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Lanbide Heziketan
euskaraz ikasteko gida
Buruntzaldeko udalek eskualdean eta Gipuzko-
an Lanbide Heziketa euskaraz egiteko dauden
aukeren inguruko informazioa eskuorri batean
argitaratu eta banatzekoak dira, oraintxe ziklo
aldaketa baten atarian diren gazteen etxeeta-
ra. 1996 eta 1998 urteetan jaiotakoei edo bes-
te modu batera esanda, DBH eta Batxilergoko
azken ikasturtean diren ikasleei. Eskuorriok
Potxoenean ere jaso daitezke.

Eskoziaz, Aitzagaren
hurrengo hitzaldia
“Eskozia. Independentziara bidaia XXI. mende-
koEuropan” izenekohitzaldiaantolatuduAitza-
ga Elkarteak, apirilaren 24rako, 19:30etan Sute-
giko auditorioan. Nazioarteko politika analista
eta idazle Txente Rekondo eta Independentis-
tak sareko kide Txutxi Ariznabarreta gonbidatu
dituzte ekitaldira. Izenburu bera duen liburua
izangodutehizpideSutegineskainikodutensola-
saldian.

NOAUA!rik ez hurrengo
hamabostaldian
Apirilaren18aneta25eanezdaastekaririk izan-
go. Eta hurrengo zenbakia, 571. NOAUA!, ohi
baino lehenagokaleratukodugu;maiatzahasie-
rako zubia dela eta, apirilaren 30ean. Honen-
bestez, datorren astekarirako ohar edo zorion
agurrikbaldinbaduzue,apirilaren25abaino lehen
ekarri beharko duzue NOAUA!ra. Emailez bida-
li bestela, erredakzioa@noaua.com helbidera.
Egoitza itxita egongo da apirilaren 17tik 21era.

Michelingo lanaldia malgutzeko sistema, Auzitegi Nazionalera

Duela urtebete, Michelingo CCOO eta UGT
sindikatuek adostu zuten lanaldiamalgu-
tzeko sistema berriaren aurkako salaketa

aurkeztu du LAB sindikatuak, Espainiako Auzite-
gi Nazionalean. Madrilera jotzeko arrazoia azal-
dudute. "Akordioaren izaeraestataladelaetasala-
ketaMadrilgo Audientzia Nazionalean egin behar
izan dugu. Salaketa juridikoki sendoa dela uler-
tzen dugu eta beraz gure eskaeraren legalitatea
onartua izatea espero dugu", diote LAB-etik.

Zentruarteko Komiteak sinatutako akordioak
aipatu moduan, Michelinek estatu espainiarrean
dituen lantegi guztiei eragiten die. Baita hemen-
go Michelineko 550 langileei ere. Sindikatu aber-
tzalearen esanetan, auzitegietara eraman duen
akordioak, "Sistema Plusean %40rainoko soldata
jaitsiera ekarri du, urteko lanaldia luzeago izanik".
Honezgain,79 lanegutegidituzteaukeran, "haue-
tariko bakoitzak bere urteko lanaldi eta Sistema
Plus ezberdina dituelarik". Akordio berak, urtean
zehar 20 egun gehiagoz lan egin edo 30 lan egu-

nez enpresa ixtea ahalbidetzen du. Eta legea urra-
tzenduLAB-enesanetan, "izanere,pertsonabajan
dagoen momentuak ez ditu errespetatzen. Lan-

gileek lanaldinegatiboapilatzendute,hauda, baja
egoeran egon arren Michelinekiko lan egun
moduan zorra pilatzen da".

CCOOk eta UGTk Michelinekin adostu zuten akordioak “pertsona bajan dagoen momentuak

ez ditu errespetatzen”, LABek salatu duenez.
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Badira hitz egite hutsean
beraiek adinako hiruk
beharko luketen tokia

behar dutenak. Badira baita,
beraienatxiki etazureaereerres-
petatzen ez dutenak, hitz egite-
an ahatsa sudur puntara bota-
tzen dutenak. Badira espazioan
atzera eta aurrera hanka punte-
tan dabiltzanak, txintik atera
gabe, espazioan azeri. Elefante-
arenpareibiltzendirenakerebadi-
ra, pausoa tinko, nondik dabil-

tzan nabarmen uzten dutenak.
Badira baita espazioan dantzan
dabiltzanak,haraetahona,beso-
akzabalikzerurabegira, inguruan
denari jaramonik ere egin gabe,
mozorrotutakoarmoniabatetan
ia alai.
Badira ezkutuan ibiltzen dire-

nak,burumakur, izuakjota,meha-
txupean, zehar begiratuaz espa-
zioan zehar dabiltzanak. Beldur-
garrienak dira horiek.
Badirabaitaespazioanikusiere

egiten ez direnak, sumatu ere ez,
besteen itzalakhaindirahandiak.
Egunerokoan,hainbatesparru

eta eremutan emakumeok ia
espaziorikezdugulakontuzaha-
rra da, berritzen ez dena; artean,
kirolean,politikan, lanmunduan,
literaturan………….. Saiakera
ezberdinak egiten ditugu espa-
zioan gure presentzia nabarme-
nagoa, ugariagoa, izandadin eta
horren aurrean badira gogo txa-
rrez ere begiratzen gaituztenak.

Kaleanespaziozabalagoahar-
tu nahian Batukada Feminista
dabil, emakumeak soilik partai-
de.Helburuasinpleabezainhan-
diada,espazioakokupatuzgoza-
tzea, gure espazioa, gure goza-
mena. Beraz, zure espazioan
barrena zoazela beraiekin topo
egiten baduzu ez ezazu aipamen
desatseginik, desegokirik, lekuz
kanpokorik egin, dantza eginez
goza ezazu momentu horretan
gurea den espazioan.

Liburutegiko Txokoa

Apirilean irakurtzeko moduko proposamenak

NOAUA! herri aldizkariarekin
elkarlana hasi dugu. Txoko
hauda esaten ari garen era-

kusgarri. ‘Liburutegiko txokoa’ deitu-
rikoatalhonihasieraemandiogu,non
hilean behin (momentuz) liburu eta
ikusentzunezkoezberdinakaholkatu-
ko ditugun. Bernardo Atxagaren
“Nevadako egunak”, AnaMalagonen
“Lasai, ez da ezer gertatzen” eta John
Greenen “Bajo lamisma estrella” dira
apirilerako hautatu ditugun propo-
samenak.

Gainontzean, sarean jarraigaitza-
kezue, helbide hauetan:
Bloga: liburutegiak.blog.euskadi.net/usurbil/

Twitter:@usurbib

Facebook: Usurbilgo Sutegi Udal Liburutegia

www.noaua.com: Komunitatea ata-
leko gure txokoaren bitartez.

Bernardo Atxagaren “Nevadako
egunak”
Idazlea, familia
lagun, 2007-
2008ko ikasturte-
an EE.BB.etako
Nevadako Reno
hirianbizi izanzen.
Hortik abiatzen da hasieran kronika
itxuraduenkontakizuna,bertakoego-
naldiaren berri ematen baitigu egu-
nerokoedoasterokobatbailitzan.Bai-
napixkanakaberehaurtzarokoetagaz-
tarokooroitzapenak tartekatuz doaz,
etaamaieraaldera,denborangertua-
go dituen esperientziak, gurasoen
heriotza esaterako, kontatzen digu.
Patxadaz irakurtzeko liburua, finean,
bidaia kronika bat baino gehiago,
barne kronika bat baita.

Ana Malagonen “Lasai, ez da ezer
gertatzen”
Egileak proiektu
digitalen disei-
nuan d iha rdu
lanean, blogari
aktiboa ere bada
(www.samuraita-
s u n a . o r g ,
www.lafabricadelascosas.org), eta
orain, bere lehen liburua aurkeztera
datorkigu. Liburua162mikroipuinez
(orrialdeerdibatedogutxiagokoluze-
ra dutenak) osatuta dago, gaurko-
tasun handiko istorioak, hiri giroan
kokatuak, etaegunerokobizimodua-
ri ironiazko begirada bat eskaintzen
diotenak.Arinetagustura irakurtzen
den liburua.

John Greenen “Bajo la misma
estrella”
Protagonistak, bi
nerabe, neska-
mutilak; amanko-
munean:minbizia.
Galtzekodenbora-
rik ez dutenez,
bidaia bati ekingo
diote; zenbait esperientzia xelebre
biziko dute, baita intentsitate han-
diko besteren bat ere. Idazle ameri-
karrak istorio bizia eta argia dakarki-
gu:negarrabainogehiago,barreaera-
gingodiguna;heriotzazbainogehia-
go, bizitzaz diharduena. Gazte litera-
tura hain gazte ez direnentzako ere
erakargarria izan daitekeenaren fro-
ga.

Sutegi Udal Liburutegia

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: apirilak 30. Idatzia ekartzeko azken eguna: apirilak 28 (eguerdiko 11:00ak).
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Hausnarketarako gazte topaketak

Datorren oporraldia gogoetarako baliatuko du
Usurbilgo Ernaik. Batetik, Altsasun antolatu
diren Gazte Burutakzio Topaketekin bat egin

dute. Usurbilen ere topaketak antolatu dituzte apiri-
laren 24 eta 25erako. Guztia, gazte erakundeak urtea
bete berri duen honetan.

NOAUA! Urtea bete du Ernaik Usurbilen. Alda-
keta urtea izan dahauUsurbilgo gaztemugimen-
duarentzat, zer moduz egokitu da aldaketetara?
Ernai Usurbil. Gazte Mugimendua bizi bizi dagoela
antzematen dugu. Gazte Asanbladan geroz eta gaz-
te gehiagok parte hartzen dute, Akerran nahiz eta
UsurbilgoGaztetxeanekintzaandanaegitendira, fes-
tei begira ere gazte ezberdinak elkartzen gabiltza eta
Ernaik ere gure ekarpena egiten dugu gazte proble-
matikariaurreegiteko.Gaztemugimenduapolikipoli-
ki trinkotzenarida,egungosistemarieraikuntza ikus-
pegitik aurre egingo dion gazte boterea osatuz.

“Burutakzioa” ekimena antolatu da Altsasun.
Zer eskainiko dute topaketok?
Gazte Burutakzio Topaketak apirilaren 17, 18 eta
19an Altsasun ospatuko dira eta berauek, Iparral-
deko Aitzina eta Hegoaldeko Ernai gazte antola-
kundeokelkarlaneanprestatuditugu.Bertan,borro-
ka tresna ezberdinen gaineko jakintza teoriko nahiz
praktikoak landuko ditugu, besteak beste, desobe-
dientzia, taldeenmikropolitikak, komunikaziogerri-
lla edota sormena bezalako edukiak jorratuko ditu-
gularik. Honez gain, eskaintza kultural zabala eskai-
niko du gazte burutakzioak, dokumentalak, antzer-
kiak, hitzaldiak, kontzertuak…Herritik herriarentzat
eta gazteok gazteontzat sortutako ekimena izango
da bere osotasunean. Beraz, gazte guztiei bertan
partehartzeragonbidatzendiegu, esperientziaede-
rra izango da eta! Eskualdetik autobusa aterako da.
Sarrerak Aitzaga eta Irratin topa ditzakegu.

Topaketa gehiago laster, kasu honetan Usurbi-
len. Testuinguru berean antolatu dituzue?
Udaberrian kaleak eta buruak bor-borka jarri nahi
ditugu, gazte ezberdinok ditugun burutazioak buru-
takzio bihurtuz, egunez egun, urratsez urrats. Tes-
tuinguru honetan, ezinbestekoa da gazteok elkartu,
elkarrekin hausnartu eta gure burutazioak elkartru-
katzeko denbora hartzea. Horregatik, apirilaren 24

eta 25ean herriko gazte topaketak burutuko ditugu,
bertan,etxebizitza,elikaduraburujabetzaedotaalter-
natiben eraikuntza bezalako gaien inguruan haus-
nartuko dugularik.

Burujabetzaren aldeko manifestazioa maiatza-
ren 3an Bilbon. Gazteek zergatik egon behar
dute han?
Sistema kapitalista patriarkarrak eta bere sosten-
gatzaileekgazteokprekarietateraetamiseriarakon-
denatzen gaituzte, enplegua ukatuz, hezkuntza
inposatuz, atzerrira migratzera behartuz, emantzi-
patzea iaezinezkobilakatuzedotazaintza lanakegi-
tera behartuz. Burumakur nahi gaituzte, ez deza-
gun pentsatu, ez dezagun ezer aldatu, ez dezagun
galdetu. Burugabenahi gaituzte, bainagu, guburu-
jabe gara, aske, buruaske egiten gaituen jendarte
baterantz urrats sendo eta konpartituak emateko.
Fineanbaaldagoonurahandiagorik, herri gisa, gaz-
te gisa edota norbanako gisa zeure buruaren jabe,
geure erabakien jabe, geure ekinbidearen jabe iza-
tea baino? Maiatzaren 3an Bilbon burutuko dugun
manifestakzioa inflexiopuntua izangodaalorhone-
tan. “Larrutu sistema, eraldaketa geure baitan”
lemapean,partidaabiatudela iragartzeragatoz,buruz
buru goaz lehiara, gu eta sistema. Kantu batek dio-
en moduan, “Borroka gure baitan hasten da, aska
ditzagun geure buruak”. Beraz, gazte eta ez hain
gazte, goazen denok Bilbora!

Apirilaren 24 eta 25erako Topaketak antolatu

dituzte Usurbilgo Ernaiko gazteek.

ERNAI USURBIL

“Etxebizitza, elikadura burujabetza
alternatiben eraikuntza... gaien

inguruan hausnartuko dugu apirilaren
24-25eko gazte topaketetan”

Santixabeletako
egitaraua diseinatzeko
deialdia ireki da

Jaietako egitarauan oinarritu behar da
diseinu lana. Egitaraua Potxoenean edo
kultura@usurbil.net helbidean eskura
daiteke.
Lanakoriginala izanbehardu,aurrezaur-
keztu eta argitaratu gabea.
Nahi adina lan aurkez daitezke, banaka
edo taldean.
Neurria librea.
Lanak euskarri digital (CD edo pendrive
batean,pdf formatuan)etapapereanaur-
keztu behar dira.
Aurkezteko epea: maiatzak 15.
Aurkezteko lekua: udal erregistroan. Edo
postaz:

Usurbilgo Udala
Kultura Saila
Joxe Martin Sagardia Plaza z.g.
20170 Usurbil

Oinarriak: kultura.usurbil.net
Argibide gehiago: 943 371 999

kultura@usurbil.net

Jai Batzordearen bilera
Maiatzaren 5ean, 18:00etan Potxoenean.
Laster gainera, Santixabeletako txupinazo-
rako proposamenak biltzeko deialdia egi-
tekoa da Jai Batzordea.

Txosna Batzordearen bilera
Datorren astelehenean, apirilak 14 astele-
hena, 18:30ean Potxoenean. Bilerara ger-
turatzeko deialdi irekia egin dute Txosna
Batzordetik.

Maiatzaren 15ean amaituko da lehiaketara

aurkezteko epea.
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Errenta Aitorpenaren harira
lehiaketa antolatu da

Buruntzaldeko udalek antolatu dute, jada
martxandenkanpainarenbaitan.Partehar-
tu nahi duzuenok, sartu Facebook-en,

Buruntzaldea Euskaraz orrialdean. Galdera bati
erantzutea proposatzen dute: “Errenta aitorpena
egitea egokitzen zaigun honetan, ba al dakizu zer
esannahi duten sigla hauek?Deszifra itzazu: BEZ,
JRZ, IFK, PFEZ, OHZ”.

Apirilaren25abaino lehen,galderazuzeneran-
tzuten dutenen artean, bi sari zozketatuko dira.
Batetik, ekainaren 7an Andoaingo Bastero kultur
gunean Benito Lertxundik eskainiko duen ema-
naldirako 2 sarrera. Eta bestetik, Astigarragako
Ipintzasagardotegian2 lagunentzakobazkariaedo
afaria.

Kanpaina martxan
Ogasunarekin diru kontuak argitzen hasteko
garaia heldu da beste behin. Usurbilgo Udaletik,
Buruntzaldetik eta UEMA-tik Errenta Aitorpena
geure ama hizkuntzan, euskaraz egitera anima-
tzen dituzte herritarrak.

Errenta Aitorpena, egutegia
Apirilak 10-ekainak 06: errenta aitorpen
mekanizaturako hitzorduak eskatzea (autoli-
kidazioproposamenaonartunahiezdutenek, api-
rilaren 15era arte itxaron beharko dute).
Apirilak11-ekainak25: errentaaitorpenaaur-
keztu eta onartzea (autolikidazio proposame-
nak onartzeko epea zabalik, apirilaren 7tik).
Informaziogehiago:902100040.Edoweborrian:
gipuzkoa.net/ogasuna/errenta/

“Norberaren zaintza somatikoa eta
emozionala” ikastaroa Santuenean

Emakumeei zuzenduriko doako ahalduntze
ikastaroberrihauantolatuduUsurbilgoUda-
leko Parekidetasun Sailak. Maiatzaren 9an

abiatuko da. Saioak ostiralero izango dira, 17:00-
19:00arteanSantueneakoAldapeko lokalean.Mai-
der Andonegik bideratuko duen ikastarorako ize-
na aurrez eman beharko da, maiatzaren 2a bai-
no lehen;943377110zenbakiradeitutaedopare-
kidetasuna@usurbil.net helbidera idatzita.

“Ikastaro honekin zure buruarekin egoteko
denbora hartu eta arnasketa-teknikaren bitartez,
zure gorputza entzuten, sentitzen eta mimatzen

ikasteko aukera izango duzu!”, diote antolatzai-
leek.

Ondorioak osasunean
Hainbat bizi ohiturek emakumeen osasunean
duten eraginaz ohartarazita antolatu dute ikas-
taro hau. “Etxeaz arduratzea eta etxetik kanpo ere
lanegiteak, ingurukoakzaintzea,prestutasunaedu-
kitzeak eta oro har, jendarteak eskatzen dienari
erantzutekoahaleginek,ondorioak izatendituema-
kumeen osasunean”, ohartarazten dute Pareki-
detasun Sailetik. Zaintzea komeni beraz.

Buruntzaldeko udalen ekimenez,

Benito Lertxundi ikusteko bi sarrera edo

sagardotegirako bi otordu zozketatuko dira.

Udal lanpostuen
balorazio errebisioa
onartu zen martxoko
udalbatza plenoan
Etahorrekinbatera, baitahasieraz ereudal
lanpostuen zerrenda, martxoaren 25eko
osoko ohiko bilkuran. Udal lanpostuen
berrikuspenak 17 lanposturi eragin die.
Horietatik,MertxeAizpuruaalkateak saio-
an berri ematen zuenez, sei lanposturen
mailan eragina izan du. Otsaila amaieran
eman zitzaien udal langileei, aldaketon
berri. “Adostasun maila altuarekin hartu
dira erabakiak, bi kasutan izan ezik. Eta
bi kasuotan, lanpostuak lehen bezala
geratu dira”, adierazi zuen alkateak oso-
ko bilkuran.

Adostasun bila
Udal lanpostuak berrikusterakoan, alda-
ketarik egin behar bazen, erabakia ados-
tasunez hartzea onartua zuen, gai hau
landu duen udal mahaiak. “Adostasunik
ez bazen, lanpostuak bere horretanman-
tenduko zirela” erabakia zuten aipatu lan
taldeaosatzen zuten, gobernu taldeko lau
kideek, eta Usurbilgo Udalean ordezkari-
tza duten sindikatuetako ordezkariek.

Lanpostuen zerrenda ere
onartua izan da
Bi urtean behin burutzen duten lanpos-
tuenerrebisio lanak iazabiatu zituenUsur-
bilgo Udalak. LKS aholkularitza enpresa-
ren laguntzarekin berrikusi dituzte udal
lanpostuak. Tartean, langileek alegazio-
ak aurkezteko aukera izan dute. Eta lan-
postuen errebisioari loturiko balorazioa
azken osoko ohiko bilkuran onartu zen
gehiengoz, gobernu taldeko kideen alde-
ko bozkekin. Gainerako udal taldeak abs-
tenitu ziren.

Udal lanpostuen zerrenda ere hasieraz
onartu zuen udalbatzak, gobernu talde-
arenbabesarekin. Aralar, EAJ-PNVetaPSE-
EE abstenitu ziren. Hamaikabatek aurka
bozkatu zuen.
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Egutegi biodinamikoa eta ilargiak nekazaritzan
duen eraginari buruzko ikastaroa

A
lkartasuna kooperati-
baren egutegian, bio-
dinamikaren inguru-
ko datuak Xabier

Akizuk idazten ditu. Apirilaren
26an larunbata, ikastaroa eskai-
niko du Potxoenean. Ilargiaren
eraginaz hitz egingo du eta, bide
batez, egutegi biodinamikoa on-
do erabiltzeko azalpen zehatzak
eskainiko ditu.

NOAUA! Ikastaro honetan
aholku batzuk ere emango di-
tuzue. Zein da helburua?
Xabier Akizu. Landareetan
ilargiaren eragina zertan oina-
rritzen den argitzea. Eragin ho-
riek datu astronomikoetan oi-
narritzen dira, estadistikoki
konprobatuta dauden datuetan.
Hori izango da helburuetako
bat, azalpen horiek ematea. Eta
bestetik, egutegi biodinamikoa
erabiltzeko azalpen zehatzak
emango ditugu. Beraz, ikasta-
roa praktikoa ere izango da.

Ilargiaren eraginaz hitz egin-
go duzu.
Baina horrelako ikastaroetan le-
henbizi azpimarratzen dut lu-
rra eta arbola zaintzea dela in-
portanteena. Bere garaian, eta
behar bezala. Eta ilargiaren edo
goitik datozkigun eragin horiek
nolabait gehigarri bat direla.
Nola egite horretan akats bat
egiten badugu, noiz egiteak
–alegia, gora begira egoteak–
ez digu asko lagunduko.

Egutegi biodinamikoan, ilar-
gia eta beste planetekiko ko-

“Ilargia gertuen dugun astrorik nagusiena da. Eta gertutasun horrek

izugarrizko garrantzia dauka”, hala aitortu digu Xabier Akizuk.

kapena hartzen da kontuan.
Ilargia gertuen dugun astrorik
nagusiena da. Nahiz eta txikia
izan, gertutasun horrek izuga-
rrizko garrantzia dauka, eragi-
na askoz handiagoa duelako.
Eragin batzuk, ilgorarenak eta
ilbeherarenak, hau da noiz
erein eta noiz aldatu, lurra eta
ilargiaren arteko harremanean
oinarritzen dira.

Eragile bada ilargia, baina
baita bitartekari ere.
Hori da. Jasotzen duen infor-
mazioaren arabera, landareak
garatzen du fruitua edo lorea

edo hostoa... Eta informazio
hori ilargiaren bidez jasotzen
du. Baina informazio hori ez
datorkio ilargitik, baizik eta
urrutiagotik. Urrutiagoko ho-
riek dira zodiakoaren konstela-
zioak. Urrutitik datorren infor-
mazioa da baina ilargiaren bi-
dez edo ilargiak polarizatuta
jasotzen duguna. Eta landare-
ak zuzen zuzenean jasotzen
duena.
Planeta bakoitzak ere badu

bere eragina, eta badira jokoan
diren beste elementu batzuk,
baina nagusiki horiek dira.

EGUN BAKARREKO
IKASTAROA
Apirilaren 26 larunbata.
9:00-14:00 Potxoenean.
Xabier Akizuren eskutik.
5 euro. Alkartasunako bazki-
deek doan.
Antolatzailea: Alkartasuna

kooperatiba.

XABIER AKIZU
“Datu astronomikoetan
oinarritzen da ilargiaren
eragina, estadistikoki
konprobatuta dauden

datuetan”

“Jakindura
astronomikoan
oinarritua dago”
NOAUA! Jakindura astronomi-
koarekin lotzen da hau guztia.
Xabier Akizu. Bai, zehazki. Alde
batetik, jakindura astronomikoan
oinarritzen da, zeren datak oso
zehatzak dira guztiontzat. Baina
bestealdebatetik,greziarrengarai-
tik datozen ezagupenetan ere
oinarritzen da. Beraz, badugu
aspektu astronomikoa, oraingoa
edo, eta badugu lehengo ezagu-
tzaren berreskurapen bat. Hori
denabaliatzendugueraginhoriek
denak nondik datozen eta nola-
koak diren jakiteko.

Ikastaroa teorikoa izango da,
egunbakarrekoa.Nekazaritzan
interesa duen orori zuzendua
dago, ezta?
Horida,baibaratze txikiaedohek-
tarea bat dutenentzat. Nekazari-
tzaz asko dakitenentzat eta oso
gutxidakitenentzat. Ilargi kontue-
taz ere, asko dakitenentzat eta
ezertxo ere ez dakitenentzat.

Eragin horiek nondik datozen
ulertzeko, eta zein egun diren
aproposak horretaz baliatzeko.
Hori da ikastaroaren asmoa.

Xabier Akizuk eskainiko du

apirilaren 26ko ikastaroa.
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Eskola da haurren sozializazio-
rako bigarren gunea; familia,
lehenengoa. Umeen nortasu-

narenoinarria etxean transmitituta-
kobaloreek,ohiturek jartzendute, Josu
Zubillaga psikologo eta aholkularia-
ren ustez.

Hernaniko Langile Ikastolako psi-
kologo eta aholkularia da Josu Zubi-
llaga, 1985 urteaz geroztik. Lehena-
go ere ibili da beste ikastetxe batzue-
tan. Esperientzia horretan oinarritu-
ta, familietan izandakoaldaketeneta
balore transmisioen inguruan haus-
nartu du.

Asko aldatu al dira familia ere-
duak?
Eskema tradizionala topiko bat da;
ez da erdira iristen! Gaur egun ez da
arraroafamiliamonoparentalak (nor-
malean, ama umeekin) edo berregi-
turatutako familiak aurkitzea (gura-
so desberdinetako haurrak elkarre-
kin). Edohaurrak,gurasoezdirenbes-
te tutoreren batekin, edo bikote
homosexualak haurrekin... Hori asko
aldatu da. Neurri batean, beste pai-
saje bat ekarri dute. Hala ere, ume-
en beharretatik abiatuta, premiak
berdinak dira. Aurreneko 3-5 urtee-
tan, premiazko zaintza behar dute-
nean, finkatzen da haurraren norta-
sunaren oinarria.

Itxuraz, familien egiturak aldatu
egin dira, baina egitekoak berdinak
dira, premiak lehengoak dira: hau-
rrek behar dituzte zaintza eta arreta
egokia, esparruegituratuaetaaurrei-
kusidaitekeena.Errutina, azkenbate-
an: ohiturak beteta, gehiago ikasten
dute.

Bizitza erritmoa ere asko aldatu
da. Horrek ba al du eraginik hez-
kuntzan?
Kontua da, ea helduok gai garen
gizarte azkar honetan premia horiek
betetzeko.Azkenurteetanguregizar-
tean izandirenaldaketak soziologian
izandirenbortitzenetakoakdira.Egun,
guraso izatea ez da erraza. Oso azkar

doan gizartea, krisiak sortutako kez-
ka eta antsietatea... Umeak errutina
behardu, etaprekarietate egoerak ez
du laguntzen.

Bestalde, frankismoaren eta 68ko
maiatzaren ondoren, korronte filo-
sofiko asko sortu ziren. Ez dago ere-
du bakarra; gurasoek eredu desber-
dinak dituzte, eta horrek ere segur-
tasunezasortzendu.Ondorioz, fami-
liek desberdin jokatzen dute umeen
premiekiko eta transmititzen diren
baloreekiko. Hala ere, atzean dago-

ena beti da umeak zer behar duen.

Balio berak transmititzen al dira
eskolan eta etxean?
Frankismoarekin oso lotuta ikusten
duguautoritarismoa, etaorduko ira-
kaskuntzaetahezkuntzaautoritaris-
tari aurre egin zaio. Baina batzuek
nahastu egiten dute autoritarismoa
autoritatearekin. Tarteka, eskolan
detektatzen dugu familia batean
autoritatearenulermeneskasadago-
ela, eta horrek ez dio umeari lagun-
tzen. Autoritatea itxuraz gauza zen-
tzuzkoaetasinpleadaumebatenhezi-
ketan: zer bai eta zer ez; zer den ego-
kia eta zer den desegokia. Hori etxe-
tik ikasten da. Ondoren, eskola eta
familiaelkarlaneanaritzekogaibaga-
ra, eskolak indartu egingo du. Ara-
zoa sortzen da norantza berean ez

goazenean. Bizitza soziala gertatzen
den toki guztietan arauak daude, eta
oinarrizkoa da horiek ezartzea. Per-
tsonok sistematan egiten gara per-
tsona, psikologia sistemikoaren ara-
bera. Lehenengo sistema familia da.
Hor jasotzendira lehenengozaintzak,
gidaritza, ohiturak, kultura, mugak,
oinarrizko nortasuna. Eta bigarren
sozializazioa eskolan gertatzen da.

Askotan gertatzen al da norantza
desberdinean joatea?
Zorionez, ume gehienak ondo dau-
de.Familiagehienetan iamoduinkon-
tzientean hezten dira. Baina tarteka
etxebatzuetanusteokerraegotenda:
gurasoak haurraren lagun edo kole-
ga izan daitezkeela, eta ez. Etxean
umeek behar dutena da zaindu eta
gidatuko dituzten helduak. Noski,
umeenzaintzakdenboraeskatzendu,
eta gaur egun gatazka moduan bizi
dugu familia eta umeei ematen die-
gun denbora eta guretzat hartzen
duguna.Hasieran,denboraaskobehar
da umeentzat, eta hazten diren hei-
nean, urrutiratu egingo dira; gaita-
sunak hartu bezala distantzia har-
tzen dute. Baina gurasoek sentitzen
duteneanezdirela iristen, batzuetan,
nahiago dute kolega izan eta gataz-
kaekiditendute;gatazka,ordea,ezin-
bestekoa da hezteko. Honek bueltan
eskolarengainarduraaskouztenditu,
eta ezinbestekoa da familiaren eta
eskolaren arteko harremana; ezin
dira erlajatu.

“Koherentzia da balore hezitzailea,
baita hizkuntzan ere”

Josu Zubillaga psikologo eta aholkularia da.

Euskara bultzatzeko lanean ere
erlajatu egin gara?
Motibazioa handia zen diktadurari
aurre egiteko eta beste eskola eta
gizarte mota bat, hobea, lortzeko.
Administrazioakberegainhartudue-
nean, ordea, erlajatzea gertatu da,
eta baita euskararekiko transmisio-
an ere. Oraingo guraso asko ikasto-
letako ikasle ohiak dira; badakite

euskaraz, baina gaztelaniara jotze-
ko ohitura dute. Umeek balore eta
ohiturakikastekozerbaitbeharbadu-
te, hori da koherentzia; balore hezi-
tzailea da, eta baita hizkuntzan ere.
Ez du balio haurrari esatea euskaraz
egiteko, eta norberak ez egitea. Bes-
talde, atentzioa ematen dit zenbat
euskaldundu den gizartea, baina ez
esparru informalean. Ez dakigu txis-

te bat euskaraz egiten. Ondo pasa-
tzeko gaztelaniara jotzen dugu. Ere-
du eskasa da umeentzat.

Ez dugu koherentziarik, eta ere-
du gehienak etxetik datoz: etxean
euskaraz egiten bada, umeak pri-
meran egiten du eskolan; etxean
ondoeserita eta familian jatendue-
nak, jangelan eta eskolan ere egi-
ten du...

“Eredu gehienak etxetik datoz”

Josu Zubillaga - Ikastetxeko psikologo eta aholkularia

“Oraingo guraso asko
ikastoletako ikasle ohiak
dira; badakite euskaraz,

baina gaztelaniara
jotzeko ohitura dute. Ez
gara oso koherenteak”
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Zailtasunak etxeko erabilerak gora egin dezan

Duela 20 urte muturragokoa
zen egoera. Gehiago ziren
etxe euskaldunak (euskaraz

bizi zirenak), euskaraz ondo zekiten
eta erabiltzen zuten kideez osatuak,
eta gehiago ziren erdaldunak ere
(kide batzuek edo denek euskaraz ez
zekitenez, gaztelaniaz soilik ari zire-
nak).

20urteberanduagokonplexuagoa
da egoera. Gutxiago dira etxe eus-
kaldunak (euskaraz soilik ari direnak),
eta gehitzen ari dira etxe elebidunak

(nolabait esatearren), batzuetaneus-
karaz eta besteetan gaztelaniaz ari
direnak. Etxe erdaldunek, berriz, ez
dute kopuruan behera egin.

Zerk agintzen du etxeko erabile-
ran? Familiakideen ezagutza mailak,
noski, zenbat eta maila hobea izan,
orduanetaerrazagoetaerosoagoari-
tukogara, eta, alderantziz;baina, eza-
gutzamailaz gain, euskaraz hitz egi-
teko ohiturak edo ohitura ezak ere
berebiziko garrantzia du.

Soziolinguistikan aditu direnek

diotenez,etxekohizkuntzabatalabes-
tea izatea, bikotekideen edo etxeko
helduen arteko erabilerak baldintza-
tzendu. Kidehelduonartekohizkun-
tzak markatzen du etxean, ohituraz,

erabiliko den hizkuntza. Eta etxeko
erabilerakmarkatuko du, era berean,
kidehoriek, etxetik kanpo,hizkuntza-
rekiko izango duten jarrera eta por-
taera.

Etxeko erabilera Buruntzaldean azken 20 urteotan.
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1-Dantza Taldean zer parte hartze duzu?
2-Zer moduz bizi izan zenuen iazko Dantza Eguna?

3-Aurrerapen txiki bat. Zer ikusi ahalko dugu larunbatean?

Bigarrena, dantza festa handiagoa

A
urreko ikasturtean osatu zen
Dantza Garaikideko kideak
Udarregi Ikastolan dabiltza as-
teotan, jo eta su, azken ukitue-

kin, larunbat honetan, apirilak 12, Usur-
bilgo II. Dantza Egunaren baitan jendarte-
ratuko duten ikuskizuna borobila izan da-
din, taularatuko dutena fintzen.

Sustrai bereko adarrak estreinatzeko
unea gerturatzen ari den heinean, urdu-
ritasuna nabari da taldean. Entsegu
saioetako batean muturra sartu eta tar-
tetxo bat lapurtu diegu Dantza Garaiki-
deko kideei.

Elixabete Eizagirre

1- Dantzan txikitatik ibili izan naiz.
2003-2004 ikasturtetikbegiralegisa,
betidanik talde txikienekin. Geroz
eta taldehelduagoetazarduratu izan
naiz. Une honetan, Dantza Garaiki-
deko partaide, Muxikoen taldeko
begirale eta idazkari lanetan nabil.

2- Iaz antolaketa lanak oso azkar
bideratu genituen. Eguna definitu
genuenerakoosodenboragutxigera-
tzenzen.Presakaantolatuarren,uste
baino dezente hobeto atera zen.

3- Jende ezagun asko topatuko
dugu. Ez da ohikoa hainbeste jende
oholtza gainean ikusteko aukera.
Arratsaldeko ekitaldian oso dantza
estilo desberdinak izango ditugu,
130 dantzariek parte hartuko dute
Bizitasunpuntubatemangodiopla-
zari. Gaueko ekitaldian ere, 60 bat
dantzari eta 20 bat musikari izango
ditugu ikuskizunean, denak usurbil-
darrak eta horrek guretzako balore
handia du. Ia iaz baino eguraldi
hobea egiten duen.

Zuriñe Lasarte

1- LH2tiknabil dantza taldean.Gero
izan genuen denboraldi bat utzi
genuelaDBHaldean. Baina gero tal-
dean hasi ginen berriz, haurrei ira-
kasten. Orain gazteen taldean nago.

2- Goizean eguraldi txarra dela eta,
ezzen jendeaskoanimatu.Geroarra-
tsaldean dantza talde desberdinak
zeudenez, euskal dantzetaz aparte,
jendenahikoabilduzen.Gusturaegon
ginen. Haurrek ere gustura pasa
zuten. Gauerako, ikuskizunarekin
urdurituta ginen, ia nola aterako
zen. Baina oso ondo joan zen. Oso
gustura egon ginen. Entseguetan
baino askoz hobeto egin genuen.

3- Berrikuntzak daude aurtengoan.
Denetarik egongoda, ikusikoda. Tal-
deezberdingehiagodaude, iazkoedi-
zioarekinalderatuta.GazteenakDBH-
koak dira eta helduagoak ere izan-
go dira.

Herriko dantza taldeak herriaren-
tzat egitenduen ikuskizunbatdaeta
nik uste ondo pasako dutela.

Amaia Olasagasti

1- Iaz hasi nintzen, Dantza Garai-
kideko helduen taldean nago.

2- Arratsaldeko dantza emanaldiek
jende asko erakarri zuten, talde des-
berdinak izan baitziren. Jende des-
berdina elkartu zen. Polita izan zen.
Gaueko ikuskizunaribegira,guretza-
ko bultzada handia izan zen, hain-
beste laneginostean,emanaldiapoli-
ta atera zelako. Eta gainera, oso
ondo pasa genuen ikuskizunean,
asko gozatu genuen.

3- Bai musika aldetik eta baita jen-
de aldetik ere, abaniko zabala izan-
goda. Iazbainodantzari gehiagoeta
talde ezberdinak egongo dira, adin
tarte aldetik ere, zabalagoa izango
da. Berez istoriobat kontatunahi da.
Ikuskizun polita izango da, herriko
jende asko bilduko baita.

Ia zeinek asmatzen duen zer azal-
du nahi den. Larunbat gaueko
22:00etan frontoian, izugarrizko
ikuskizunaegongoda.Animatu, eto-
rri eta gozatu.

Aroa Alkorta

1- Txikitandantzan ibiltzennintzen,
irakasle moduan pare bat urtez ari-
tu nintzen. Beti gustukoa izan dut
dantza. Dantza Garaikidekoen ema-
naldia ikusi nuen iaz. Asko gustatu
zitzaidan eta animatu nintzen.

2- Arratsaldeko dantza saioak iku-
si nituen. Break dance eta beste
hainbat estilotako saioak. Euskal
Dantzak gehiago gustatu zitzaizki-
dan. Zerbait desberdina ikusi nuen,
polita.Desberdina izanzen.Beti Eus-
kalDantzakmodubatera ikusteraohi-
tuak gaude. Zerbait desberdinagoa
ikusi nuen. Gaueko ikuskizuna ere
asko gustatu zitzaidan.

3-Berrikuntzenartean,musikazuze-
nean izango da. Horrek ere emango
dio bere xarma ikuskizunari. Polita
izango da. Une lasai eta potentea-
goak izango dira. Momentu desber-
dinak izango ditu saioak. Istorio bat
da kontatu nahi dugu. Ia gustukoa
duten herritarrek. Animatu eta eto-
rri.
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Dantza Egun anitza eta jendetsua

Estilo ezberdinak lantzen dihar-
duten herriko taldeak bilduko
ditu, larunbateanospatukoden

II. DantzaEgunak. Jaialdi anitza izan-
go da beraz. Antolatzaileek emanda-
ko bi datu; arratsalde partean fron-
toian izango den emanaldian, guzti-
ra130bat lagunekpartehartukodute.
Gauerako prestatzen ari diren ikus-
kizunean, beste 80 usurbildarrek.

Hitzorduhauei, batukada feminis-
ta taldekoek egingo duten kalejira,
egunean zehar Tximeleta taldekoek
Oiardo Kiroldegian ospatuko dituz-
ten topaketakedotaafalaurretikKax-
koa girotuko duen dantza-kantu jira
erantsi behar. Anitza eta jendetsua
beraz, apirilaren 12 honetan Usurbi-
len ospatuko den II. Dantza Eguna.
Erritmobizian joangozaigu,datorren
larunbata.Egitarauarierreparatubes-
terik ez dago.

Iaz omenaldia egin zuten frontoian. Aurten ere, ekitaldi ikusgarri ugari antolatu dituzte.

APIRILAK 12 LARUNBATA
Eguerdian, batukada kaleetan
zehar.
17:30 Usurbilgo Talde desberdinen
dantza erakustaldia frontoian. Par-
tehartzaileak:
- TximeletaSoinketaErritmikokoTal-
dea.
- Gaztetxeko Dantzariak.
- Warda irakaslearen taldea.
- Zumba Taldea.
-Usurbilgo Dantza Taldea.
19:00 Dantza-kantu jira, frontoitik
abiatuta.
22:00 “Sustrai berekoadarrak” ikus-
kizuna frontoian. The Hastelen´s
Taldea, Zumarte abesbatza, Ixabel
Agirresarobe eta Usurbilgo Dantza
Taldeak elkarlanean sortutako ikus-
kizuna.50dantzaritikgora taulagai-
nean ikusteko aukera.

Antolatzailea: Dantza Taldea.

SOINKETA IKUSKIZUNA
Tximeleta soinketa erritmikoko tal-
deentopaketa,Oiardokiroldegian
10:00-11:00 Benjaminak: pelota
eta uztaia.
12:20-13:20Alebineta infantilak:
txapelketa.Mazoak-uztaia, xingola-
pelota, uztaia bakarka.
13:20-13:30 Sari banaketa.
16:20-17:30 Benjaminak: pelota
eta uztaia.

Udaberri lauterdiko
pilota txapelketa
Apirilak 10 osteguna
20:30ean Aginagan
Nagusiak
Ohian Iribar -Zendoia
(Zumaia) (Usurbil)
Fernandez-Gesalaga
(Antigua) (Usurbil)

Apirilak 11 ostirala
19:00etan Usurbilen
Nagusiak
Setien-Mendizabal
(Andoain) (Usurbil)

Udaberri infantilen
pilota txapelketa
19:00etan Usurbilen
Añorga 1-Usurbil
(Jon Zumeta - Imanol Galarraga)

Usurbilgo Pilota
Txapelketako partidak,
Aginagan
Apirilak 12 larunbata, goizeko 10:30h
Nagusiak
Urbieta I-Esnaola –Andueza-Iparragirre
(Bidegoien) (Azkoitia)

Iribar anaiak- Huegun-Millan
(Zumaia) (Alde Zaharra)

Rodriguez-Intxausti – Lertxundi-Errazkin
(Zumarraga) (Orio)

Apirilak 13 igandea, goizeko 10:30h
Nagusiak
Apezetxea-Santxez – Hernandez-Ugalde
(Amezketa) (Oiartzun)

Larrañaga-Agirre – Etxaniz-Murgiondo
(Gasteiz) (Azpeitia)

Barandiaran-Andueza – Roble-Alduntzin
(Astigarraga) (Burlata)

Zozketan saritua: 5433 zenbakia
Urtero egin ohi den pilota elkar-
tekozozketaeginda.Zenbaki sari-
tuaren jabeakdeitudezala zenba-
ki honetara: 626 110 923. Saria:
bi lagunentzako otordua Aginaga
sagardotegian eta bi lagunentza-
ko otordua Saizar sagardotegian.

Tximeletakoak ere batu dira

Dantza Eguneko ospakizunetara.

Gure Esku Dago bilguneak ekainaren
8ko giza-katerako 400 usurbildar bil-
tzea lortu du. Igandean saldu zuten,
400. metroa. 500 atxikimendu jaso-
tzekoerronkaduteorain.Euskaldunon

erabakitze eskubidearen aldeko giza-
katerako izen emateak zabalik jarrai-
tzen du. Informazio postua jartzen
jarraituko du Gure Esku Dago lan tal-
deak.

Bestalde, ”Ni/gu ere han izango
naiz/gara”esaldiaesanezbideomotzak
grabatzekodeialdiaegitendieteherri-
tarrei. Grabazioak, helbide honetara
bidali: usurbilgureeskudago@gmail.com

400 lagun batu ondoren, Gure Esku Dagoren erronka: 500 atxikimendu
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Alejandro Tapiaren
erakusketa Sutegin
Azken urteotako lanak bilduko ditu, aste-
artean, apirilak 15, 19:30ean Sutegiko are-
toan inauguratuko duen erakusketak. Hila-
ren 30era arte ikusgai izango dira, agina-
garrarenmargolan, eskulturaetagrabatuak.
Ordutegi honetan:
-Astelehenetik ostiralera: 18:00-20:00.
-Larunbat, igande eta jai egunetan: 11:00-
13:00.

Igandean Nafarroara
Andatzakoekin batera
Arraras-Gorriti arteko21kilometrokobidea
egingo dute. Usurbildik autobusez abiatze-
ko hitzordua, goizeko 7:00etarako finkatu
dute Oiardo Kiroldegian, asteazkena baino
lehen izena emana zuten herritarrekin. Epe
barruan apuntatu zirenenentzako oharrak;
janaria norberak eraman beharko du, eda-
ria antolatzaileek. Otordua, ibilbidea amai-
tu ostean egingo da.

Andatza Eguna, begibistan
Apirileko irteera honen ostean, maiatzeko
hitzordua dator. Tradizio luzeko ospakizu-
na; Andatza Eguna, maiatzaren 4an.

Ate joka dugun oporraldi hau igaro ez, eta
jada udako bi aisialdi ekimenetarako zaba-
lik da izen ematea:

Udajolas
Ostiral honetan, apirilak11, izenematekoazkenegu-
na, NOAUA!ko egoitzan. Astelehenaz geroztik, zaba-
lik dago apuntatzeko epea, ordutegi honetan; goi-
zez, 10:00-11:00 artean, eta arratsaldez, 16:00etatik
18:00etara. Orduz eta epez kanpoko izen ematerik
ez da onartuko. NOAUA! Kultur Elkarteak Udalare-
kin batera, 4-12 urte arteko haurrentzat uztailaren
1etik 30era antolatu duten ekimen honetan apun-
tatzeko egin beharrekoa erraza da. Izen emate orria
beteta ekarri eta kito. Apuntatzeko orririk ez duenak,
NOAUA!neskuradezake.140haurrentzakolekuadago
Udajolasen, ez dira gehiago onartuko. Izen emateak
gehiago badira, plazen zozketa egingo da, maiatza-
ren 5ean, 17:00etan Potxoenean.

Ingeles udalekuak
Ekainaren 25etik uztailaren 22ra, talde txikitan eta
irakasle natiboekin ingelesa ikasteko aukera eskai-
niko dute Udarregi Ikastolan. Astelehenetik osti-
ralera, 9:00-13:00artean. Izenematekoepeazaba-
lik, apirilaren 25era arte, Udarregi Ikastolako idaz-
karitzan. Prezioa, 300 euro. Doan, udalekuetako
monitorea etxean hartzen duenarentzat.

Ondo pasatzeko
moduko hamabostaldia
Ikasturteko hiruhileko luzeenaren ostean, atseden
hartzeko garaia dute orain ikasleek. Ostiral hone-
tan, apirilaren 11n dute azken klase eguna. Bi aste-
ko oporraldia segidan, ekimen ugarirekin.

Gaztelekuak, Usurbil Futbol Taldeak eta Agina-
gako Eskola Txikiko Guraso Elkarteak, txokoak edo
ekintza desberdinak antolatu baitituzte, haur eta
gazteentzat.

Apirilak 14-16 / apirilak 22-25
9:00-13:00 Txokoak Aginagan. Antolatzailea: Agi-
nagako Eskola Txikiko Guraso Elkartea.

Apirilak 14, astelehena
16:00 Gaztelekutik Olaberriako Kars-etara.
DBH3-koei zuzendua. Antolatzailea: Gaztelekua.

Apirilak 22-26, asteartetik larunbatera
10:00-13:00 Futbol txokoak.
Antolatzailea: Usurbil FT.

Apirilak 24, osteguna: Konkis Eguna
11:30 Frontoian. Gaztelekuko gazte guztiei zuzen-
dua. Antolatzailea: Gaztelekua.

Apirilak 26, larunbata
16:00 Gaztelekutik Bidebietara, Bera Bera taldeko-
en eskubaloi partida ikustera. DBH 1-2ko ikasleei
zuzendua. Antolatzailea: Gaztelekua.

2.981, Tipi-Tapako zenbaki
saritua
Apirilaren 6ko edizio amaieran eginiko zozketan
atera zuten zenbaki saritua. 150 euroko erosketa
balea irabazi duen herritarra egun berean agertu
zen. Hurrengo Tipi-Tapa, maiatzaren 4an.

Maiatzak 5, odol ematea
Maiatzaren 5ean, astelehenez deitu du hurrengo
hitzordua,UsurbilgoOdolEmaileenElkarteak; arra-
tsaldeko 18:00etatik 20:30etara anbulatorioan.

Udako aisialdi ekimenen
prestaketa lanak abian

Ostiral honetan, apirilak 11, amaituko da

Udajolasen izena emateko epea.

dia

Maiatzaren 4an izango da Andatza eguna.

Apirilaren 15ean zabalduko du erakusketa.
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Usurbil Kirol Elkartea, 50. urtemugako den-
boraldia ezin hobeto borobiltzeko bidean
da. Senior mutilak 1. nazional mailara igo-

era prestatzen dabiltza. Eta senior neskak, Euska-
diko Txapelketako azken fasea jokatuko dute aste-
buru honetan. Jokalari kopuru aldetik justu samar
ibili den taldeak, egin duen ahalegina ez da nola-
nahikoa. 21 neurketetatik 19 irabazi ditu, 7-8 joka-
larirekin. Orain, azken saiakera egitea baino ez zaie
geratzen, Euskadiko onenak izateko. Senior neskei
babes eta animu guztia emateko, kiroldegira joa-
teko gonbita luzatzen dute Usurbil Kirol Elkartetik.
Beranduenez, igande eguerdian jakingo da, garai-
pena usurbildarrena izango den.

Nola dago taldea?
Gonzalo Brea: Animikoki oso motibatuak daude,
baina fisikoki oso mugatuak. Denboraldi honetan
9 fitxa izan ditugu, neurketetan bataz beste 7-8
jokalarirekinmoldatu izan gara. Badira 60minutu-
ko 18 partida jokatu duten jokalariak. Asteburuko
txapelketan, jubenil nesken laguntza izango dugu.
Jokalari kopuru aldetik, hura ere talde justu sama-
rra da. Justu samar goaz, baina dena ematera.

Dena ematera beraz, aurkarien zain egon gabe?
Honaino heldu gara, jokalari kopurua ikusita eta
iazko emaitzak ikusita, denek espero baino askoz
gehiago egin du taldeak. Euskadiko Sektorean ger-
tatzen dena gertatuta ere, denboraldi bikaina egi-
naizangodugu.Jokatutako21partidetatik19garai-
pen izanditugu, partidabatberdinduduguetabes-
te bat galdu. Bataz beste, neurketa bakoitzeko 7-8
jokalarirekinmoldatugarelajakinik,denboraldiaikus-
garria izan da. Ezin zaie gehiago eskatu. Gutako
edonork pentsa genezakeena baino askoz gehiago
egindute.Etahalere,EuskadikoSektoreandenaeman-
godugu.Garaipenaerdiestenbaduguprimeran,bai-
na neurri batean helburua guztiz betea dugu.

21partida,19garaipen,7-8jokalarirekin.Muga-
okin, emaitza ikusgarriok nola heltzen dira?
Entrenamendu saioetan ere jokalari kopuru aldetik
justu samar ibiltzen gara. 4-5 jokalari asteartetan,
6 ostegunetan, ostiraletan zorte pixka batekin, 7-8
jokalari.Hiruzpalaulagunentzakoentrenamendusaioa
prestatzea oso konplexua da. Ezin gauza asko egin.
Eta zaila baita jokalarientzat, saioetara motibatuta
etortzea. Zer gertatuda? Jendeaoso indartsudago-
elakointziditudu, iazbainomailaaskozhobeadute-
nak badira. Entrenamendu saioetara datorrena oso
konprometituta dator, lanera, jokatu eta irabaztera.
Jokalarienmaila psikologikoan ikusten dut. Denbo-
raldia ondo hasi genuen, lehen partida erraz iraba-
zi genuen. Bigarrena, teorian, aurkari zuzen batekin
irabazi genuen. Euren etxean irabazi genuen, gal-
tzen hasita. Horrek txip aldaketa eragin zuen joka-

larien artean, ahal genuela jabetu ginen. Hortik, ira-
bazten jarraitu dugu. Bera Berarekin euren etxean
berdindu genuen, teorian beste aurkari talde han-
dia.Horrek sinistarazi zigundenoi denboraldi hone-
tan zerbait handia egin genezakeela. Emaitza hor
dago.Entrenamendusaioakosogarrantzitsuakdira,
baina kasu honetan, jokalari kopuru aldetik dagoen
muga ikusita, uste dut zerikusi handia izan duela
eurenlanerakogaitasunak,esfortzuak,etaindarpsi-
kologikoak; ahal dugu esatea eta egiten aritzea.

Beste behin, gauza bera gerta daiteke astebu-
ru honetan?
Gerta liteke.Osokonplexuada.Halere,egingodugu,
egindaiteke. Jubenilen laguntza izangodugu.Eske-
rrak eman Nerea Agudori, jubenilen laguntza iza-
teagatik.Garaile izanbeharbadugu,onenekin joka-
tu behar dugu. Topera goaz.

Euskadiko Txapelketa jokatzera doazen joka-
lariei zer esan?
Orainartebezalaborrokanjarraidezatela.Denaeman
beharko dugu, hori argi dago. Sufritu, borrokatu,
gozatudezatela,esperientziahonetazaskogozadeza-
tela,gutxitangertatzenbaitahalakorik,Oiardo bete
dezatela herritarrek. Seniormutilekin pabilioia bete
izan da. Baina neskekin bakarrik sentitu izan gara.
Lagundu diezagutela.

Partidak
Apirilak 11, ostirala Oiardo Kiroldegian:
18:15 Urdaibai-C.B. Muskiz
20:00 Usurbil K.E.-IES Construcción

Apirilak 12, larunbata Hernaniko Kiroldegian:
17:15 C.B. Muskiz-IES Construcción
19:00 Usurbil K.E.-Urdaibai
Apirilak 13, igandea Oiardo Kiroldegian:
10:45 IES Construcción-Urdaibai
12:30 Usurbil K.E.-C.B. Muskiz

Euskadiko garaipena gertu dute senior neskek

Elkarrizketa osoa web orrian irakur daiteke, noaua.com helbidean.

Futbola Haranen
Apirilak 11, ostirala
18:30 Alebin federatuak: Usurbil F.T.-Urnieta

Apirilak 12, larunbata
13:00 Neskak: Usurbil F.T.-Ostadar S.K.T.
16:00 Jubenil mutilak: Usurbil F.T.-Herrera

Apirilak 13, igandea
10:00-12:00 Futbol Eskola: Usurbil F.T.-Allerru

Eskubaloia Oiardon
Apirilak 12, larunbata
19:15 Senior mutilak, 2.nazionala:
Ucin Aluminio Usurbil-El Pilar Carmelitas

Apirilak 13, igandea
9:15 Infantil neskak: Udarregi A-Elgoibar
10:30 Senior mutilak Kopa Territoriala (Lasarten):
Usurbil K.E.-Egia Kata Taberna

Gipuzkoako Selekzioarekin
Apirilak 13, igandea
10:45 Kadete mutilen entrenamendu saioa,
Donostiako La Salle Kiroldegian. Unai Lejardi.

Xuban Errazkin, nagusi
Debako lasterketan
Itziarko menda-
tean ihes egin eta
helmugara hiru-
koteaniritsiondo-
ren, sprintean
nagus i tu zen
Xuban. Zorionak!
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ETXEBIZITZA
Salgai

Pisua salgai. 90 metro karratu.
Ganbara, komuna, bainugela, 3
logela, egongela eta sukaldea.
156.000€ Tel. 699 680 265.

Pisua salgaiMunalurran. 637309
209.

Santueneanpisubatsalgai. Erre-
formatzeko,prezioonean,auke-
raezinhobea.Iñaki (665736896)

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 190.000 eurotan. 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

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
Etxebizitzabatpartekatzekoper-
tsonaarduratsubatenbilanabil,
Usurbil-en. Tel. 695 425 731.

Gela bat alokatzen dut. Prezio
interesgarria. 657 535 299.

Santuenean, diseinu polita eta
berritua. 570€. 2 logela, 2 hila-
beteko fiantza. 667438145

Santuenean, diseinu polita eta
berritua.600€. 2hilabetekofian-
tza. txangu68@hotmail.com

Lasarten, Zumaburu auzoan,
lokal bat alokatzen da. 150€
hilabetean. Erreforma txiki bat
behar du. Tel. 687 348 223.

"Logelabatalokagai.250euro+gas-
tuak. Kale Nagusian. 606 642 161

PisuaalokairuanSantuenean.Berri-
tua, 2 logela. Urtarriletik aurrera.
Fidantza gehi 2 hilabete aurrera-
tuak. 630€

Usurbilgo pisu batean, logela bat
libre konpartitzeko. 290€ hilabe-
tero,Wifi,ura,elektrizitateaetagas-
tuguztiak sartuta.Giroona, pisu
dotorea eta handia. 657 700 408.

Gela bat alokatzen da Usurbilen.
Pisua egokia eta gela handia. Tel.
691 898 800.

Etxe bat Txokoalden. 3 logela,
komuna, sukaldea, egongela eta
terraza handi bat. 688 863 366

MOTORRA
salmenta,
garajeak

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

Bi garaje saltzen dira. Batera edo
binaka. 21 eta 25 metro karratu-
koak. Santuenea 17. 615149900.

Moto bat salgai, Kymco marka-
koa. People 125. 618 963 385.

2 Garaje (marra) salgai edo alo-
kairuan. Biak batera edo aparte.
Olarrondoinguruan.607333966.

Garaje (marra) bat alokatzen da
Kale Nagusian 60€ hilabetero.
657 700 408.

SsangYong autoa salgai, Merce-
des motorduna. Egoera onean.
1.500euro. JoxeMari943361512

Garaje itxia salgai. 20m karratu-
koa. Kale nagusia, 26. Usurbil
23.000 euro. 674 343 184

Kale nagusian garaje itxi bat alo-
katzen da: ate automatikoa eta
kotxeaetamotoasartzekomodu-
koa . Te lefono zenbak ia :
667984083

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

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Emakumeeuskaldunagertuinter-
najoatekomoduan.Klinikalagun-
tzailetituluarekin.Tel.688826968.
Deitu:17:00-19:00, eta larunba-
ta 15:00 - 19:00.

Neska,garbiketalanakegitekoedo
pertsonahelduaketahaurrakzain-
tzeko.Internaedoexternamoduan,
arduratsuaetaerreferentziekin.631
333 251

Neska,garbiketalanakegitekoedo

pertsonahelduaketahaurrakzain-
tzeko.Internaedoexternamoduan,
arduratsuaetaerreferentziekin.653
620 770

Neska,garbiketalanakegitekoedo
pertsonahelduaketahaurrakzain-
tzeko.Internaedoexternamoduan,
arduratsuaetaerreferentziekin.672
740 521

Pertsonahelduakzaintzeko,inter-
no eta orduka. Gauak etxean edo
hospita lean pasatzeko .
Esperientziarekin. 648 761 874.

Paperakongidituenneskabat lan
bila dabil, etxeko lanak egiteko,
orduka.Esperientziahandia.Erre-
ferentziekin. Tel. 638 602 597.

Neska euskaldun batek lan egin-
go lukearratsaldetan,4ordu,hel-
duak zaintzen. Tel. 626 735 354.

Emakume bat lan bila dabil etxe
batean bere seme-alaba gaztee-
kin bizitzeko. Lasarte edo Usurbi-
len. 689 344 946.

Lan bila nabil. Interna moduan,
orduka...Paperak ongi eta errefe-
rentziak (umeak zaintzen, garbi-
ketanetaostalaritzan)698322406.

Lan bila nabil, sukaldari, zerbitza-
ri, gidari laguntzailemoduan edo
garbiketa industrialean. Paperak
ongi. 688 268 625.

Goizez lan egingo nuke garbiketa
lanetan edo umeak edo helduak
zaintzen. 661 378 340.

24 urteko neska usurbildar eus-
kalduna klase partikularrak ema-
teko prest: LHn ingelesa, frantse-
sa, euskara, gaztelera eta inguru-
mena.DBHetaBatxillergoaninge-
lesa, frantsesa, euskara, gaztelera
eta filosofia arloak, baita ingele-
sez ematen diren gaiak ere. Eus-
kara:EGAtitulua(goimaila) Inge-
lesa: Advanced titulua (goimaila)
Frantsesa: Goi maila 687025768
(Jaione)

Emakumeeuskalduna,gertuinter-
nabezala joatekopertsonanagu-
siak zaintzeko. Klinika laguntzai-
le tituluarekin. 619511789 / 943
760418.

Erizainlaguntzailebat.Sukaldeeta
masajeko titulazioarekin. Pertso-
na helduak, gaixoak edo umeak
zaintzeko.Esperientziafrogagarria-
rekin. 943 36 50 79.

Paperak ongi dituenmutil bat lan
bila dabil. Pertsona helduak zain-
tzen, etxeak garbitzen, sukaldeko
laguntzaile moduan, harraskan
garbitzen, peoi... 648 761 874.

Orduka lana egin nahi duennes-

ka euskaldun bat naiz, eta garbi-
ketan edo umeak zaintzen lan
egingo nuke. 635 715 424 Julia.

Neska arduratsuak lana bilatzen
duinternamoduanetaetxekogar-
biketak egiteko. 631 122 350.

Etxeak margotu eta dekoratzen
ditut. Paisaiak, aurpegiak... ager-
tzen diren koadroak egiten ditut.
Altzariakkonpondu.634181059.

Etxekolanakegiteko,pertsonahel-
duak edo umeak zaintzeko prest
nago. Tel. 608 34 04 84

Etxekolanakegiteko,pertsonahel-
duak edo umeak zaintzeko prest
nago. Tel. 696 83 55 69

Usurbilgo neska euskaldun bat
eskaintzen da arropak konpon-
tzeko eta goizez etxeak garbitze-
ko. 696 601 795

Usurbilgoneskaeuskalduna,titu-
ludunaetaesperientziaduna, hau-
rrei ingelesekoklasepartikularrak
eman edo etxerako-lanetan
laguntzeko prest. 670461180. E-
maila: oli_ireth@hotmail.com

Klasepartikularrakematenditut,
L.H-DBH. Irakaskuntza ikasketak
bukatzear eta lan honetan espe-
rientziaduna.(618598071 Izaro)

Zerbitzarimoduan,helduakzain-
tzen,umeakzaintzenedosaltzai-
le moduan lan egingo nuke. Tel.
690 079 418.

Klase partikularrak ematen ditut
edozein irakasgaietan. Esperien-
tziaduna. Ordutegi eta prezioak
adosteko erabateko malgutasu-
na. 634417969(Amaia)

Udanedoikasturteanzeharume-
ak zainduko nituzke. Lan hone-
tan esperientzia duen neska.
653724338

Erizaintzangraduatuanaizetagai-
xodaudenpertsoneierizainzain-
ketak emateko prest nengoke.
(688801502 Irati)

23 urteko neska euskaldunanaiz
eta haurrak zaindu zein klase
partikularrak emateko prest
n a go . E s p e r i e n t z i a duna .
(630682716 Maddi)

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)

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak
Ekhi!
Apirilaren
13an

6 urte beteko
dituzu. Muxu handi
bat ama, aita eta
famili guztiaren
partez.

Zorionak
Aratz!
Gure
txikiyak

apirilaren 10ean
bere lehenengo
urtea beteko du!
Muxu potolo bat
famili osuan partez!

Zorionak
Uxue!
Apirilaren
15ean,

zure 7. urtebetetzea
ospatuko dugu! Ondo
pasa, eta muxu pila
bat amatxo, aitatxo
eta Ametsen partez!

Zorionak hirukote!
Ondo ondo pasa zuen
urtebetetze egune-
tan!!! Muxu potoloak
etxekoen partez.

Zorionak
Eneko!
Apirila-
ren

19an bi urte
beteko dituzu,
muxu asko
familiaren
partez!

Zorionak
Jon!
Ondo
ondo pasa

zure 9garren
urtebetetzean
Apirilak 21ean! Muxu
handi bat 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, eguerdiko 12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean
ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko
balitz, NOAUA!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.



GAZI, GOZO, GEZA 17570. zenbakia

Haurrakzaindukonituzkegoizzein
arratsaldez. Irakaskuntzandiplo-
matua. (647142701 Amaia)

Auxiliargeriatraetasukaldari bat
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

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. Prezioa
adostuko da: 684092731

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

Neska gazte esperiantziaduna,
akademian lan egindakoa, LH1.
mailatik Batxilergoko 2.maila-
ra arteko ikasleei klaseak ema-
teko prest. 685 772 602 (Nerea)

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

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

Neska gazte esperientziaduna,

heziketa premia bereziak dituz-
ten ikasleei klase partikularrak
emateko prest. 688 661 997
(Garbiñe).

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

21urtekoneskausurbildar eus-
kalduna, haurrak zaindu edo-
ta klase partikularrak emateko
LH-nDBH-n. Esperientziaduna.
666 041 971 (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. Telefono zen-
bakia: 609 632 030.

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.

Emakumebateskaintzendaegu-
nez, adineko pertsonak umeak
zaintzeko, etxeko lanak egiteko,
ostalaritzarakoetagarbiketakegi-
teko. 673 445 903

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

Lan eskaintzak
Emakumeautonomobatbeharda
Usurbilgo elkarte bat garbitzeko.
943 36 27 24 (Hitzorduak astele-
henetan 18:00-20:00)

BESTELAKOAK
Oxelo markako patinete bat galdu
dut. Beltza eta arrosa. Askatasuna
plazan. Aurkitzen duenak Patrira
eraman, edo deitu 943 507 230.

Zaldi-terapia egiteko, egokitutako
lokal bat, landa eremubat edo lur-
sail bat alokatu nahiko genuke
proiektu bat aurrera ateratzeko.
Igor Aizpurua. Tel. 606 525 707.

Nikitxurimangaluzebatgaldudugu
Erreka Txiki inguruan. Katu baten
marrazkiaetaperlatxoakditu.Aur-
kitu baduzu, deitu 943 37 04 03
telefono zenbakira. .

Gidari arduratsubat eskaintzenda
etxepribatubaterako.Libreordudes-
berdinetan. Tel. 696 264 197.

Jostekomakinaksalgai.Prezioone-
an. Tel. 943 36 32 01.

Belar fardoak salgai. 943362072.

6hilabetekoBulldogfrantsesagal-
du da, txuria orban beltzekin, Txo-
koalde inguruan.Norbaitek ikusiko
balu deitu 637 93 20 58 (Silvia)

Iphone 5 telefono mugikorra gal-
dunuenEguberrietan.Topatubadu-
zu, deitu 943 36 11 15 telefonora.

Valentziakomandarina ekologiko-
aksalgai.1€kiloa.Bitartekaririkgabe.

Tel. 637 929 093.

Katu beltza eta txuria galdu da
herrian,"Txalaka"frutadendaingu-
ruan.Pottoloxamarradago.Nor-
baitekaurkitubadu,deitu:605752
667. Saria emango da.

Baserri edobordabatnahi genu-
kealokatuedoalokairuarenbidez
erosi.Oiloak,pottokaketabaratza
ditugu,berazhektareabatgutxie-
nezbehardugu.Miren:656742048;
Alaitz:658724075

Hemengo,Kiwiaketababarrunak
salgai. Tel. 943 364 937.

Baserribateskaintzendakonpon-
duetanegoziobatjartzekoLasar-
te inguruan. Tel. 626 728 463.

Josteko bi makina salgai.
943363201.

Indukziozkosuasalgai.Biurteditu
eta baldintza onetan dago. 943
361 109.

Zubietan 10.000m. baino gehia-
goko lursail bat alokatuko nuke.
635729637

Izotzetan ibiltzeko patinak salgai.
35 - 38 talla, merkeak. 649 482
775.

Ohe altu bat salgai. Mutilena eta
koloretsua. Tel. 649 482 775.

Aurtengo etahemengobabarru-
naksalgai,artoarekinbateraegin-
da. 637974994

Hemengointxaurraerosikonuke,
deitu 634 409 888

Ezkontzetan,festetanedoanto-
latzendituzuenospakizunetara-
ko Dj lanak egiteko prest. 615
713204edodjlarra@usurbil.com

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

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai 637974994

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak,pati-
neteak, liburuak… Garbigune-
an. Doan hartu daitezke. Aste-
lehenetik ostiralera: 10:15-
13:00 / 16:00-19:00 artean.
Jai egunak ez diren larunbate-
tan: 9:00-13:00 artean.

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 10 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Ostirala 11 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 12 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Igandea 13 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Astelehena 14 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Asteartea 15 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Asteazkena 16 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Osteguna 17 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Ostirala 18 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Larunbata 19 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Igandea 20 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Astelehena 21 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
GarikoitzAldabe. Perkaiztegikalea8
Hernani. 94333602222:00 -09:00

Goardiako farmaziak apirilak 10-apirilak 21



Agenda apirila

18 INGO AL DEU? 2014ko apirilaren 11n

“Zer egin liburuekin: Kontu kontari”,
Sutegin Yolanda Arrietaren eskutik

Liburutegianedoetxeanaurkidaiteezkeen libu-
ruekin zer egin aholkatuko du Arrietak, oste-
gunhonetarako,apirilaren10erako,17:30etik

aurrera Udalak liburutegian antolatu duen ekital-
diarenbaitan. Liburumotaezberdinakerabilizegin-
go den saio praktiko hau, 0-7 urte arteko haurren
guraso eta hezitzaileei zuzendua egongo da. Eki-
taldirako izena aurrez eman behar da, liburutegi-
ko harreran.

“Zer egin liburuekin; Kontu Kontari” saioa, apiri-
laren 2koHaur Liburuaren eta apirilaren 23ko Libu-
ru Egunaren artean, asteotarako liburutegitik ira-
garri duten ekimenetako bat da. Nobedade gehia-
go izango baitituzte laster liburutegian. Lan berriak

eskuragarri jarriko dituzte eta apirilaren 15etik
aurrera, Liburutegiak App mugikor edota tablete-
tarako aplikazio berria ezagutzera emango dute.

11 ostirala
Ezohikoosokobilkura“EuskalHerritarrakgara
etaozenkiadierazinahidugu”,18:00etanudal-
batza aretoa.
22:00 Bideo proiekzioa “Nasi Goreng Adik-
tion”. 23:00 Kontzertu gauaMadeleine, Citi-
zen Kane eta Managaitz gaztetxean.

12 larunbata
II. Dantza Eguna 17:30ean Usurbilgo Talde
desberdinen dantza erakustaldia.19:00etan
Dantza-kantu jira, frontoitik abiatuta.
22:00etan “Sustrai bereko adarrak” ikuskizu-
na frontoian. Goizeko 10:00etan soinketa
topaketakKiroldegian, Tximeletak-eneskutik.

13 igandea
Mendi irteera,Arraras-Gorriti. Irteerahitzor-
dua: 7:00etan, Oiardo Kiroldegian. Joan eto-
rria: autobusez. Ibilbidea: 21 km. Izen-ema-
tea apirilaren 9an amaitzen zen.

Datozenak
Jexux Artzeren omeneko
kultur zikloa
Zendu zenetik, urteurrenean, hainbat kul-
tur ekitaldi antolatzen ditu Jexux Artze
gogoan duen kultur elkarteak. Aurten, hiru
izango dira ekitaldiak.

Maiatzaren 3an larunbata, “Nola belztu
behar zuria” poesia eta musika emanaldia-
ren lekuko izango da Sutegi.

Maiatzaren 9an ostirala, “Asier ETA biok”
pelikula emango dute gaueko 22:00etatik
aurrera Sutegin.

Eta maiatzaren 10ean larunbata, Txalo
konpainiaren “Hiru” antzezlana ikus ahal
izangoduguSutegikoauditorioan,22:00etan
hasita. Xehetasun gehiago, datorren
NOAUA!n.

II. Sagastiak Loretan
jardunaldiak
XabierAkizukapirilaren26aneskainikoduen
ikastaroarekin (ikus 8. or) abiatuko dira jar-
dunaldiak.Ekitaldigehiagomaiatzarenbiga-
rren asteburuan burutuko dira.

Ikurrinarekin udaletxera
gerturatzeko deialdia
“Euskal Herritarrak gara eta ozenki adierazi nahi
dugu” izeneko mozioa aurkeztuko du Usurbilgo
EH Bilduk, ostiral honetarako deitu duen ezohi-
ko osoko bilkuran.

Herritarrak ikurrinekin udalbatza aretora ger-
turatzera gonbidatu ditu Usurbilgo EH Bilduk.

Mozioa aurkeztu eta bozkatuko dute udal
ordezkariek. Eta ezohiko osoko bilkura amaitu
ondoren, plenoragerturatutakoherritarrekin tal-
deko argazki bat aterako da udaletxe aurreko
plazan. Ezohiko bilkura arratsaldeko 18:00etan
hasiko da.

Kutxabank hizpide,
osteguneko hitzaldian
Apirilaren 10 honetan, arratsaldeko 19:00etan
hasitaPotxoenean. InoGalparsoroetaAinhoaBeo-
laKutxarenetorkizunazetaKutxabank-i buruzari-
tuko dira hizlari lanetan. “Hitzaldian egoera oro-
korrari buruzko argazkia eskainiko dugu, eta bete
beharreko legeen kokapenetik finantza entitate
publikoaetasozialagauzatudaitekeelakoan,usur-
bildarrekin batera solaskidetza irekiko da”, adie-
razi dute EH Bildutik. Kutxaren lehengo norabidea
aldatzenaridenhonetan, jatorrizkokudeaketaere-
duari eusteko aukera badela adieraziko da hitzal-
dian.

0-7 urte arteko haurren guraso eta hezitzaileei

zuzendua dago Yolanda Arrietaren ekitaldia.

“Asier ETA Biok”, maiatzaren 9an Sutegin.






