiko greba orokorrarekin bat
egitea erabaki dute. Ondorioz,
maiatzaren 30ean ez da hon-

gu, Udarregi Ikastolako langi-
leriak datorren maiatzaren
30erako eginda dagoen greba
deialdiarekin bat egiten duela.
Beraz, maiatzaren 30ean ez
da klaserik izango”, berri
eman dute.
NOAUA!ko langileok ere

bat egingo dugu ostegun ho-
netarako deitua dagoen greba
orokorrarekin. Kultur elkarte-
ko egoitza itxita izango da
beraz. Web orria ez da berri-
tuko. Greba egunak emanda-
koaren berri, biharamunean
emango dugu noaua.com ata-
rian, maiatzaren 31n honen-
bestez. Eta ekainaren 7ko as-
tekarian.

Euskal Herriko
Gutun Soziala
eratzeko lehen
batzarra egin zen
Eibarren

Pasaden larunbateanelkartuziren
lehen aldiz. Helburua: Euskal
Herriaren neurriko Gutun Sozia-
la eratzea. Lehenengo eta behin,
gutunaren sortzearen zergatiak
eztabaidatu eta sakondu ziren.
“Abiapuntubezala, EuskalHerrian
aplikatzen ari diren politika neo-
liberalakgoitik-beheraaldatzeaeta
eraldaketapolitikoetasozialabul-
tzatzea ezinbestekotzat jo zuten
bertaratutakoeragileek”, LAB sin-
dikatuak bere web orrian aditze-
ra eman zuenez.

Ahalik eta partehartzaileena
Gutun sozialak gehiengo sozial
batenmesedetanegongodenere-
duberri bat definitzekobeharrez-
koak diren proposamen eta alter-
natibak jasoko lituzke. Era bere-
an,EuskalHerrikoerakundeezber-
dinak interpelatzeko tresna litza-
teke, ezartzen ari diren politikak
alda ditzaten.

Gutunaren eraketa prozesuan
ahaliketaparte-hartzesozialzaba-
lena eta anitzena bermatu nahi
da. Horretarako, Euskal Herriko
herritar guztiek parte-hartzeko
esparru antolatuak izan ditzaten
gutunaren sortze prozesuan era-
biliko den metodologia ere pro-
posatu zen Eibarko asanbladan.

Gutuna, abendurako
Gutuna osatzeko prozesua urte
bukaerarte luzatuko litzateke.Ekai-
neanproposatudenmetodologia
onartuko litzateke.Ondoren,urria-
ren 5erako aurreikusitako asan-
bladangutunaren lehenengozirri-
borroa ontzat emanez gero, zirri-
borro horrekin eskualde, herri eta
sektoreetan zabalduko litzateke
eztabaida,eta jasotakoekarpeneta
iritziekingutunaabenduaren14an
ixtea proposatu da.

Buruntzaldeko EH Bilduk ere greban parte hartzeko deia egin du.

Eibarren egin zen lehen bilkura.

ERNAI
“Gure eskubideak

aldarrikatzeagatik behin
eta berriz zapalduak

izaten ari gara”

Maiatzaren 30ean
hondakin bilketarik ez, ikastola itxita…
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Laguntza
eskaintza zabala
Ekaineko ikastaro honekin abiatu
eta uda ostean jarraipena eman-
go litzaiokeenprozesuarenamaie-
ran, asmoa herrian talde bat osa-
tzea litzateke. Maiztasun batekin
bilduko litzatekeena. Profesional
batekbideratuko luke, etazaintzai-
leenbizipenetaesperientziakelkar
trukatu eta talde kideekin parte-
katzeabultzatunahiko litzatekebil-
gune honetan.

DuelabiurteantolatuzenGizar-
te Zerbitzuetatik, alor honetako
beste ekimen bat. Formazio espe-
rientzia hartan parte hartu zute-
nek, oso lagungarritzat jo zuten
bertan ikasitakoa. Gizarte Zerbi-
tzuetan, zaintzaile lanetan jardun
eta formazioekimenhauetanpar-
tehartu izandutenekaldea suma-
tu dutela nabarmentzen dute.
Ondo edo gaizki ari diren zalantza
egitetik,urduritasunaizatetik, lasai-
tasun handiagoz hartzen dutela
euren zaintza lana. Ez direla baka-
rrik sentitzen. Norberak bizitakoa,
ikastarohorretanpartehartzenari
den beste zaintzaileei ere gerta-
tzen zaiela jabetzen direla. Eta
euren jarduna,batzuetan iruditzen
zaiena baino hobeto egiten ari
direla. Formazio prozesu hau ere
baliagarria da noski, hobetu dai-
tekeen hori ere hobetzeko. Labur-
bilduz, eguneroko zaintza lana
erraztu, zaintzen ari diren pertso-
nari arreta hobea eskaini eta zain-
tzaileak ere bere burua babesteko
laguntza eman nahi da.

Izen ematea irekita
Saioak: ekainak 4, 5, 11 eta 12.
Ordutegia: 15:00-17:30.
Tokia: Potxoenea.
Izen ematea: doan, Gizarte Zerbi-
tzuetan, 943 377 110.

go da. Zaintzailearen lan kar-
ga eta autozaintzarako estra-
tegiak, sentimenduen kudea-
keta, zaintzarako teknikak
eta mendekotasuna duten
pertsonekiko komunika-
zioa…gai hauetan eta beste
batzuetan sakonduko da.

PRESTAKUNTZA
PROZESUAREN HASIERA
Potxoenean ekainaren 4,5, 11
eta 12an burutuko den ikas-
taroa, Karmele Gurrutxaga
psikologoak bideratuko du.
Izen ematea irekita dago
ekainaren 3ra arte. Interesdu-
nek, Gizarte Zerbitzuetara
deitu baino ez dute. Hauxe,
bertako telefono zenbakia:
943 377 110. Formazio es-
kaintza hau doakoa da.
Hurrengo astean abiatuko

den ikastaroa, prestakuntza
prozesu baten hasiera baino
ez da. Gizarte Zerbitzuetatik,
egitasmo honi udazkenean
jarraipena ematekotan baiti-
ra. Prozesu honetan zehar,
zaintzaileek mendekotasun
legearen oinarrizko ezagu-

Zaintzaileak zaintzen
Doako ikastaro bat antolatu dute Gizarte Zerbitzuetatik

Z
enbat lagun ari ote
da egun, mendekota-
suna duen bikote la-
guna, ama, aita…

zaintzen. Isilpeko lan ikusezi-
na burutzen dute eguneroko-
an, zaintzen ari diren gertuko
senideak ahalik eta bizi kali-
tate onena izan dezan. Ondo-
an izan eta laguntza behar
duen senideari nola lagundu
asmatzea, eginkizun haueta-
rako behar beste baliabide
tekniko eskura izan edota
emozionalki zaintza lan horri
aurre egiteko indartsu egotea
ordea, ez da beti erraza iza-
ten.

Nork zaintzen du bere bizi-
modua gertukoak laguntzera
bideratzen duen zaintzailea?
Zaintzailea babestu, eta zain-
tzen ari den adineko senideari
arreta hobea emateko lagun-
tzera dator, Gipuzkoako Foru
Aldundiak kudeatzen duen
Sendian programaren baitan,
Gizarte Zerbitzuetatik ekaine-
rako antolatu duten doako
prestakuntza ikastaroa. Zain-
tzailea zaindu beharra baita-
go, zaintzaileak bere zaintza
lana ere egoki bidera dezan.
Ekaineko lehen hamabostal-
dian burutuko den lau saioko
ikastaroa, etxean mendekota-
suna duten adineko pertsonen
zaintzaileei zuzendua dago.
Formazio ikastaroa da. Eta
bertan, mendekotasun egoe-
ran den senidea nola zaindu,
zaintzaileak bere burua ere
berdin, nola zaindu dezakeen
ikasteko aukera aparta egon-

Karmele Gurrutxaga psikologoak bideratuko du prestakuntza ikastaroa.

tzak jaso ditzakete, mugikor-
tasunari begira dauden la-
guntza teknikoen berri izan,
tutoretza gaiak landu, eta sa-
rri, zaintzaileak gainean da-
raman “zama” emozionala
arintzeko laguntza psikologi-
koa ere jaso dezake.

‘SENDIAN’ PROGRAMA
Sendian programaren baitan
antolatu da ekaineko ikastaro
hau. Baina formazio saio
hauez gain, zaintzaileentzako
laguntza gehiago ere eskain-
tzen du Sendian egitasmoak.
Adibidez, senideek eurentzat
denbora, atseden hartzeko
tartea izan dezaten, mende-
kotasuna duen adineko per-
tsona egoitza batera eramate-
ko aukera dago. Oporraldie-
tan, edo egun batzuetarako.
Ordu batzuetarako baldin ba-
da, senideek helburu berare-
kin, Usurbilgo Eguneko Zen-
troa ere baliatu dezakete.
Etxean egon daitezkeen ozto-
po arkitektonikoak ezabatze-
ko laguntzak eskatzeko auke-
ra ere ematen du.
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Mundumob
entseguak Zubietan

Herriz herri burutzen ari denMun-
dumob ekimena, Gipuzkoa maila-
koa izango den saioarekin amai-
tuko da ekainaren 8an, Donostian.
Horren harira, Zubieta Lantzenek
dantza saioa ikasteko entseguak
deitu ditu asteotarako. Hurrengo
entsegua ostiral honetan burutu-
koda,19:00etanEskolaTxikian. Eta
azken prestaketa saioa ekainaren
7an, ordu eta leku berean.

Ziklobia, gurpil gainean

Irakurketa topaketa antolatu nahi da Sutegin

E
uskarazko irakurketa-
topaketa bat presta-
tzeko asmoa du Sute-
giko Udal Liburute-

giak. Ekainean egin nahi da,
eta 16 urtetik gorako irakurleei
zuzendua. Interesa duzuenok,
liburutegiko harreran jasoko
duzue informazio gehiago.

Gidaria Pako Aristi izango li-
tzateke eta berak proposatuta-
ko liburuaren ale ezberdinak

Eguraldi onari esker, lagun asko elkartu ziren Zubietan, Ziklobiaren “helmugan”.

16 urtetik gorako irakurleei

zuzenduta dago egitasmoa.

I
gandekoa egun ezberdina izan zen
Zubieta partean. Olatu Talkakoek
aditzera eman dutenez, jai-giroa ezin
hobea izan zen. “Eguraldi bikainare-

kin hasi genuen eguna goiz goizetik”. Iba-
etatik Zubietara arteko Ziklobiarekin 35

jarduera ezberdin antolatu ziren. Estraine-
koz, Ibaeta eta Zubieta elkartzen dituen
errepidea itxi egin zen motordun ibilgai-
luentzat, eta oinezkoentzat, bizikleta, pa-
tin edo motorrik gabeko beste edozein ga-
rraiobiderentzat soilik izan zen erabilga-

rri. Ekimen honi esker, errepideaz goza-
tzeko aukera aparta izan zuten herritar
askok. Eguerdirako, jendetza bildu zen
Zubietan. Olatu Talkaren Ziklobiak izan
zuen arrakastaren erakusgarri dira ondo-
ko argazki hauek.

Liburutegiak eskuratuko lituz-
ke interesa duenarentzako,
saioa baino aste batzuk lehe-
nago; “izan ere, liburua aldez
aurretik irakurriz gero, etekin
handiagoa aterako baitiogu to-
paketari”, Sutegitik aditzera
eman dutenez.
16 urtetik gorako irakurleei

zuzendua, ekainean izango li-
tzakete topaketa, astegunez eta
arratsalde-ilunabarrean. Parte
hartzeko gogoz bazabiltza, li-

burutegiko harrera-gunera jo
eta han eman izena.
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U
rteetako ahalegin
eta ilusioari esker,
antolatzaileek dio-
ten moduan, Usur-

bilen ospatzen diren ekitaldi
klasikoen artean dugu. Herri
honetako belaunaldi oso ba-
teko kide gehienek parte har-
tu dute, ehunka haurrek,
mende laurdena bete duen
Ikastola Eguneko Haur Hez-
kuntzakoen ikuskizunean.
Igandean, 12:00etan Oiardo
Kiroldegian ospatuko dute
25. urteurrena, ikastolaren-
tzat erreferente bat izan den
Imanol Urbieta kantagilea
omenduz. “Imanol Urbietak
haurraren munduan makina
bat lan eta grabazio eginak
ditu eta zer hobeto omenal-
dia haurra berak eskaintzea
baino?”, diote Udarregitik.

Emanaldiok ospatzeko ideia-
ren abiapuntua zein izan
zen?
Udarregiko HH-ko irakasle-
ak. Kalezarren, udaberrian
gauza asko egiten genituen.
Kantuan eta dantzan aritzen
ginen, baina ikuskizunik ez
genuen antolatzen. Talde ba-
tek egiten zuen, ez denak ba-
tera. Orduan, denok batera
zerbait antolatzea bururatu
zitzaigun. Euskal Telebistara
deitu eta dena grabatzera eto-
rri ziren.

Usurbildik kanpora ere za-
baldu zen beraz lehen ikus-
kizun hura?
Ikaragarria izan zen. Gero
emititu zuten, gordea dugu.
Prozesu osoa grabatu zuten;
haurrek jantziak nola egiten
zituzten, muralerako marraz-
kiak, entseguak eta ikuskizun
bera.

Atzeko lanketa ere badu
ikuskizunak, ikusten ez de-
na.
Aste Santu ostean hasten gara
prestatzen. Lehenbizi musika

da ardatza. Gai bat aukera-
tzen dugu eta gero, maila ba-
koitzerako kantak aukeratzen
ditugu. Hasieran oso ideia
abstraktua da, baina gerora
itxura hartzen doa. Gaia zein
den jakinda, horren inguruan
antolatzen eta lantzen hasten
gara; horma irudirako marraz-
kiak egiten, bizitzen…

Nola hautatzen duzue musi-
ka?
Askotan gaia ere ez da har-
tzen aurrena. Musika asko en-
tzun behar da. Uneren batean
etortzen da inspirazioa. Musi-
ka horrekin antolatzen da
gaia eta gainerakoa.

Urteotan, ikuskizunaren ta-
maina handitzen joan da.
Nola bizi izan duzue ebolu-
zio hori?
Guretzat urterokoa, lan berdi-
na da, ekitaldia bera da. Bai-
na toki desberdinetan desber-
din ikusten da. Kiroldegia toki
itxia izanda egun, musika ho-
beto entzuten da, haurrak ere
askoz hobeto daude, ez dira

hainbeste galtzen. Antzoki
kutsua hartzen du Kirolde-
giak. Bildua da eta gainera,
geureganatu egin dugu. 14
metroko horma irudia egiten
dugu, gauza gehiago jartzen
ditugu. Eta gero musika da,
dena biltzen duena. Urtero
gainera, musika berarekin ha-
si eta bukatzen da eta urtero
hunkitzen gara musika horre-
kin. Ikaragarri.

Eta nola ikusten dituzue ber-
taratzen diren haurren seni-
de eta lagunak?
Umeekin gaudenez, ez gara
jabetzen. Egia da bukaeran,
asko etortzen direla eskertze-
ra eta emanaldia ze polita
izan den esatera. Gerturatzen
diren horiek hunkituta ikus-
ten dira. Emakume batek esa-
ten zigun behin, sentitzen
zuela baina ezin zuela gure
ikuskizunak ikustera etorri.
Musikak negar gurea ematen
ziola emanaldi hasieran eta
ikustera joateri utzi ziola.
Beste batzuen kasuan, pena
sentitzen dute. HH amaitzear
zuten bi umeren senide bat,
urtebete barru emanaldira
ikustera ezingo zuela etorri
zioen behin. Aiton amonak
ere oso urrutitik etorri izan
zaizkigu, opor egunak albo
batera utzi eta bilobak ikuste-

Imanol Urbietaren omenez

“Haurrentzat makina bat lan eta grabazio eginak ditu Imanol Urbietak”.

“Haur Hezkuntzako
ikasleen ikuskizunean

Imanol Urbieta omenduko
dute Udarregiko ikasleek

eta irakasleek”

ra. Emozioa handia da.

Haurrentzat, inpresioa han-
dia Kiroldegira sartu eta bat
batean hainbeste jenderen
aurrean topatzea?
Bai, baina inauterietan ere au-
rretik aritu direnez, badakite
zer den. 3 urtekoentzat zer
den, inauterietan pasea izaten
dute. Jendearekin egoten dira
eta oso ondo gainera. Emo-
zioa bizitzen dute haurrek.
Batez ere 5 urtekoek, kon-
tziente direnean zer ondo egi-
ten duten. Umeek halako
ikuskizunetan egoten ikasten
dute. Jendearen aurrean, bere
beldurrak gainditu egiten di-
tuzte, lotsa... dena. Oso inte-
resgarria ikusten dugu guk.
Gurasoek ezustekoak izaten
dituzte emanaldiotan, seme-
alabak ikusita. Nola egoten
diren, adi-adi gozatzen, ema-
naldia luzea izan arren.

Esperientzia, kasu honetan
ere erabakigarria izango
da?
Prozesu bat da. Lehen 2 urte-
koak, emanaldian ibili egiten
ziren. 3 urtekoak pausoak
erritmo gehiagorekin, 4 urte-
koak jada dantza eta 5 urteko-
ek, gozatu egiten dute. Ebolu-
zioa ikusten da, 2 urtetik
5era. Dantzak ere eurei egoki-
tutakoak izaten saiatzen gara.
2 urtekoak ikusten bagenituen
gurasoena alde egiten zutela,
joaten uzten genien. Natural.
Emanaldi honi grazia gehiena,
naturaltasunak ematen dio. 5
urtekoen kasuan, entseguak
serioago egiten dituzte eta gu-
rasoen aurrean jakin behar
dute ondo dantza egiten.
Behin automatizatzen dutene-
an, ondo egiten dute. Haurrek
ere zerbait egin dezaten saia-
tzen gara. Agian jantzi guztia,
edo detaileren bat. Hor ere,
emanaldiko parte sentitzen di-
ra eta horretan ere asko goza-
tzen dute.
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EuskalTelebistakerakutsizuen,
Udarregi IkastolakoHaurHez-
kuntzako ikasleen estreinako

ikuskizuna; “Udaberria” izenekoa.
Emanaldia bera, eta aurretik egin
behar izaten den prestakuntza lan
osoa plazaratu zuen ETB-k 1989.
urtean. Hedapen harekin abiatu
zuen Udarregik, hutsik egin gabe,
IkastolaEgunezurteroeskaini duen
ikuskizuna. Udarregi Ikastolako
patioan lehenik, Oiardo Kiroldegian
1992azgeroztik.Hauexekurtezurte,
HaurHezkuntzakoekantolatudituz-
ten ikuskizunen izenburuak:

1989- “UDABERRIA”
(ETBk grabatua)
1990- “HERRIKO FESTA”
1991- “AFRIKA”
1992- “ITSASOA”
1993- “EUSKAL JAIA”.
1994- “UDARREGI FILM”
1995- “MENDIA”
1996- “ZIRKOA”
1997- “JOSTAILUAK”
1998- “ORTZIA”
1999- “LANBIDE-LAN”
(Eta gu handitan zer?)
2000- “KONTU KONTARI
KANTA KANTARI”

2001- “GARRAIOAK”
2002- “ITSAS BARRENA”
2003- “HAI-SU, UR-LUR”
(4 ELEMENTUAK)
2004- “UDARREGI PARK”
2005- “UDARREGI JATETXEA”
2006- “ERDI AROA”
2007- “BOLON BAT ETA BOLON BI”
2008- “NOR DA INDARTSUENA?”
2009- “MAKRO EKITALDIEN 20.
URTEURRENA”
2010- “GU ERE BAI!!”
2011- “SUSTARREGIKO FRUTAK”
2012- “DATORRENARI, AGUR!!”
2013- “IMANOL URBIETARI ESKER”

1989tik, etenik gabe

erritmoa sentitu, kanturako.
Adierazpen bat da, barru ba-
rrutik irten behar duena. Musi-
karen bidez adierazpen horiek
kanpora ateratzen laguntzen
dugu, umeak konturatu gabe
noski.

Imanolek eginiko ekarpena
handia da, ezta?
Dudarik gabe. Umeen musi-

ka aldetik erreferente bat da.
Irakasten gabiltzan denok Ima-
nol Urbietaren abestiak ezagu-
tzen ditugu. Bera da gure erre-
ferentea.

“Umeentzat erreferente bat da”
25. urteurrena, berezia. Ima-
nol Urbieta omenduko du-
zue? Zergatik?
Udarregiko HH-ko irakasle-
ak. Ikastola sortu genuenean,
musikari eman nahi genion
garrantzia, bizitzarako hain
garrantzitsua izanda. Imanol
Urbietarena joatea erabaki ge-
nuen. Berak esan zigun ba-
zuela lan honetan oso ondo
arituko zen norbait, Jaione
Eskudero. Imanolen jardun
hori oso egokia ikusten ge-
nuen, baloratu egiten genuen.
Kanta asko eta asko bereak
dira. Jaione etorri zitzaigun
eta guk ere piloa ikasi dugu.
Imanol bera etorri zen behin,
musika pedagogiari buruz
hitz egitera. Bere ildotik ja-
rraitu dugu lanean.

Imanol Urbietaren pedago-
giak zer berezitasun ditu?
Imanolek musika beti, espe-
rientziarekin lotuta ikusi du.
Umeak bizi behar du, momen-
tu giro batean, berak sortu
duen bezala. “Lanroberra”
abestiarekin bezala. Errea
ahoskatzeko arazoarekin sortu
zuen abesti hau. Umeak mugi-
mendua behar du, behar du

Urbietak ikastolari eginiko
ekarpena, nola islatu asmo
duzue igandeko emanal-
dian?
Bere musikaren bidez. Ema-
naldirako musika klasikoa, au-
keraturiko gaiari loturiko edo-
zein musika erabiltzen dugu.
Aurten gainera, Wagner jaio
zeneko 200. urtemuga ere ba-
da. Gure sintonia berari lotua
dagoenez, berarekin hasiera
emango diogu ekitaldiari. Eta
jarraian, Imanol Urbietaren
musikarekin egingo dugu de-
na.

Imanol Urbietaren musika baliatuko dute igandeko ikuskizunean.

Egun pasa igandean

Maiatzak 29, asteazkena
18:30 HH5 eta LH 5ekoen kanta-
gintza saioa Sutegin.

Maiatzak 31, ostirala
17:00-18:15Haurrentzako jolasak,
Gaztetxekoen laguntzarekin.
18:15-19:00 Txokolate egin berria
haurrentzat.
Ondoren, buruhandi txikien desfi-
lea (haurrek etxetik ekar ditzake-
te dituzten buruhandiak).
22:00 “Euskararen espektakulue”
emanaldia Sutegiko auditorioan.
Sarrerak: 2 eurotan aldez aurretik
Bordatxon, 4 eurotan egun bere-
an. Antolatzailea: Hitz Aho Uda-
rregi Ikastolako Guraso Elkartea.

Ekainak 2, igandea
9:00-11:30 LH eta DBHko ikaslee-
kin jolasak ikastolako patioan.
10:00-13:30 Teknologia eta esku-
lanen erakusketa ikastolan.
12:00 HH-koen ikuskizunak 25
urte, Oiardo Kiroldegian. Imanol
Urbietari omenaldia.
14:30 Bazkaria frontoian. Sarrerak
salgai Ikastolako idazkaritzan.
Ondoren, dantzaldia.
Antolatzailea: Udarregi Ikastola.

Bazkaritarako
txartelak salgai
Igandeko Ikastola Eguneko bazkari-
tarako txartelak salgai daude Uda-
rregiko idazkaritzan.Bazkaritarakobi
menu prestatuko dituzte; bat hel-
duentzat, bestea haurrentzat. Hel-
duena, 15 eurotan eta menua hau-
xe izango da: paella, kokots-uhala,
postrea, kafea eta kopa, edariak eta
ogia. Haurrentzako menua berriz, 7
eurotan jarriko dute: makarroiak,
solomoa eta chips patatak, postrea,
edaria eta ogia.

Ikastola Eguneko bazkarian berri-
kuntzak txertatu dituzte antolatzai-
leek, Udarregiko web orritik berri
eman dutenez. "Aurten berrikuntza
bezala eta giro alai eta hurbilago bat
sortzeko gurasoek prestatuko dute
bazkaria, horretarako, zuen lagun-
tza-eskaera egiten da hainbat lan-
taldeetan parte hartzeko: garbiketa,
muntaketa, janari prestaketa, jana-
ribanaketa...Animatuzaitezte!!!",egin
dute deia ikastolatik.
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hautsak astinduz, oinarrizko
bezain premiazko emozio bat
indarberrituz: ilusioa.

Uztailean eta UEUren esku-
tik, "Euskal haur eta gazte li-
teraturaz, zer dakigu?" ikas-
taroa eskainiko duzu Baio-
nan. Soilik ikasle jendeari
zuzendua egongo al da?
Y. A. Helburua da gaurko Eus-
kal Haur Literatura hobeto
ezagutzeko eta jarraitzeko bi-
deak eskaintzeaz batera, par-
taideen artean emozio, esteti-
ka eta zentzuen bidezko giroa
bultzatzea euskaraz, liburuak
lagun direlarik.
Horretarako, praktikatik teo-

riara salto eginez arituko gara,
informazioa norberaren galba-
hetik pasatuz eta haur litera-
turaren oinarrizko ezaugarriak
berrindartuz: emozioa, ilu-

Uda parterako hiru ikastaro ezberdin
iragarri ditu Yolanda Arrietak

A
urretik ere hainbat
ikastaro eskainita-
koa da Yolanda
Arrieta. Zentzu ho-

rretan, badu eskarmentua eta
esperientzia. Uda honi begira,
hiru ikastaro prestatu ditu.
“Azken hogei urteotako lana
eta materiala bildu nahi izan
dut hiru ikastarook antolatze-
ko orduan”, adierazi digu.
“Niretzat, bilketa eta antolake-
ta lan hori, ariketa praktikoa
izateaz batera, uda partean la-
na ez eteteko modua ere ba-
da”. Eskarmentuari etekina
ateratzeaz batera, datozenei
eta ari direnei eskarmentu ho-
ri transmititzeko bidea ere bai,
jakina. Hiru ikastaroen xehe-
tasunak eskaini dizkigu ondo-
ko elkarrizketan.

"Zelan kontatu ipuinak eta
olerkiak haurrei, Nitik Gura"
ikastaroa eskainiko duzu
ekainaren amaieran Bilbon,
Arte eta Kultura Uda Ikasta-
roen baitan. Ahozkotasune-
an erreparatuko duzu bere-
ziki ala haratago doa ikasta-
roa?
Yolanda Arrieta. Aspaldiko
jakintsu batek esan omen
zuen hiru motatako elikagaia
behar dugula pertsonok aurre-
ra egiteko: jana gorputza ase-
tzeko, lagunak bihotza alai-
tzeko eta kontuak arima sose-
gatzeko.
Lema horri jarraituz, gu ere

oinarrizko behar izanak ase-
tzeko bidean jarriko gara, goiz
bitan, gosaritik bazkarirako
tartean. Eta lagun artean egin-
go dugu, oinarrietara itzuliz,
begiradekin batera isiluneen
hatsa eta hitzen arnasa berres-
kuratuz.
Heldu artean jardun arren,

oinarri-oinarrietatik hasiko ga-
ra ostera ere, izan ginen hau-
rrari arnasa itzuliz, euskara-
ren doinu eta koloreak susper-
tu ahala, berezko baliabideei

sioa, komunikazioa, magia.
Batik bat, haurrekin harre-

man zuzena dutenentzat
eratuta dago: gurasoak, ira-
kasleak, liburuzainak, zain-
tzaileak, begiraleak, Haur
Hezkuntzako ikasleak, kul-
tur-dinamizatzaileak… Bai-
na Haur Literatura gustuko
dutenentzat edo Haur Litera-
tura hobeto ezagutu nahi
duen ororentzat ere irekita
dago.

“Idazketa sortzailea gelan,
Nitik Gura”. Izenburu hori
du Miramar jauregiko Uda-
ko Ikastaroetan eskainiko
duzun tailerrak.
Y. A. Iaz egun bakarra eskai-
ni nuen, froga gisa. Ondo
atera zenez, aurten, batik
bat, hezkuntzara begira
planteatu dut, baina inori
aterik itxi gabe, sortzaile iza-
teko ahalmena gurekin dato-
rrelako jaio garenean. Ahal-
men hori erabili edo ez era-
bili -eta erabiltzekotan, zer-
tan eta nola erabili-, hori
bakoitzaren esku dago. Guk
idazketaren bidez sortzeko
ahalmena nola trebatu, nola
entrenatu landuko dugu, ni-
tik gura, banakotik besteen-
gana.

Zelan kontatu ipuinak
eta olerkiak haurrei,
Nitik Gura
Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura
uda ikastaroak. Bilbo
BBK Etxea Esperientzia Gelak
(Alde Zaharrean)
Banco de España kalea, 2- Bilbo-
(1. solairua-2. gela)

Egunak: Ekainak 27, 28.
Ordutegia: 9:30-14:00.
94 691 71 11 / 44

www.nitikgura.com

Euskal haur eta gazte
literaturaz, zer dakigu?
UEU. Baiona
Baionako Unibertsitatea. Gaztelu
Berria. Paul Bert Enparantza.

Egunak: Uztailak 10, 11.
Ordutegia:9:00-12:30/14:30-17:00.
943 82 14 26 / i.iciar@ueu.org

www.nitikgura.com

Idazketa sortzailea
gelan, Nitik Gura - I -
Dinamika, abiapuntuak
eta baliabideak
XXXII Uda Ikastaroak. Donostia
Miramar Jauregia.

Egunak: Abuztuak 26, 27, 28.
Ordutegia: 9:00-14:00
943 21 97 51

udaikastaroak@ehu.es
www.nitikgura.com

Hiru ikastaroen xehetasunak eskaini dizkigu Yolanda Arrietak.

Ikastaro bakoitzak bere bereizgarria

dauka. Hiruetan dago izena emateko

epea irekita oraindik.

YOLANDA ARRIETA

“Jakintsu batek esan
omen zuen. Hiru

motatako elikagaia
behar dugula pertsonok:
Jana gorputza asetzeko,

lagunak bihotza
alaitzeko eta kontuak
arima sosegatzeko”
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%70 lan praktikoa (525 ordu).
Egutegia: formazio teorikoa api-
rilaren 2tik maiatzaren 27ra; lan
praktikoamaiatzaren29tik aurre-
ra.
Lan praktikak (errotazioz, sei lan-
gileek jarduerok egingo dituzte):
Garbitanian, auzokonpostagune-
etan, Usurbilgo kaleetako honda-
kinen bilketa zerbitzuan, Urnieta-
ko sailkatze plantan, Garbigune-
etan.
Enplegu prestakuntza programa
honensustatzaileak:Donostialdea
Mendebal eskualdeko Udalerriak
(Usurbil,Urnieta,Astigarraga,Her-
nani, Andoain, Lasarte-oria) eta
Lanbide.

Enplegu prestakuntza
programaren ezaugarriak
Prestakuntza alorra: hiri honda-
kin eta hondakin industrialen
kudeaketa.
Nori zuzendua: Donostialdea
Mendebal eskualdeko langabe-
zian diren sei lagunei.
Hautaketa prozesua: Lanbideren
bidez egin da. Lanbiden izena
emanda eta baldintzak betetzen
zituztenen artean, elkarrizketen
bidez hautatu dira.
Bete behar ziren baldintzak: 45
urtetik gora edo/eta luzaro lan-
gabetuak, 30 urtetik beherako-
ak izateaetakualifikaziorikgabe-
ak, edo ta RGI delakoa jasotzea.
Programaren antolaketa: %30
formazio teorikoa (270 ordu),

Gogotsu, ikasitakoapraktikan
jartzekoprestaurkitugenuen
astehasieran,ondokoargaz-

kian ageri den lagun taldea. Apirila
hasieratik, hiri hondakin eta honda-
kin industrialen alorreko prestakun-
tza teorikoa jaso dute. Orain lan
praktikoa burutuko dute hurrengo
hilabeteetan. Donostialdeko udalek
eta Lanbidek sustaturiko enplegu
prestakuntza programa batean par-
te hartzen ari dira guztiak. Profesio-
naltasun ziurtagiri bat jasoko dute
amaieran. Esperientzia, ezin lagun-
garriagoaegitenarizaie, lanbilazebil-
tzan sei lagun hauei. Haiekin bate-
ra argazkian da, Joana Larrea, pres-
takuntzasaioakbideratudituenhezi-
tzailea. Berak eman dio NOAUA!ri,
egitasmo honek orain arte eman
duenaren berri.

Zer eduki jorratu dituzue presta-
kuntza saioetan?
Joana Larrea. Prestakuntza hiru
blokeetan banatua egon da; hiri
hondakinak, hondakin industrialak
eta segurtasuna. Hirugarrena ordu
aldetik gutxiena dituena izan da,
beste biek ordu gehiago. Hiri hon-
dakinen inguruan, hondakin atal
desberdinak bereizten, zeintzuk
diren hiri hondakinak eta zeintzuk
ez, Garbigunera zer eraman behar
den eta zer ez... ikasi dugu. Prakti-
kotasunera enfokatunahi izandugu,
Garbiguneko langilearen, atez ate-
ko biltzailearen edo ontziak biltzen
dituen kamioi gidari baten azalean
sartuta. Lehenengo bloke hau, Ata-
llun eman dugu. Herritik zehar ibi-
li ahal izan gara, sailkapena zer
moduz egiten zen ikusteko. Auzo-
konpostaguneetara eta Garbigu-
nera sartu ahal izan dugu. Bigarren
blokean, hondakin industrialak zein-
tzuk diren jorratu dugu. Adibidez,
bereizten zeintzuk diren industria-
lak eta zeintzuk ez, nolakoak diren
hondakinhoriek, zer ezaugarri dituz-
ten, eta nola tratatu eta kudeatzen
diren. Praktikotasunari begira, berri-
ro ere langile desberdinen azalean
sartzea izan da helburua. Adibidez,
zabortegi bateko baskula kontro-
latzen dagoen langile baten azale-
an sartu gara eta kamioi bat hel-

tzerakoan zer egin beharko lukeen
ikusi dugu, edo kamioi horren gida-
riak zer dokumentazio eramanbehar
duen... Segurtasunari buruzkopres-
takuntza, nahiko teorikoa eta oro-
korra izan da. Gero, lanpostuetan
izango duten segurtasunari buruz-
ko formazio zehatzagoa jasoko
dute.

Praktikotasuna,prestakuntza saio-
en ezaugarri nagusietako bat?
Zazpi ordu izan dira egunean. Zaz-
pi ordu teoria ematen, ezin da egon.
Nahiz eta eduki teorikoak eman
beharra izan, praktika ezberdinak
egin ditugu, teorikoki eman duguna
finkatzeko edota praktikotasunetik
hasita teoria bultzatzeko.

Hondakin sortzaile izateak sei
lagunen prestakuntza lana ere
erraztuko zuen? Aurretik norbe-
rak alor honetan zuen ezagutza
ere lagungarria izango zen?
Hiri hondakinetatik hasteak lagun-
tzen du. Neurri batean edo bestean
pertsonaguztiakgarahondakin sor-
tzaileak. Etxeanditugu, badakiguzer

den zer, batzuk gehiago besteek
gutxiago. Baina kontzeptu horiek
guztiak ez da horren zaila barnera-
tzea.

Ikasleek jaso al dute herritarre-
kin, egunerokoan hezitzaile gisa
aritzeko prestakuntza?
Suertatu da sei ikasleetatik lau, atez
atekoaegitendenherrietanbizi dire-
la. Oso barneratua dute, hondakin
atalak zeintzukdiren, zer doannora.
Eta hori dena oso barneratuta izan

Argazkian, Joana Larrea hezitzailea eta prestakuntza ikastaroan

parte hartu duten kideak.

Hondakinen kudeaketa sektorea, lanpostu sortzaile
dute. Badaudeprest edozeini lagun-
tzeko, irakasteko.

Krisi egoera honetan, zer tarte du
horrelakoprestakuntza programa
batek egungo lan merkatuan?
Erabilgarria da. Gauden egoeran
egonda, egitasmoaren sustatzaileek
ikusi dute hondakinen arloa lanpos-
tu berriak sortzeko eraginkorra izan
daitekeela. Azken finean, bai Euro-
pako legeek eta bai gureek ere geroz
eta hondakin gehiago birziklatzera
bultzatzengaituzte.Normalada lan-
postuaksortzea, instalakuntzak,plan-
taketa langileakbehardira,gurehon-
dakin guztiak birziklatu eta tratatu
ahal izateko. Erabilgarria ehunetik
ehun, ikuspuntu horretatik.

Profesionaltasun ziurtagiria jaso-
ko dute ikasleok. Zertarako gai-
tuko ditu ziurtagiri horrek?
Hiri hondakin eta hondakin indus-
trialen kudeaketa alorreko profesio-
naltasunziurtagiria izangoda.Beraz,
hiri hondakinaketahondakin indus-
trialak tratatuedobirziklatzenduten
edozein enpresatan, beste pertsona
batzuen aurrean, onurak izango
dituzte lanpostu batera aurkeztera-
koan.

JOANA LARREA

“Europako legeek eta bai
gureek ere, geroz eta

hondakin gehiago
birziklatzera bultzatzen

gaituzte”



14 2013ko maiatzaren 31n14 HERRIKO TALDEAK

2013-2014 ikasturtean Zumarte Musika Eskolan
ikasi nahi duenak, ostiral honetara arte,maiatza-
ren 31ra arte du matrikulatzeko aukera.

Ordutegia: 11:00-13:00 eta 16:30-19:30.
Ikasgaiak: Musika-Txokoa, musika mintzai-
ra, helduentzako musika mintzaira, tronpe-
ta, saxofoia, biolina, biola, biolontxeloa, per-
kusioa, klarinetea, abesbatza, teknika boka-

la, eskusoinua, trikitixa, panderoa, pianoa, txis-
tua, gitarra, flauta, organoa, talde instru-
mentalak.
Oharra: ordainketa egitea ezinbestekoa da,
matrikulatu ahal izateko. Aipatu egunetan ize-
na ematen ez duenak plaza galduko du.
Informazio gehiago: Zumarte Musika Eskolako
bulegoan, Kale Nagusia, 45 (943 371 594).
Web orrialdea: zumarte.org

Zumarte Musika Eskolan
matrikulatzeko azken egunak

130 plaza zeuden Udajolasen baina izen-
emate kopurua aise gainditu zen. 140tik
gora izan dira aurtengoan animatu dire-

nak.Honenbestez, etaUdalakhalaerabakita, aur-
ten Udajolaseko plazak zozketatu egin dira. Zoz-
keta astelehenean egin zen Potxoenean. Zozke-
ta egin ondoren, Udajolasetik kanpogeratu diren
haurrakitxarotezerrendaraigarodira.Azkenorduan
hautatua izan den haurraren batek atzera egin-
gobalu,edodagokionepeanordaindukoezbalitz,
itxarote zerrenda hartuko da kontuan.

4-12 urtekoentzat
Usurbilen erroldatutako 4-12 urte arteko haur
eta gaztetxoek parte hartu ahal izango dute eus-
kara eta aisialdia lotuko dituen ekimen honetan.
Hau da, HH3-LH6 maila artean ikasten dabiltza-
nek.

Ordaintzeko epea: ekainaren 4ra arte
Zozketarenostean,Udajolasenplazaziurtatuadue-
nak, ekainaren 4ra arteko epea izango duordain-
du eta horren ordainagiria NOAUA!ra ekartzeko.
Epez kanpoko ordainketarik ez da onartuko.

Aurtengo kuota, 79 euro
79 eurokoa da. Familia ugarien kasuan, 63 euro
(ahaztu gabe, txartelaren kopia ekarri).

Udajolas uztailaren 3tik 30era burutuko da. Goi-
zez eta lau orduz, 9:30-13:30 artean.

Ekainaren 13an,
bilera Udarregin
Uztailaren 3tik 30era burutuko diren udalekuen
ingurukoinformazioajasotzekobileraantolatudute
NOAUA! Kultur Elkarteak eta Usurbilgo Udalak.
Hitzordua, Udajolasen plaza lortu duten haurren
gurasoei zuzendua dago. Bilera, ekainaren 13an
izango da, arratsaldeko 17:00etan Udarregi Ikas-
tolako erdiko aretoan.

Aginagako txokoetan
izena emateko epea
irekita dago oraindik
Antxomolantxa elkartearen eskutik
Ekainaren 24tik 28ra eta irailaren 2tik 6ra.
Ordutegia:10:00-13:00.Prezioa:bazkidedire-
nek 10 euro, gainerakoek 20 euro. Izen ema-
tea: ekainaren 5era arte (637 332 402).

San Praixku guraso elkartearen eskutik
Uztailaren 1etik 30era. Izen ematea: hilabe-
te osorako edo hilabete erdirako apuntatze-
ko aukera ekainaren 14ra arte, 637 332 402
telefonozenbakian.Aginagakoeskolako ikas-
leentzat: 55 euro hilabete osoa, 30 euro hila-
bete erdia. Aginagako eskolako ikasle ez dire-
nentzat: 90 euro hilabete osoa, 55 euro hila-
bete erdia.

Ekainaren 10ean,
Gaztelekuko guraso-bilera
Amaitzear den ikasturteko balantzea egin eta
burutu diren ekimenetako argazkiak ikusi
ahal izango dituzte ekainaren 10ean, Gazte-
lekuanibiliohidirengaztetxoengurasoek.Aita-
amei zuzenduriko bilera antolatu dute egun
horretarako, Gaztelekuan bertan, arratsalde-
ko 18:00etan.

Makillaje ikastaroa
Astelehenean burutuko da, ekainaren 3an,
15:30-17:30 artean Potxoenean. Miren Ezei-
zakgidatukodu,DBH2,3eta4.mailetako ikas-
leei zuzendua egongo den saioa. Izen ema-
tea, euro baten truke Gaztelekuan bertan.

Antzerki Txiki
taldekoen emanaldiak
Urtean zehar herrian antzerkigintzan dihar-
duten gaztetxoen taldeak, Antzerki Txiki tal-
dekoekhiruemanaldieskainikodituztebiegu-
netan,datorrenastean.Ekainaren4aneta6an,
arratsaldeko 17:00etatik aurrera Sutegiko
auditorioan. Bertaratzeko gonbita luzatzen
dute antolatzaileek.

Plaza lortu dutenek ekainaren 4ra arteko epea

dute ordainketa egiteko.

Plaza denak bete eta zozketa
egin behar izan da Udajolasen
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Denboraldia bukatzen ari da, baina Hara-
nenoraindikbadaazkenekopartida han-
di bat. “Larunbat honetan, arratsaldeko

17.00tan, kadeteen play off-etako bigarren par-
tida jokatuko da. Pasa den asteburuan, lehenen-
gopartidajolastuzuteneta0-1emaitzarekingarai-

le izan ziren. Larunbat honetakoa ere, partida zai-
la izango den arren, eskura dute gazteek igoera”.
Horregatik, Usurbil Futbol Taldekoek, larunbatean
Haraneragorriz jantzitaigotzekodeialdiaegin dute.
“Anima zaitezte Haranera, eta animo mutilak!!”,
diote Usurbil FT taldekoek.

Infantil neskak, txapeldun
Eduardo de la Puente XVII. Eskubaloi Memo-
rialeanUsurbil KEko infantil neskekhartudute
parte.Nesketanusurbildarrak izanzirengarai-
le eta Enara Eizagirre jokalari onena izendatu
zuten (argazkian, saria jasotzen). Zorionak!

Usurbilgo 41. Pilota
Txapelketako partidak
Ekainak 1 larunbata
Goizeko 11:00etan Usurbilen
NAGUSIAK
Esnal – San Sebastian (Hernani)
Santxo – Urruzola (Usurbil)

E. Labaka – K.Galarraga (Bidegoien)
Jaunarena – Larraia (Leitza)

Ekainak 2 igandea
Goizeko 11:00etan Usurbilen
NAGUSIAK
Intsausti – Aizpitarte (Añorga, Hernani)
Otxandorena - Landiribar (Baztan)

Ijurra - Okiñena (Irurtzun)
Muguruza – Mitxelena (Bergara, Arantza)

Patxi Azpirotzen hiru
milakoak, iruditan
25 urteetan Pirinioetan egin dituen hirumila-
koak argazkietan bildu eta orain, irudi bildu-
maosoa jendaurreanaurkeztukoduPatxiAzpi-
rotzherritarrak.AndatzaMendizaleenKirol Tal-
dearekin batera, diaporama saioa antolatu du
ekainaren 7rako, 19:30etatik aurrera Sutegin.
Azpirotzek oroitzen duenez, bere lehenengo
hiru milakoa “Balaïtous izan zen 1979an. 25
urte beranduago, 2004an, nire 212. hirumila-
koa igo nuen, Perdido Mendiaren Hatza”.

Partida 17:00etan hasiko da. Aurreko astean 0-1 irabazi zuten eta eskura dute igoera.

212 dira hiru milakoak Pirinioetan.

Larunbatean Haranera,
gorriz jantzita animatzera

Lokiz mendizerra,
Andatzaren
hurrengo irteera

Nafarroamendebaldera, Lokizekomen-
dizerran barrena, 18 kilometroko ibil-
bideaprestatuduteAndatzakoek, ekai-

naren 9rako antolatu duten irteerarako. Nar-
kuetik Urbisurako bidea osatuko dute, tarte-
an,ArlabamendiaetaLokiz zeharkatuz.Amaie-
ran, otordua egitekoUrbisuko elkartean bildu-
kodiraguztiak. Irteeraordua, goizeko6:30eta-
rako jarri dute Oiardo Kiroldegian. Joan eto-
rria autobusez egingo da. Izen emateko, Anda-
tzaMendizaleenKirolTaldeakKutxabankenduen
kontu korronte zenbakian, ordainketa egin
behar da, ekainaren5abaino lehen: 20955069
07 1068489805. 27 euro Andatzako bazkide
eta langabetuek, 30 euro gainerakoek. Plazak
mugatuak izango dira. Lehentasuna, Andatza-
ko bazkideek izango dute. Informazio gehia-
go, andatza.com web orrialdean.

Kiroldegiko udako
ekintzetan izena
emateko garaia

Denetariko jarduerez osaturiko “Kirola-
rekin jolasean” ekimenean izen emate-
ko epea, asteburuan irekiko dute ekai-

naren23raarte.Uztaileanburutukodabi txan-
datan; uztailaren 1etik 16ra eta uztailaren
17tik 30era. Goizez, 10:00-13:00 artean. 8-10
urte artekoek parte har dezakete. Prezioa: abo-
natuak direnentzat; 106 euro.

Igerilekuko eskaintza
Udaparterakohelduentzakoere ikastaroakanto-
latu dituzte; spinning, gimnasia, yoga, zumba,
pilates, aerobik, jubilatuentzako saioak…Baita
igerilekuan ikastaroak ere. Igerian haurtxoek
eta3-7urteartekoentzateresaioak izangodira.
Izen ematea edo informazio gehiago jasotze-
ko: Oiardo Kiroldegian bertan edo 943 372 498
telefono zenbakian.
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ETXEBIZITZA
Salgai

Pisu bat salgai Munalurran. 3
logela, 65 metro, berritzeko.
Fatxada eta portala berritu
berriak. 138.000 e. 617 972 350.

AtikobatsalgaiZubietan110m2.
2008-anguztizberritua. 3 loge-
la handi, 2 komun, 30m2 egon-
gela. Haize egokitua. 250.000.
669 781 959 Julen.

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

Roller etxekomodulo bat salgai
Errioxako Fuenmayor herriko
kanpinean. Informaziogehiago-
rako: 615 760 461.

Pisua salgaiMunalurran, guztiz
berritua, 1. pisua igogailu gabe,
+60metrokotrasteroarekinpisu
azpian.2gela,aireegokitua,kale-
fakzioa, parket... ikusgarria.
200.000 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 200.000 (negoziagarriak).
662 056 899.

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
PisuaalokairuanedosalgaiMuna-
lurran. 637 309 209.

Kaskoan pisu bat alokatzen dugu,
Txaramunton. 4 gela, sala, bi
komun eta sukaldea. Abala eska-
tzen da. Tlf. 688 675 856

Usurbilgokaxkoanpisueguzkitsua,
2 logela. Igogailuarekin eta bero-
gailuarekin. 635 20 56 94.

Kaxkoanpisueguzkitsuaalokatzen
da, 2 logela. Igogailuarekin,bero-
gailuarekin. 635205694

Pisu bat alokatzen da kaskoan,3
logela,sala,sukalde, komuna.
Dena kanporaldera, eguzki-
tsua.648868599

Kaxkoan pisu bat alokatzen da,
3 logela, sukaldea, egongela,
komuna , ganbara eta igogai-
l ua r ek in . 943371495-
695767821-657711335

Gelabatalokatzendadenaberri-
tua kaxkoan, gizaseme langile
jubilatu bati. Etxe lasaia. Atze-
rritarrik ez. Tel. 687 348 223.

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.

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.

MOTORRA
salmenta,
garajeak

Garaje itxita salgai. 20 m karra-
tuak. Kale nagusia, 26. Usurbil
23.000 euro

OpelZafirasalgai,1.781cv.2010eko
urrikoa.25.000 km. Oso egoera
onean. 652759267

SeatIbiza1.4Tdi80zaldi.58.500km.
2009 urte amaierakoa,5 ate, txu-
ria.Jabebakarra,ezerretzaileaeta
beti garajean.

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

GarajeitxibatalokatzendaZubiau-
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

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

Txaramunto kalean garaje itxia
alokatzen da. 620 416 963.

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Haurrak zaintzeko prest nago
udaranzehargoizezzeinarratsal-
dez. Irakaskuntza gradua buka-
tzearetaaisialditaldebateanbegi-
rale lanean (688803821 Uxue).

Klase partikularrak ematen ditut
ikasturtean zein udan. Irakas-
kuntza ikasketak eta errefortzu
klaseetan esperientziaduna.
(647142701 Amaia)

Haurrakzaindukonituzkegoizzein

arratsaldez. Irakaskuntzandiplo-
matua. (647142701 Amaia)

Auxiliargeriatraetasukaldaribat
eskaintzenda,paper,esperientzia
eta nazionalitatearekin, adineko
pertsonak zaintzeko. 10 urteko
esperientzia sukaldean, garbike-
tan. Arduratsua. 622 487 879.

Umeak zaintzen, garbiketan eta
zerbitzari lanetan lan egingo
nuke. Paperak eta esperientzia
ditut. Tel. 666 773 813.

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

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak printzesa!!
Ekainaren 4an 7 urte
beteko dituzu. Ondo
pasa eta muxu
potolo bat etxekoen

partez.

Amets Zorionak!
Hiru urte beteko
dituzu maiatzaren

26an. Eskolan ospatuko
dugu denok elkarrekin.
Muxu potolo bat.

Naroa Zorionak!
Lau urte beteko dituzu
maiatzaren 29an.

Eskolan ospatuko dugu denok
elkarrekin. Muxu potolo bat.

Zorionak Nahikari!
Ekainaren 1ean 9
urte beteko dituzu.

Ondo pasa eta muxu handi
bat etxekoen partez.

Lander Zorionak!!
Hiru urte beteko
dituzu maiatzaren
26an. Eskolan

ospatuko dugu denok
elkarrekin. Muxu potolo bat.

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
Joxe Mari Izagirre Alkorta
62 urterekin hil zen,
Usurbilen

Jaiotzak
Mikel Atxega Makazaga, martxoak 21
Jon Harreguy Lizarralde, martxoak 23
Aimar Diaz de Otalora Elizasu, m-31
Aratz Rezola Tapia, apirilak 10
Unax Vega Erauskin, apirilak 12
Eiden Palma Barbero, apirilak 22
Salkaval Sadvi, apirilak 29
Ani Zubiria Eizagirre, apirilak 29
Joanes Ostolaza Jauregi, maiatzak 13
Ander Barandiaran Duque, maiatzak 14
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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... 626 735 354.

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.

Esperientziahandia, arduratsua
den neska eskaintzen da garbi-
keta lanetarako. 618 030 296.

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

Emakume esperientziadun bat
umeak edo pertsona helduak
zaindu eta etxeko lanak egite-
ko. Claudia. 663 117 579.

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

Emakumebat eskaintzenda, adi-
nekopertsonakzaintzeko, etxeko
lanakegitekoostalaritzarako,inter-
na moduan673445 903.

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

Umeak zaindu arratsaldez edo
zerbitzari gisa lan egingo nuke
asteburuetan. 638 894 845.

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

Pizza banatzailea behar da Usu-

bilgo taberna batean. Telefono
zenbakia: 9433743 30

BESTELAKOAK
Frantsesekoklaseakhartukonituz-
ke. 666 607 447

Erromeri talde baterako, tronpe-
taetatronboijolebilagabiltzauda
honetakokontzertuetanhasteko.
660214740

Etxean egindako haurmanta bat
galdu dugu, koadroduna, morea,
grisa,horiaetanaranjakolorekoa.
Aurkitzen baduzu: 626 368 019

Ezkontzetan, festetan edo anto-
latzen dituzuen ospakizunetara-

koDj lanakegitekoprest. 615713
204 edo djlarra@usurbil.com

Usurbil eta inguruetan belardiak
hartukonituzke,belaronduaegi-
teko. 667406010.

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.Prezioona.Tel.600244126

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

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

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekua
salgai gehi kotxearen Isofixean
lotzeko. 130 euro: 657795378

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai 637 974 994

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-
katuko nuke 616260 451

Ezkontzetanabestekotaldebokal
bat nahi? 665 745 071 (Iñaki).

Ezkontzazeinekitaldietanabes-
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… Atalluko Garbigunean.
Doan hartu daitezke. Astelehe-
netikostiralera,10:15-13:00eta
16:00-19:00. Larunbatetan,
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
Usurbilgo Salbatore Parrokia . . . 943 361 239
NOAUA! Kultur Elkartea . . . . . . . 943 360 321

Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650
Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770
Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 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

Osteguna 30 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Ostirala 31 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Larunbata 1 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Igandea 2 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Astelehena 3 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Asteartea 4 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

Asteazkena 5 ORUE Jaizkibel plaza, 2 Lasarte

Osteguna 6 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Ostirala 7 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Larunbata 8 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Igandea 9 GIL Kale Nagusia 24. 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 maiatzak 30-ekainak 9



Agenda maiatza / ekaina

Presoen eskubideen aldeko
elkarretaratzea

Euskal preso eta iheslari politikoen eskubideen
aldeko elkarretaratzea burutuko da maiatzaren
31honetan. 20:00etatikaurrera,MikelLaboapla-
zan. Bestalde, Etxeratek antolaturiko Euskal Herri
mailako Lasterbidean kirol ekimena burutuko da
igandeanOiartzunen.Usurbildarreihitzorduhone-
tanpartehartzeradeitzenzaie.Bi lasterketaegin-
go dira, eguerdian ekitaldia, eta lasterkarientza-
kobazkariaElorsorokiroldegian. Informaziogehia-
go: lasterbidean.com

Baratze ekologikorako
laborantza ikastaroa

Ekainaren 1ean eta 8an burutuko da ikastaroa.
Hedadura, lursailaren prestaketa, laboreak eta
garai egokiak, plangintza, hazitegiak, ereintza,
laboreen zaintza, tratamendu naturalak, elkar-
ketak eta errotazioa landuko dituzte partaide-
ek. Plazak mugatuak izango dira, gehienez 12
lagunentzako lekua dago. Saioen ordutegia
hauxe izangoda: goizez, 9:30-13:30artean. Pre-
zioa, 20 euro. Izen ematea: 646 449 358 edo
usurbiltzen@gmail.com

18 INGO AL DEU? 2013ko maiatzaren 31n

Sagastien inausketa ikastaroa
egingo da larunbatean Potxoenean

Apiriletikasteburuhonetaraarte luzatuden
“1. Sagastiak Loretan” ospakizun zikloa
amaitzearda. Larunbathonetarako, ekai-

naren1erakodagoiragarriaazkenekitaldia.Sagas-
tien udako inausketa ikastaroa egingo da, goi-
zeko 9:00etatik aurrera Potxoenean. Aitor Etxe-
andia Nekazaritza Ingeniariak gidatuko du, teo-
ria eta praktika uztartuko dituen saioa.

Taldetxoa, sagarkien dastatzean
Usurbilgosagarkiakdastatzeko,maiatzaren23an
Aitzaga elkartean burutu zen ikastaroko argaz-
kia duzueondokoa. Taldea osatu zen, sagar-dul-

tzea,muztio eta sagardoakdastatzeko. Probatze-
ko moduan ziren produktu denak etxekoak ziren,
Usurbilgoak.

Sagarkien dastaketa egin zen Aitzagan.

31 ostirala
Ikastolaren Eguneko ekitaldiak xehetasu-
nak (11. orrialdean).
MunduMob entsegua Zubietan 19:00etan
Eskola Txikian.
Elkarretaratzea, presoen eskubideen alde
20:00etan Mikel Laboa plazan.

1 larunbata
Sagastien inausketa ikastaroa 9:00etan
Potxoenean.
Baratze ekologikoaren laborantzarakohas-
tapen ikastaroa. 9:30-13:30.

2 igandea
Ikastola Eguna (egitaraua 11. orrialdean).
VII. Tipi-Tapa: gula pintxo ibilbidea goi-
zetik 15:00ak arte. 300 euroko erosketa-bale-
aren zozketa, Aitzagan 15:00etan.

Datozenak

UEMA Eguna, ekainaren
8an Aramaion
"Aire berria euskarari!" lemapean egingo da
UEMA Eguna. Lurgune euskaldunek euska-
raren geroan duten papera aitortu beharra
dagoelausteduUEMAk.Goierakundeekeus-
kaldunen erabateko euskalduntzea berma-
tubeharradutela, orainarteko legeekezbai-
tute halakorik ziurtatu. Euskara bere sorle-
kuantokiabilatuezinikdabilela salatukodute
ekainaren 8an. Jaia eta aldarrikapena uztar-
tuz, arnasten jarraitzeko eta arnasgunea
zabaltzen joateko, euskarari aireberriaeskai-
ni nahi diote antolatzaileek, Aramaioko
hitzorduarekin. Hauxe egitaraua:

10:00 Batzar Nagusia.
11:30UEMAEgunekohasierakosuziriaeta
kalejira trikitilari eta dantzariekin. Goize-
an zehar, haurrentzako puzgarriak, arti-
sau azoka, talogileak eta sagardoa...
12:00 Goizueta-Aramaio herri kirol lehia.
Haurrentzako puzgarriak, jokoak eta tai-
lerrak.
13:00 Ekitaldia plazan.
14:00 Kalejiran bazkaltzera. Txartelak: 18
euro helduek, 12 euro 14urte arteko hau-
rrek. Txartelak erosteko: 94 627 91 95.
16:30 Ane eta piratak parrandan! Irrien
Lagunen ikuskizuna.
18:30 Erromeria: Zesuma taldea.
22:00 Kontzertuak.






