
             ASTEKARIA  |  2014ko azaroaren 7an |  XVII. urtea   |  USURBIL   |  592. zenbakia  |  www.noaua.com

Kataluniako 
galdeketaren aldeko 
mozioa onartu da 
Udaletxean

Gazte lokalak 
arautzeko parte 
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Albistea iruditan

Laburrean
Etxean sagardoa egiten 
ikasi nahi duenarentzat

Azaroaren 30ean, 
1952koen kinto bazkaria

Txokoaldeko Erroizpe 
elkartearen batzarra

Kilometroak eta NOAUA!ren arteko hitzarmena sinatu da

Iruditan dituzue ezker eskuin, NOAUA! Kultur 
Elkarteko lehendakari Idoia Torregarai, eta 
Udarregi Ikastolako lehendakari eta zuzen-

daria, Xabier Alustiza eta Mariaje Imaz hurre-
nez hurren. Ikastolako geletako batean, mahai 
baten bueltan, elkarlanerako ituna sinatzen.

Gogoan izan, Udarregi Ikastolak eta Usurbi-
lek hartua dute jada, 2015eko Kilometroak an-
tolatzeko lekukoa. Urbete barru ospatuko den 
ekimenari begira, elkarlanerako hitzarmena 
sinatu dute NOAUA! Kultur Elkarteak eta Uda-
rregi Ikastolak. Datorren ikasturte honetan, 
“Kilometroak ekimenean bi erakundeen arteko 
elkarlana aurreikusten da, bientzat lan eta jar-
duera eremu naturala delako euskara eta he-
rrigintzan lanean aritzea. Ekimen honek Usur-
bil eta herritarrentzat izango duen garrantzia 
handia izango da, eta indarrak batzeko nahia 
aurkeztu dute bi erakundeek”, hitzarmenak 
dioenez. Nahi hori orain, testu batean jasoa 
geratu da. 

Hitzarmen honen arabera, “Kilometroak” 
urte honetan, NOAUA!k tarte berezia eskainiko 

Azaroaren 15ean, 9:00-13:00 artean Sutegin, Sai-
zar sagardotegiko enologo Fernando Vadillok eta 
Zapirain sagardotegiko kalitate arduradun Egoitz 
Zapirainek zuzenduta. 

Ikastarorako izen ematea eta informazio gehia-
go: 943 361 114 edo alkartasuna@usurbil.com

Urteko batzarra ospatuko dute, azaroaren 
23an, goizeko 11:00etan Txokoaldeko elkar-
tean bertan. “Elkarteko zuzendaritzak dei 
egiten die bazkideei etor daitezen, urteko 
martxaren berri emango baita, diru kontue-
kin batera”, elkartetik adierazi dutenez.

Duela 62 urte jaiotako usurbildarren bazkaria 
azaroaren 30ean, 14:30etan Patri jatetxean. 
Menua 35 euro. 

Izen emateko deitu 943 361 380 telefono 
zenbakira, azaroaren 19a asteazkena baino 
lehen.
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Idoia Torregarai NOAUA!ko lehendakaria, Xabier Alustiza Udarregi ikastolako lehendakaria 
eta Mariaje Imaz, Udarregi ikastolako zuzendaria.

dio aldizkarian, 2015eko urriaren 4an Usurbi-
len ospatuko den ekimenari. 

Web orri eta sare sozialen bidez ere berri 
emango da noski. Bestalde, Udarregi Ikastolak 

interesgarritzat jo dezakeen informazioa he-
laraziko dio NOAUA! elkarteari, “eta bi aldee-
tako komunikazioa bereziki zainduko dute bi 
erakundeek”. 
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Luis Aranalde

Malala 17 urteko pa-
kistandarra eta Sa-
tyarthi 60 urteko 

indiarrak irabazi dute aur-
tengo Bakearen Nobel Saria.                  
“Haurren hezkuntzaren alde” 
eta “umeen aurkako jazarpe-
naren kontra”  egindako lana 
eta borrokak direla eta saritu 
ditu Norvegiako Nobel Ba–
tzordeak, hain zuzen. Hona 
hemen bien biografia laburra:

MALALA: Duela urte bete 
idatzi nuen zutabe honetan 
beraren gainean, Andrei Sa-
jarof saria eman ziotela eta. 
Nire gogoetatxoaren izen 
burua: “boligrafoak eta li-
buruak fusilen kontra”. Hor 
aurkituko duzue hemen fal-
ta den informazioa. “Gaztea 
bada ere”, haurren hezkun–
tzaren alde borroka egiten 
“urteak”  daramatza azpima-
rratu dute.  Gainera, “borroka 
heroikoa” egin duela eta nes-
katoen eskubideen ikur dela 
txalotu dute.

Hamabost urterekin taliban 
basati batek hiru tiro eman 
zizkion.  Koman luze egon 
ondoren, onik atera zen eta 
bere borrokan jarraitzen du. 
Honela dio:  “nire ikasketak 
serio hartzen ditut, baina  

gehien interesatzen zaidana 
munduko haur guztien esko-
latzea da eta horretan saiatuko 
naiz bizitza osoan”. Historian 
zehar izan den Bakearen Nobel 
saririk gazteena da.

SATYARTHI: 1954an jaio 
zen Indian.Munduan haur ge-
hien lanera behartzen duen 
herria da India eta Satyarthik 
1980ko hamarkadatik dihardu 
horren aurka. Besteak beste, 
BBA(Haurtzaroa Salbatzeko 
Mugimendua) erakundearen 
sortzaile da: haurrak lanera 
behartzen dituzten lantegiak 
atzeman eta sarekadak egiten 
ditu talde horrek. “Ausardia 
pertsonala erakutsiz (behin 
baino gehiagotan mehatxu la–
tzak jasan ditu, baita jipoiak 
ere) eta Gandhiren tradizioari 
eutsiz, askotariko protesta eta 
manifestazioak antolatu ditu;  
guztiak baketsuak eta arreta 
haurren esplotazioan ipinita”, 
adierazi du batzordeak.

Satyarthik haurren beharrak 
ekarri ditu gogora sariaren 
berri eman diotenean: “ohore 
bat da esklabotza,behartutako 
lana eta giza trafikoa sufritzen 
duten haur horientzat guz-
tientzat”.

Sei urte zituela kontzientzia-

tu zen bere inguruan haur as-
kok jasaten zuen injustiziaz: 
eskolako lehen egunean kon-
turatu zen ikastetxeko eskai-
leretan ume bat zegoela bere 
aitarekin. Zapatak garbitzen 
eta konpontzen ari zen eta 
ez zen ikasgelara joan. Eta 
egunero berdin. Egun batez 
aitari galdetu zion ea semea 
zergatik ez zen joaten ikas-
gelara. “Nire semea eta ni 
lanerako jaioak gara” izan 
zen eran–tzuna. Orduan har-
tu zuen horrelako haurrei la-
guntzeko erabakia. Hamaika 
urterekin testu liburu banku 
bat antolatu zuen; nerabe  
zela testu liburu erabiliak eta 
dirua biltzen aritu zen ume 
pobreen familiakoei emate-
ko. 1980an, 26 urterekin, in-
geniaritza utzi eta egunkari 
bat sortu zuen: “The Struggle 
Shall Continue ( borrokari ja-
rraitu behar zaio). Bere kausa 
horrek mundu osoan oihar–
tzuna izan zezan lortu zuen. 
1989an, berriz, Haur Lanaren 
Martxa Globala sortu zuen.

Bere lorpenak ikusgarriak 
izan dira: 80.000 haur erres-
katatu ditu nagusi mafiosoen 
hatzaparretatik eta beren bizi-
modua hobetu. Hiru frontetan 

lan egiten du bere erakundeak:
1-Lehen aipaturiko sarekadak 

egin fabriketan dauden haur es-
klaboak askatzeko.

2-Bizitza berri bat eman ume 
horiei,beroiek hezi eta haurren 
eskubideen militante bihurtzen 
saiatu.

3-Mundu osoko kontsumi–
tzaileak kontzientziatu haurrek 
ekoiztutako produktuak eros ez 
ditzaten.

Duela gutxi galdetu zioten 
erlijiosoa al zen eta ezetz esan 
zuen hitz horri oro har ema-
ten zaion zentzuan behintzat 
“Hinduismoan hezi nindu-
ten,baina ez dut praktikatzen. 
Pertsonaia batek hunkitu nau 
beti: Jesukristok,bere espiritu 
iraultzaileak. Erlijio guztiak 
sentimendu berak sortu ditu. 
Errukiak eta gizartearekiko 
maitasunak. Zentzu horretan 
bai, erlijiosoa  naiz”. Malala eta 
Satyarthi haurren eskubideen 
alde egiten den borrokaren bi 
ikur bilakatu dira. 

Santu Guztien bezpera da 
gaur; bi hauek ikusiko nituzke 
gustura aldarean, eta ez beste 
zenbait ikono; hauek bai bete–
tzen dutela ebanjelioko zorion 
bide hau: “zorionekoak justi-
ziaren gose eta egarri direnak”.

Imanol Ubeda | Aritz Gorriti | Nerea Zinkunegi |Luis Aranalde | Maialen Unanue | Idoia Torregarai |  Joxe Piñas 

Liburuak mailegatzeari loturiko kanonaren aurka

PPren Gobernuaren azken erabaki pole-
mikoa. 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, 
5.000 biztanletik gorako udalerrietako li-

burutegi publikoek, mailegaturiko liburu edo 
erregistraturiko erabiltzaile bakoitzeko kanon bat 
ordaindu beharko diete egile edo editore elkar-
teei. Espainiako Gobernuak Errege Dekretu bidez 
onartu zuen, uztailaren 18an. 

Honen aurka agertu da Usurbilgo Udala, EH-
Bilduk urriaren 28an burutu zen osoko bilku-
rara eramandako mozio baten bidez. Kanona 
bera eta kanon horren edozein ordainketa ber-

tan behera uztea eskatzen du bi puntuko tes-
tuak. Mozioa aurkeztu ostean, PSE-EEko udal 
ordezkariak testua puntuz puntu bozkatzea 
proposatu zuen. Edukiaren alde bazegoen ere, 
kanona ez ordaintzeko mozioak jasotzen zuen 
eskaera, legea ez betetzea zela, eta honenbestez 
jarrera arduragabea zela zioen Ricardo Crespok. 
Puntu horretan, abstenituko zela iragarri zuen 
ordezkari sozialistak.

Proposamena aintzakotzat hartu zuen udal-
batzak eta beraz, testua puntuz puntu bozkatu 
zuten. Hauek dira mozioko bi puntuak, eta pun-
tu bakoitzaren segidan, udal taldeen bozketen 

|

Haurren eskubideen defentsaren bi ikur

emaitza:
n Uztailaren 18ko 624/2014 Errege Dekretuak 

ezarritako kanona atzera botatzeko eta bertan 
behera uzteko eskaera egitea, liburu-mailegua-
ren eta liburutegiaren alorrean legeek ezartzen 
dituzten betebeharrak urratzen dituelako. 

Bozketaren emaitza: aho batez onartua.
n Tokiko, foru-aldundietako eta autono-

mia-erkidegoetako liburutegi publikoetan kanon 
horren edozein ordainketa bertan behera uztea.

Bozketaren emaitza: gehiengo osoz onartua. 
EHBildu, EAJ-PNV eta Hamaikabat alde. Absten–
tzioa: PSE-EE.
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EH Bildu, EAJ-PNV eta Hamaikabaten aldeko bozka izan zuen mozioak. 

Katalanen erabakitze eskubidea bermatzea 
eskatu du Usurbilgo Udalak

Espainiako Auzitegi Konstituziona-
lak igande honetarako, azaroaren 
9rako Katalunian deitua dagoen 

herri kontsulta bertan behera uztea-
ren aurka agertu da udalbatza, aurreko 
astean burutu zen osoko ohiko bilku-
ran. Gai honen inguruan, EHBilduk eta 
EAJ-PNVk adosturiko mozioa aurkeztu 
zuten. Gehiengo osoz onartu zen; EHBil-
du, EAJ-PNV eta Hamaikabaten aldeko 
bozkekin. PSE-EEko udal ordezkaria tes-
tuaren aurka agertu zen.

Herrien eta pertsonen erabakitze es-
kubidea defendatzen du mozioak. Es-
painiako Gobernuak eta Auzitegi Konsti-
tuzionalak erakutsitako jarreraren aurka 
agertzen da, eta azken epaitegi honi, 
kontsulta bertan behera uzteko hartutako 
erabakian atzera egitea eskatzen dio. 
Hauexek dira mozioko lau puntuak:

n Usurbilgo Udalak defendatzen du 
herriek eta pertsonek beren etorkizuna 
demokratikoki erabakitzeko askatasuna 
dutela, berriki Eskozian ikusi den mo-
duan. Izan ere, Usurbilgo Udalaren ustez, 
etorkizuna ezin da inposizioekin eraiki, 
oinarri demokratikoen eta herriek eta 

pertsonek adierazitako borondate askea-
ren gainean eraiki behar da. 

n Usurbilgo Udala ez dago inola ere 
ados Espainiako Gobernuak aurkeztutako 
errekurtsoarekin eta Konstituzio Auzite-
giak hartutako erabakiarekin, katalanek 
beren etorkizuna askatasunez erabakitze-
ko eskubidearen aurkakoak baitira. 

n Usurbilgo Udalak eskatzen dio Kons-

Udazkena mugitua izaten ari 
da gurean, kanpoko egural-
dia bezain beroa, ekintzaz 

lepo baitago Liburutegia.  
Urriko ekintzak primeran joan 

dira, bikain!: izan Miriam Mendo-
zaren kontaketa saioa (majikoa), 
izan Liburutegiaren eguna bera 
(maileguak “goxatuz”), zer esanik 
ez Udarregi ikastolako DBH 1 eta 
2ko ikasleen bisitak, eta amai–
tzeko, Garbiñe Ubedaren “Hobe 
isilik” liburuaren inguruko tertulia 
aberasgarria.  Informazio eta iru-
di guztiak, gure blogean (http://
liburutegiak.blog.euskadi.net/
usurbil/?p=7107).

Baina azaroan eta abenduan  
ere badugu zer ikusi/entzun/ikasi/
gozatu; begira egutegia:

Udazken oparoa Sutegi udal liburutegian                     
Azaroaren 5ean, asteazkena
Arratseko 18:00etan, Xalto paila-
zoak 4 urteko neska-mutilentzako 
ipuin kontaketa saioa eskainiko du, 
“Amesgaiztoari Txinbalon” izeneko 
saioa.
  
Azaroaren 6an, osteguna
Arratseko 18:00etan, Mikel Suspe-
rregi kontalariak (argazkia),  5 urteko 
neska-mutilentzat “Fraxkitoren erre-
pertoyo galdua” saioa eskainiko du.

Azaroaren 19an, asteazkena 
Haurrenganako sexu-abusuei au-
rrea hartzeko eguna; azaroaren 
25a: Emakumeenganako indarke-
riaren aurkako nazioarteko eguna.
Bi egun seinalatu horiek uztartuz, 
erakusketatxo batzuk antolatuko 

ditugu Liburutegian Azaroaren 
19tik 25era.  Informazio gehiago, 
gure blogean (http://liburutegiak.
blog.euskadi.net/usurbil/?p=7156).

Azaroa eta abenduan zehar
Udarregi ikastolako DBHko 3. eta 
4. mailako ikasleak bisitan etorriko 
zaizkigu, Liburutegiaren funtzio-
namendua, zerbitzuak, errekurtso 
berriak (bloga, sare sozialak..), e.a. 
bertatik bertara ezagutzeko.

Abenduaren 10ean, asteazkena
Arratsaldeko 19:00etan, gaztele-
razko literatura topaketa berri bat 
izango dugu. Karmele Jaioren “Las 
manos de mi madre” liburuaren in-
guruan jardungo dugu, eta gidaria, 
oraingo honetan, Ana Merino usur-
bildarra izango da. Parte hartzeko in-
teresa duen edonorentzat, liburuak 
iada eskuragarri daude Liburutegian.

Liburutegian non?
Irazu Kalea, 14

Eta sarean: 

http://liburutegiak.blog.euskadi.net/usurbil/

Twitter: @usurbib

Facebook: Usurbilgo Sutegi Udal Liburutegia

Noaua! Komunitatea: 

Sutegi Udal Liburutegia

App: Liburutegiak

Liburutegiko txokoa

tituzio Auzitegiari bi xedapen horiek 
behin-behinekoz bertan behera uzteko 
erabakian atzera egiteko eta aukera ema-
teko katalanei 2014ko azaroaren 9an as-
katasunez adierazteko beren iritzia. 

n Usurbilgo Udalak erabaki hau Espai-
niako Gobernuari, Konstituzio Auzitegia-
ri eta Kataluniako Generalitateari bidali-
ko dio.
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Herri gune gisa, “herri merka-
taritzaren dinamikan zuze-
nean eragiten duten zenbait 

hutsune baditu oraindik Usurbilgo 
herriak eta horietako bat hutsik 
dauden lokal komertzialek duten 
eragina da; hutsik, erdi abando-
natuak dauden komertzioetako 
erakusleiho eta inguruetako fa-
txadek, kaltea eragiten dute herri 
gunearen hiri estetikarentzat, eta 
bertan kokatua dagoen herri mer-
kataritzarentzat ere”. Horri aurre 
egin asmoz,  merkataritza-jar-
duerarik gabe dauden lokaletako 
erakusleihoak eta fatxadak atondu 
nahi dira. Eta horren onuradun egin 
nahi dutenek eskaera aurkezteko 
epea dute, azaroaren 20ra arte.

2013ko ekainean egin zuen Usur-
bilgo Udalak merkataritzako lokal 
hutsen errolda. “Jarduerarik gabe-
ko lokalen indizea nahiko altua da: 
%34a”, hala diote udal iturriek.

Horiei zuzendua dago Udalak 
martxan jarri duen ekimena. Usur-
bilgo herri merkataritza biziberritze-
ko “Usurbil Zabalik” egitasmoaren 
barruan kokatzen da. 

Deialdi honen helburua, “Usurbil 
Zabalik” proiektuan parte hartzeko 
interesa duten lokal jabeen ze-
rrenda osatzea izango da. Behin 
zerrenda hori osatuta, interesatuek 
aurkeztutako lokalek deialdi hone-
tan jasotako baldintzak betetzen di-
tuztela egiaztatuko da eta 2014an 
Usurbilgo Udalak atonduko dituen 
lokalak zein izango diren aukera-
tuko da, aurrez ezarritako lehenta-
sun irizpideak erabiliz.

Deialdi hau Usurbilgo herri 
merkataritza eta ostalaritza bizi-
berritzeko planean aurreikusitako 

merkataritza-eremuaren barruan 
kokatutako lokalei zuzentzen da: 
n Kale Nagusia (6tik 14ra eta 13tik 
27ra).
n Errekatxiki (2 zenbakia eta 1etik 
5era).
n Zubiaurrenea (2tik 10era eta 
1etik 5era).
n Bordaberri (1etik 5era).
n Alperroburu (1etik 3ra).
n Kontsejuzarra (9tik 13ra).
n Etxebeste (1etik 15era).
n Irazu (6tik 16ra).  

Onuradunen lokalen atontze-la-
netatik eratorritako lan guztiak, 
%100ean Usurbilgo Udalak finan–
tzatuko ditu eta lokal jabeentzat ez 
da kosturik izango. 

Udalak bere gain hartuko dituen 
gastuak ondokoak izango dira:
n Lokal bakoitzera egokitutako 
atontze-lanen diseinu grafikoa eta 

estetikoa egitea.
n Berriztatu beharreko erakusleiho 
eta fatxaden prestaketa lanak egi-
tea.
n Lokal bakoitzerako aurreikusitako 
atontze-lan guztiak egitea (inpri-
mazio eta margotze lanak, leihoe-
tan euskarriak ipini, ateak margotu, 
erakusleihoak apaindu, mural artis-
tikoak margotu eta abar). 

Xehetasun gehiago dituzue Uda-
letxeko Garapen Ekonomiko eta 
Hezkuntza Sailean edota usurbil.net 
web orrian. 

KONTZEJU TXIKIA

 
 

Hutsik diren komertzioen fatxadak edertzeko plana

Hutsik diren saltokietako fatxadak txukuntzeko laguntzak eskura daitezke orain.

Eskaera egiteko 
epea: azaroak 20
Eskaera Usurbilgo Udalean aur-
keztu behar da. Eskaera aurkez-
teko, nahikoa izango da deialdi 
honen eranskineko eskaera-orria 
beteta entregatzea. Ondoren, 
atontze-lanak egiteko aukera-
tuak izan diren lokaletako lokal 
jabeek, deialdian jasotako gai-
nerako betebeharrak egiaztatu 
beharko dituzte.

Eskaerak aurkezteko epea 
2014ko azaroaren 20ean amai-
tuko da. Deialdiaren oinarriak 
Usurbilgo Udalaren webean jarri 
dira, www.usurbil.net-en. 
 Zalantzak argitzeko kontaktua: 
Usurbilgo Udalean, Garapen Eko-
nomiko eta Hezkuntza Sailean, 
Josune Mujika (943 371951).

USURBIL ZABALIK

“Erdi abandonatuak 
dauden komertzioetako 

erakusleihoak 
eta fatxadak atonduko 

dira plan honekin”
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Gazte lokalak arautzeko parte hartze prozesua

Herri erdigunean badira hain-
bat lagun koadrila biltzen 
dituzten lokalak. Gazte tal-

deon aisialdirako egoitza hauek 
erregulatu nahi ditu Usurbilgo Uda-
lak. Baina ez bere kaxa, lokaletako 
erabiltzaile, jabe, bizilagun edota 
gurasoekin adostuta. Horretarako, 
beste herri batzuetan egin duten 
moduan, gai honi loturiko parte 
hartze prozesua abiatuko du Uda-
lak asteazken honetan, azaroaren 
5ean, Elhuyar Aholkularitzarekin 
elkarlanean. Hitza eman nahi diete 
gai honetan zeresana duten alde 
guztiei, beharrak identifikatu, ho-
betu beharrekoak hobetu, dituzten 
proposamen eta ekarpenak bildu, 
eta etorkizunean, elkarbizitzarako 
arautegi adostu bat izateko. 

“Helburua ez da inolaz ere 
lokalak ixtea”
Parte hartze prozesua abiatu au-
rreko lanketa bat egin du Udalak. 
Gai honen inguruko datu bilketa; 
lanketa horretatik jakin ahal izan 
dutenez, 10 dira egun Kaxkoaren 
bueltan ditugun gazte lokalak. 
Horietatik bederatzirekin hartu 
emanetan jarri da Gazteria Saileko 
zinegotzia, egitasmoa aurkeztu eta 
informazioa biltzeko. Galdetegi bat 
pasa zaie lokaletako erabiltzaileei; 
zenbat jende ibiltzen den lokalean, 
adina, neska edo mutil koadrilak 
diren… Oro har, lokaletatik kezka 
nagusi bat jaso dute; ia gazteen to-
paguneokin arazorik ba ote den eta 
hala ez bada, parte hartze prozesua 
zertarako egin galdetzen zuten. 
Udaletik argitu nahi dute ez dela 
arazo kontua, ez dutela horregatik 
abiatuko parte hartze prozesua eta 
gaineratu dutenez, “helburua ez da 

inolaz ere lokalak ixtea”.
Elkarbizitzarako araudi bat lan–

tzea baizik. Antza 2020rako arau-
tuak egon beharko dute eta gazte 
lokalok. Esandakoa, Udalak gai 
honi garaiz heldu nahi dio.

Ekarpenak biltzeko garaia 
Udalak bildutako datuok eta beste 
hainbat, aurre diagnosi batean jaso 
dira. Aurre diagnosi hau izango 
da hain zuzen asteazken honetan 
bertan abiatzekoa den parte har–

tze prozesuan aurkeztuko dutena. 
Dokumentu honekin bilera bana 
egingo dute; bat azaroaren 5ean 
gazteekin, bestea azaroaren 12an 
helduekin, hots, lokaletako jabe, 
bizilagun eta gurasoekin. Bakoitzak 
bere saioan ekarpen eta proposa-
menak egin ahalko ditu.

Adostasuna helburu
Ekarpen eta proposamen guztiok 
Udalak dokumentu batean bildu, 
eta parte hartze prozesu honetako 
bigarren fasera aurkeztuko ditu, 
azaroaren 26an. Bigarren fase ho-
netan, gazteak eta helduak, denek 
batera beste bi bileretan parte har–
tzeko aukera izango dute; hilaren 
26an eta abenduaren 10ean. Aben-
duaren 10eko saioan, ordura arte 
landutako dokumentua eztabaidatu 
eta hobetu ahalko dute. Eta batez 
ere, gai honetan inplikatuak dauden 
aldeek, adostasunetara heltzeko 
aukera izango dute.  

Parte hartze prozesu honen bitartez, araudia osatzeko ekarpenak batu nahi 
dira (argazkia: urolakohitza.info)

PARTE HARTZE PROZESUA
“10 dira egun Kaxkoaren 

bueltan ditugun 
gazte lokalak. Horietatik 

bederatzirekin hartu 
emanetan jarri da 

Gazteria Saila, egitasmoa 
aurkeztu eta informazioa 

biltzeko”

Zeresana duen oro 
gonbidatua dago
Asteazken honetan, azaroaren 5ean 
hastekoa den parte hartze prozesua 
abenduaren 10ean amaituko da. 
Hilabetez lau bileretan landutako 
dokumentua Udalera helduko da. 
Udalak gerora, gai honen inguruko 
araudi edo ordenantza bat lantzeko 
oinarri gisa baliatuko du.

“Dei egiten diegu gaian zere-
sana daukaten edo gaiarekin ar-
duratuta dauden guztiei (gazteei 
zein helduei) eta gonbidatu nahi 
ditugu prozesuan eta bileretan 
parte hartzera”. Diagnosiko in-
formazioa bildu eta bilerak dina-
mizatzeaz Elhuyar Aholkularitza 
arduratuko da. Hauxe egutegia:

Azaroak 5, asteazkena 
Bilera lokaletako erabiltzaileekin.

Azaroak 12, asteazkena 
Bilera helduekin: lokaletako jabe, 
bizilagun eta gurasoekin.

Azaroak 26, asteazkena
 Tailerra gazte eta helduekin: au-
rreko bileretan landutako diag-
nosiaren aurkezpena eta ekarpen 
bilketa. Adostasunak lantzea.

Abenduak 10, asteazkena 
Tailerra gazte eta helduekin: au-
rreko bileretan landutako diag-
nosiaren aurkezpena eta ekarpen 
bilketa. Adostasunak lantzea.

Bileren ordua: 19:00. 
Bileren lekua: Potxoenea.
Antolatzailea: Usurbilgo Udala, 
Elhuyar Aholkularitzarekin elkar-
lanean.
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Berria egunkarian iraku-
rri ditugu bere artiku-
luak. Beste hedabide 

batzuetan ere aritu izan da. 
Hainbat liburu eman ditu argi-
tara. Horietako bat, Almanaka 
(Pamiela, 2003) izenekoa, Ase 
eta gose web orrian topatuko 
duzue. Kolaborazioak idazten, 
liburuak osatzen, horrela hasi 
zen hiztegi moduko batean 
pentsatzen. Pentsatzen eta 
osatzen. Hiztegi Entziklopedi-
koa ere oso bideratua du. Lan 
hauek amaitu ondoren, argita-
ra eman nahi ditu. Eta horre-
tan da. Baina oraingoz ez du 
babesik jaso. Gainera oso argi 
dauka helburua: “Kutxabanke-
ko akzionisten artean banatzeko 
ez dut egin nahi. Aderantziz, nik 
denon eskura jarri nahi dut”.

Hiztegiarena garrantzitsua iza-
nik, entziklopediaren eskain–
tza haratago doa. Datu osagarri 
asko ematen dira. Osatuagoa da 
edukiz. Beste sakontasun bat 
duela, alegia.
Edorta Agirre. Cerdo txerri edo 
urde dela esateko balio du hiz-
tegiak. Ondo. Biziduna bada, 
latinezko izen binomio bat, 
izen zientifiko bat izango du. 
Euskal sinonimoak ere ematen 
ditugu eta espainolez, frantse-
sez eta ingelesez dituen balio-
kideak. Etimologiari ere begi-
ratzen diogu. 

Astronomian, informati-
kan, zuzenbidean, biokimi-
kan… badute entziklopedia-
rik, elikaduran zergatik ez? 

Egunean hiru aldiz jaten 
dugu eta jatetxe batera joa-
ten bagara, eta “atzo alitak 
jan nituen, eta gero muslitos 
de pollo...”, ba alitak edo 
muslitos de pollo afaltzen 
badugu gaizki goaz. Gureak 
egin du. 

Eta hortxe gabiltza. Hori ez 
da lotsagarria, lotsa norberak 
sentitu behar du, baina amo-

rragarria bada. XVI. mendean 
untzigintzan-eta punta puntan 
genbiltzan euskaldunak. Eta 
euskaraz. Erdarara jo gabe. 
Orain zertan gabiltza? Haiek 
baino gutxiago al gara gu? Ba-
liabide gehiago, komunikatze-
ko ahalmen (tekniko) gehiago 
eta informazio gehiago dugu. 
Baina… Horrek amorratzen 
nau: euskaldun izateaz lotsa–
tze hori.

Noiz hasi zinen hiztegia osa–
tzen? 
Lau urte pasa ditut lan hau egi-
ten. 2007an edo hasi nintzen 
baina lau urteko lana dago he-
men. Eta beste bi urte beharko 

nituzke osatzeko. 
Ez dut xentimorik jaso. Bai-

na paperean jartzeak kostu 
batzuk dauzka. 

Banku batekin egin daiteke, 
baina Kutxabankeko akzionis-
tentzat ez dut egin nahi. Euren 
apaletan edukitzeko, sekula 
santan ez irekitzeko. Ez. Alde-
rantziz, nik denon eskura jarri 
nahi dut.

Etsita al zaude?
Ez, ez. Oker daudenak besteak 
dira! Badakit kontranatura ari 
naizela baina pelikula ez da 
bukatu. Pelikula ez da bukatu. 
Hurrengo belaunaldietan bes-
telako ikuspegia izango dutela 
espero dut, ez hauena bezain 
prosaikoa. Interesa izango du-
tela egiazko euskal sukalda-
ritza ezagutzeko, ez bigarren 
eskuko euskal sukaldaritza.

Muxutruk ari zara, baina lan 
handia du honek guztiak. 
Bai, lan asko dago hemen. 
Pasioa ere bai. Beste batzuk 
futbolarekin erotzen dira. Nik 
hauxe egin dut urteotan. 

 
 

“Beste bi urte beharko nituzke osatzeko”
‘ELIKADURA HIZTEGIA’ ETA ‘ELIKADURA HIZTEGI ENTZIKLOPEDIA’ SORTU DITU EDORTA AGIRREK 

NOAUA!n izan zen Edorta Agirre, bi lanen berri ematen.

HIZTEGIAREN PREMIAZ

“Jatetxe batera joan 
eta ‘atzo alitak jan 

nituen, eta gero 
muslitos de pollo’... 
Ba alitak eta muslitos 
de pollo erabiltzen 

baditugu, gaizki goaz. 
Gureak egin du”

Elikadura Hiztegia
125 orrialde ditu Elikadura Hiz-
tegiak, eta sei zutabetan dago 
banatuta. Lehenengo zuta-
bean, euskarazko hitza ageri 
da; ondokoan, sinonimoak; hi-
rugarrenean, latinezko adiera; 
laugarrenean, gaztelerazkoa; 
bosgarrenean, frantsesezkoa; 
eta azkenekoan, ingelesezkoa. 

Elikadura Hiztegi 
Entziklopedikoa
Elikagai hau nondik dator? Nola 
kontsumitzen da? Zalantzak 
argitu eta jakinmina asetzeko 
argitalpen oparoa.

Oraingoz, sarean bakarrik dago hiztegi 
entziklopedikoa irakurgai.
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Irudian agertzen diren jolastoki gehienekin kezkatuta agertu dira hainbat guraso. Eta parkeko lurrarekin ere bai.

Askatasuna plazako jolas parkea, egoera desegokian

Asteazkena. Udazkene-
ko hego haizeak go-
zatzen du eguerdia. 

Jendea dabil Askatasuna pla-
zan. Azokako postuetan, eta 
jolas parkean. Haurrekin jola-
sean dabiltzan gurasoak ordea, 
kezkatuta daude. Txirristra eta 
kolunpioa arriskutsu daudela 
irizten diote eta horren berri 
eman asmoz, parkera hurbil–
tzera deitu gaituzte.

Kolunpioan dilin-dalan edo-
ta piraten barkuaren inguruan. 
Batean zein bestean dabiltza 
haurrak, gurasoen begirada-
pean. Baina inor ez da txirris-
trara igotzen. 

Urrutitik ez da ezer arraro-
rik sumatzen. Dena dago bere 
tokian. Baina gerturatu, eta be-
gibistakoa da jolastokiak asko 
duela hobetzeko. 

Txirristra, haur 
txikientzat arriskutsu
Kezkagarriena txirristra da. 
Ipini zenean, eskaileretatik igo 
eta bertatik jaisteko hiru adar 
zituen. Hiru tokitatik, hiru arra-
paletatik jaitsi zitekeen. Bat, 
txirristra baten ohiko jaitsiera, 
ondo antzean dago. Azpiko 
torlojuak erdi askatuak ditu 
baina erabilgarri dago oraindik. 
Beste bi arrapalak edo jaitsierak, 
ordea, izorratuta daude. Horie-
tako bat egur xafla batekin itxi 
dute, baina besteak Udalaren 
zinta bat du, hortik jaistea de-
bekatuta dagoela iradokiz edo. 
Eta azken hau da gurasoentzat 
kezkagarriena. Haur txikienek 
ez dutelako zertan ulertu behar 
zinta horren funtzio didaktikoa, 
eta jolasean direla, zinta horre-
tatik behera erortzeko arriskua 
handia dutelako.

Kolunpioa
Baina txirristra ez da izorra-
tuta dagoen jolas bakarra. 
Kolunpioa eserleku bakarra-
rekin egon da uda osoan. 

Duela gutxi ipini dute eta 
orain bi dira kolunpioan ibili 
daitezkeen umeak. Kontua da 
kolunpioaren oinarria mugitu 
egiten dela. “Ume handi bat 
ibiltzen denean, oinarriko egur 
bat atera egiten da”, hala esan 
digu Saioa Fernandezek, par-
kean ibiltzen den gurasoetako 
batek. 

Lurra, zikin
Jolastokiak ez daude ondo. 
Eta guraso hauek azaldu di-
gutenez, lurraren egoera ez 
da ona. “Euria egiten duenean 
ur asko hartzen du lurrak, 
jada ez du ura xurgatzen, eta 
haurrak asko zikintzen dira”. 
Lurraren plaken tarteetan li-
zunak daude.  

Askatasuna plazako eser-
lekuak ere zikinak daudela 
diote.

Idatzia udaletxean
Jolastokiaren egoeraz kezka-
tuta, Saioa Fernandezek idatzi 
bat aurkeztu zuen udal erre-
gistroan. Irailaren 10eko bere 
idatzian, Askatasuna plazakoa 
zein Kale Nagusiko haur par-
keak aipatzen ditu. Azken ho-
netan gainera, zarata ateratzen 
dute kolunpioek. 

Jolastokiak berritzeko 
asmoa du Udalak
Zerbitzu eta Obra sailarekin harre-
manetan jarri gara eta onartzen 
dute Askatasuna plazako “haur 
jokoen egoera ez dela egokiena 
eta momentuz minimotan man-
tentzen ditugu”. Jone Urdanpilleta 
zinegotziaren hitzak dira hauek.

“Ulertzen dugu gurasoen 
kezka eta nahia, baina prozedu-
ra jakin bat jarraitu behar da eta 
denbora eskatzen diegu”. Aska-
tasuna zein Kale Nagusiko jolas 
guneetako jokoak berritzeko 
asmoa dute baina “osotasunean 
hartu beharreko erabaki bat 
dela” esan digu Urdanpilletak.

Gurasoen eskaerak eta egungo 
egoera kontuan izanda, “mahai 
gainean ditugu proposamen eta 
aurrekontu ezberdinak, datorren 
urteko aurrekontuetan txerta–
tzeko”. Hauen kostua kontuan 
izanik, lizitatu egin behar dira eta 
2015eko aurrekontuak onartzen 
diren momenturako, pleguak 
prest izan nahi ditu udal gober-
nuak, lehenbailehen jokoak be-
rritzea esleitu eta ezartze lanak 
egiteko. “Lizitaziorako jokoen e–
zaugarri nagusiak gurasoen ekar-
penekin finkatu nahi genituzke”.Jolastoki honen egoerak piztu du 

gurasoen kezka.

TXIRRISTRA

“Ipini zenean, hiru 
arrapaletatik jaitsi 
zitekeen. Bat, ondo 

antzean dago. Azpiko 
torlojuak erdi askatuak 
ditu baina erabilgarri 
dago oraindik. Beste 
bi jaitsierak, ordea, 
izorratuta daude”

2015EKO UDAL AURREKONTUA ONARTU ETA SEGITUAN BERRITU NAHI DU UDALAK
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 Inauteri 

Ostiral honetan, gaueko 22:00etan hasiko da “Piano bat bertsotan” ikuskizuna.

Igande honetan arituko da Petti.

25 eurotan eskura daiteke          
bonua. Bazkideentzat, 

merkeago: 20  euro.
Larunbat honetan, 19:30ean Sutegin.

Kontzertua ikustera 
doazen guztiak kantuan 
jarri nahi dituzte. Hori 

da emanaldi hau eskaintzen 
duten artisten helburua. Horre-
tarako publikoak berak jarriko 
ditu gustuko dituen bi euskal 
kanta, eta otar batetik bat-ba-
tean paper bat hartu eta han 
jartzen duen pieza jo beharko 
dute. Ordenagailu batean letra 
pila bat egongo da, eta handik, 
pantaila baten bidez, publikoak 
abestu ahal izango du.

Inprobisazio kontzertu bat 
izango da, beraz, baina be-
rezia: publikoak izango due-
lako uneoro protagonismoa, 
bai kantak aukeratzen, baita 
abesten ere. 

Piano bat bertsotan
Partehartzaileak: Joana Ortega 
kantaria, Sebastian Ustarroz 

Disko berria besapean, 
hala iritsiko da Berako 
kantaria Sutegira. Igande 

honetan arituko da, arratsaldeko 
19:00etan hasita. Azken aldian 
ezagun egin da “Sortuko dira 
besteak”-en moduko ikuskizu-
nengatik. Baina aurretik ibilbide 
luzea du egina. Bakarka bost dis-
ko kaleratu ditu, ia denak Gaz-
telupeko Hotsak zigiluarekin, 
eta Anari, Txuma Murugarren, 
Rafa Rueda edota Barrence Whi-
tfield kantariekin partekatutako 
diskoak ere baditu. “Pettiren 
ezaugarri nagusiak, erraietatik 
ateratzen den ahots urratu eta 
sakona, bluesaren arimaz ku–
tsaturiko kantu ezkor eta ilu-
nak, gitarra jotzeko trebezia eta 
taula gaineko indar basa dira”, 
badok.info web orriak dioenez.

gitarrajolea eta Jagoba Astiaza-
ran pianojolea.
n Azaroak 7 ostirala.
n Sutegin, 22:00etan. 
n Sarrera 7 euro (aldez aurre-

Piano bat bertsotan
n Azaroak 9 igandea.
n Sutegin, 19:00etan. 
n Sarrera 7 euro (aldez aurre-
tik 6 euro Bordatxon, Artzaba-
len, Lizardin eta NOAUA!n). 
Bazkideek 4 euro, aldez aurre-
tik eta soilik NOAUA! Kultur 
Elkartean.

tik 6 euro Bordatxon, Artzaba-
len, Lizardin eta NOAUA!n). 
Bazkideek 4 euro, aldez aurre-
tik eta soilik NOAUA! Kultur 
Elkartean.

NOAUA! Kultur Elkarteak ur-
tero antolatzen duen zikloa da 
Kulturaldia. Aurtengo eskaintza 
ere, ekitaldiz josita dator. Saioe-
tara joateko sarrerak aldez au-
rretik erosi daitezke merkeago 
Bordatxon, Artzabalen, Lizardin 
eta NOAUA!n. Eta are merkeago 
aterako zaizu, NOAUA!ko bazki-
de bazara. Aurten, ordea, erraz-
tasun gehiago emateko asmoz, 
Kulturaldia Bonua jarri dugu 
martxan. 

25 eurotan, ekitaldi denetaz 
gozatzeko aukera izango da Bo-
nuaren bitartez. Behin erosi eta 
kitto, ekitaldi denetarako txarte-
la poltsikoratuko du. Eta gaine-
ra, modu merkeagoan. 

NOAUA!ko bazkideari Bonua 
20 eurotan aterako zaio.

Eskura ezazu NOAUA! 
Kulturaldiko bonua 
eta merkeago aterako 
zaizu

Kantu berriekin dator Petti            

“Piano bat bertsotan” emanaldiarekin 
hasiko da NOAUA! Kulturaldia 2014

“Emak bakia” filma, 
larunbat honetan 
Sutegin
Oskar Alegriaren dokumen-
talak 14 sari jaso ditu, eta 
hamabi hizkuntzatara itzuli 
dute.

Emak bakia
n Azaroak 8 larunbata.
n Sutegin, 19:30ean. 
n Sarrera 7 euro (aldez aurretik 
6 euro Bordatxon, Artzabalen, 
Lizardin eta NOAUA!n). Bazki-
deek 4 euro, aldez aurretik eta 
soilik NOAUA!n.
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 Inauteri 

Jaian.
Azken urteotako obren zati onenak batu dituzte antzezlan berri honetan.

Igande honetan bozka ematera deituak izan dira Katalunian. 

Rockero zaharren mo-
dura, euskaldun berri 
zaharrak ez dira inoiz 

hiltzen. Oraindik ere euskal-
dun berri dira Patxo Telleria 
eta Mikel Martinez aktoreak, 
eta segitzen dute euskararekin 
umorea egiten ere. Rockeroek 
egin ohi duten modura, lan 
arrakastatsuenekin bilduma 
bat osatu dute: “Desentxufa-
tuak”. 

Duela hamar urte estreinatu 
zituzten “Euskara sencilloaren 
manifiestoa” eta “Larru hai-
zetara” lanen zati onenen 
bilduma egin dute. “Argindar 
handiegia behar ez den an–
tzokietarako. Atrezzo konpli-
katurik gabe, eta agertoki 
txikietarako”, Patxo Telleriak 
hedabideen aurrean esan izan 
duenez. Urte hasieran eskaini 
zuten lehen aldiz Abadiñon, 

Azaroaren 9a egun seina-
latua izango da Katalu-
nian. Zertan geratuko 

da egun horretarako deitua 
izan den bozketa? Eta horren 
ondoren, zer gertatuko da Ka-
talunian, azaroaren 10etik au-
rrera? 

Hori guztia argitzeko balio 
dezake azaroaren 13rako an-
tolatu dugun mahainguruak. 
Mikel Aramendik eta Martxe-
lo Otamendik gertutik jarraitu 
dute Kataluniako prozesua.

Mikel Aramendik hedabide 
ezberdinetan kolaboratu du. 
Gaur egun, Euskadi Irratiko so-
lasaldietan parte hartzen du, eta 
Gara eta Berria egunkarietako 
ohiko kolaboratzailea da. Na-
zioarteko politikan aditua da. 

eta geroztik plazaz plaza aritu 
dira. Azaroaren 15ean larunba-
ta, Sutegira iritsiko dira. 

Desentxufatuak
Egilea: Patxo Telleria.

Martxelo Otamendi Euskal-
dunon Egunkariaren zuzenda-
ria izan zen, 1993ko ekainaren 
9tik 2003ko otsailaren 20an bor-
txaz itxi zuten arte. Gaur egun, 

Aktoreak: Mikel Martinez, Pa-
txo Telleria.
Ekoizpena: Ez dok Hiru / Tar-
tean Teatroa. 
n Azaroak 15 larunbata.
n Sutegin, 22:00etan. 

Berria egunkaria zuzentzen du.

Katalunia hizpide
n Azaroak 13 osteguna.
n Sutegin, 19:30ean.

Buruntzaldeko ibilbideetan 
murgiltzeko aukerari heldu 
diogu aurtengoan. Usurbil 
eta Andoain lotzen dituen 
bide bat  Andoaingo Garate 
estudiotik igarotzen denez, 
geldialditxo bat egingo dugu 
bertan. Kaki Arkarazoren es-
tudioa da Garate, eta berak 
irekiko dizkigu estudioko 
ateak. Eta bide batez, bere la-
naren berri emango digu.  
n Azaroak 16 igandea.
n 8:30ean frontoian.
n Herritar orori zuzendua.
n Ibilbide amaieran, itzulera au-
tobusez (6 euro) edo oinez egin 
ahal izango da. Autobuserako 
izena aurrez eman behar da,  te-
lefonoz: 943 360321. Emailez:
elkartea@noaua.com

Mendi ibilaldia, 
Usurbildik Andoaingo 
Garate estudiora

n Sarrera 10 euro (aldez aurre-
tik 9 euro Bordatxon, Artzaba-
len, Lizardin eta NOAUA!n). 
Bazkideek 7 euro, aldez aurre-
tik eta soilik NOAUA! Kultur 
Elkartean. 

Kataluniari buruzko hitzaldia, Mikel Aramendi 
eta Martxelo Otamendiren eskutik

Desentxufatuak antzezlana eskainiko dute 
“munduko euskaldunberririk zaharrenek”
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MANEX TORREALDAI

“Katalanak oso 
interesatuta daude 
Euskal Herriarekin 
eta galdera asko 
egiten dizkidate 
bertako gauzei 

buruz”

Manex Torrealdai: “Katalanek euskaldunekiko 
atxikimendu berezi bat dute”

“Ez dut toki askorik ezagutzen oraindik, baina niretzat Bartzelonako tokirik politenetako bat Montjuïc da”.

Asteburuko arreta gune 
nagusia izango da Ka-
talunia, iganderako 

deitua dagoen galdeketarekin. 
Inguru haietan ere bada euskal-
dunik, eta nola ez, baita usur-
bildarrak ere. Tartean, urtebete-
rako Bartzelonara ikastera joan 
den Manex Torrealdai gaztea. 
NOAUA!ko “Usurbildarrak 
munduan” ataleko hurrengo 
elkarrizketatua.

Ikasketengatik joan zara urtebe-
terako Bartzelonara. Zer ikasten 
zabiltza? 
Manex Torrealdai: Lehen 
Hezkuntzako graduko (majis-
teritza) hirugarren urtea ikas-
ten nabil, Bartzelonako Uni-
bertsitate Autonomikoan. 

Nolatan suertatu zitzaizun hara 
joateko aukera?
Unibertsitateak Seneca/Sicue 
programarako plazak ireki zi-
tuen eta urte batzuk lehenago 
berdina egin zuen lagun batek 
aholkatuta, apuntatzea erabaki 
nuen. Hasiera batean ez nen-
goen ziur etorriko nintzen edo 
ez, baina programan onartua 
izan nintzela esan zidatenean, 

benetan etortzeko aukeran 
pentsatzen hasi nintzen, eta 
hemen nago! 

Herri txiki batetik hiriburu han-
di batera bizitzera. Bizimodu al-
daketa handia eragin dizu?
Bai, baina ez dakit aldaketa 
herritik hirira pasatzeak edo 
gurasoekin bizitzetik bakarrik 
bizitzerak ekarri didan. Nahiz 
eta hiri handi bat izan, auzo 
mailan mugitzen naiz egune-
roko bizitzan, unibertsitatera 
joaterakoan izan ezik, eta auzo 
honek herri kutsu handia due-
nez, askotan ez naiz kontzien-
te hiri batean bizi naizenik. 

Esku zabalik hartzen zaituen 
hiriburua omen da Bartzelona. 
Euskalduna izanda are gehiago?

Egia esan bai! Hasieran beldur 
pixka bat nuen unibertsitatean 
egingo zidaten harrerarekin, 
hirugarren urtea baitzen be-
raientzat eta ni izango bai-
nintzen ezezagun bakarra. 
Baina lehen momentutik eduki 
nuen laguntzeko prest zegoen 
jendea. Gainera, katalanek 
euskaldunekiko atxikimendu 
berezi bat dutela esango nuke, 
oso interesatuta daude Euskal 
Herriarekin eta galdera asko 
egiten dizkidate bertako gauzei 
buruz. 

Ze ezaugarri ditu hiriburuak 
zure ikuspuntutik?
Niretzat ezaugarririk gogorre-
na jendearen indibidualtasuna 
da, metrora sartu eta bakoitza 
bere aurikularrak jarrita, bere 
mobilarekin, bere ordenagai-
luarekin… inorri kasurik egin 
gabe eta inorri lagundu gabe. 
Gainera, metroan ibiltzean 
batez ere, badirudi hemengo 
jendea presaka bizi dela edo ez 
duela denborarik. Alde batetik 
bestera korrika ibiltzen da jen-
dea eta metroa galdu ezkero, 
haserretu egiten da, kontutan 
eduki gabe 5 minutura berriz 

pasako dela. Herri txikietako 
lasaitasuna falta dela iruditzen 
zait! Bestalde, hiriburuan bi-
zitzeak ere baditu alde onak, 
esaterako, nahi duzun guztia 
aurki daiteke hemen eta beti 
aurki dezakezu egitekoren bat, 
bilatzen jakin behar. 

Bartzelonara joan behar bagenu, 
zer bisitatu edo nora joatea 
aholkatuko zeniguke?
Oraindik berria naiz hemen eta 
ez dut toki askorik ezagutzen, 
baina niretzat, oraingoz, Bar–
tzelonako tokirik politenetako 
bat Mont Juic da. Hona etorri 
nintzen bigarren egunean korri 
egitera joan nintzen bertara, eta 
ordutik joaten naizen bakoi–
tzean, zerbait berria ikusten 
dut, are eta gehiago txunditzen 
nauena. Bestalde, beste toki bat 
edo ekintza bat asko gustatzen 
zaidana Barri Gotic edo Borneko 
kaleetan zehar ibiltzea da. Kale 
txiki zein handietan, bertako 
txoko bereziak ezagutzen. Tu-
rismoa egiten dugunean ohituta 
gaude kale handietan ibiltzera, 
baina kale txikiagoetan sartzeak 
eta txoko desberdinak ezagu–
tzeak txundituta utz zaitzake.
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“Asko poztu nau horrenbeste katalan entzuteak”
Katalana, euskara Euskal He-
rrian bezainbeste edo gehiago 
entzuten al da kalean? Alderik 
topatu al duzu bi hizkuntzon 
kaleko erabilerari dagokio-
nez?
Manex Torrealdai. Eremuaren 
araberakoa dela esango nuke. 
Unibertsite inguruan Katalan 
asko entzuten da, ni bizi nai-
zen auzoan (Sants) ere bai 
baina hemengo lagunek esan 
didate auzo batzuetan ez dela 
horrela. Oraingoz ezagutu du-
danagatik, behinik behin, des-
berdintasuna badago Euskal 
Herriarekiko eta asko poztu 
nau horrenbeste katalan en–
tzuteak. 

Azaroaren 9an galdeketa Katalu-
nian. Nola bizi dituzte katalanek, 
galdeketa aurreko egunok?
Puf! Galdeketaren inguruan ere 
denetik entzun dut. Tema ho-
nekin nazkatuta dagoen jendea 
ezagutu dut, egun hori iriste-
ko irrikitan dagoena, beldurra 
diona egun horri,… Eskoziako 
emaitzek jendea pixka bat des-

animatu zutela iruditzen zait. 

Aurreko batean lagun batek 
esaten zidan: “Eta ezezkoa 
ateratzen bada? Gero zer? Bo-
rrokan jarraitzera gutxiengo 
batek nahi duena lortzeko…” 
Jendeak dudak ditu gertatuko 

denaren inguruan.

Urtebete eta Usurbila buelta? 
Edo Bartzelonan gelditu nahi 
zenuke?
Ez dut oraindik pentsatu. He-
men bizi diren euskaldunekin 
hitz egitean denek etxera ez 
dutela joan nahi esaten didate. 
Aurrerago etorriko da honetaz 
pentsatzeko momentua, baina 
ez dut aukerarik deskartatu 
nahi. Bizitzeko toki polita da 
Bartzelona, aukera asko es-
kaintzen dituen hiria. 

Euskal Etxean, trikitixa jotzen. Eskubitik hasita hirugarrena da 

Manex Torrealdai.

MANEX TORREALDAI

“Eskoziako emaitzek 
jendea pixka bat 

desanimatu zutela 
iruditzen zait”

Ikasketak amaitu ostean, hemen 
lan merkatua nola dagoen ikusi-
ta, kanpora lanera joango zina-
teke?
Lehenik kanpoko merkatua 
ikusi behar, Kataluniakoa be-
hintzat irakaskuntza arloan 
okerrago dagoela esan didate. 
Oraindik urte hau eta beste bat 
geratzen zaizkit, ez naiz lan 
merkatuan pentsatzen jarri, 
baina aukera on bat izan ezke-
ro, agian joango nintzateke. 

Usurbildarrik joango zitzaizun 
bisitan Bartzelonara edo zu 
hona gehiagotan etortzen zara?
Egia esan askok esan zidaten 
etorriko zirela bisitan baina 
oraingoz familiaren bisita eta 
Bergarako lagun batzuena edu-
ki ditut, gogoa dut nire lagu-
nak hona etortzeko. 

Ni lehen aldiz ostegun ho-
netan, azaroaren 6an joango 
naiz Usurbilera, azaroaren 
9an Behobia-Donostian las-
terketa dut, eta aprobetxatuz, 
egun batzuk pasako ditut ber-
tan. 

Iruñea eta Iruñea-Veleia hizpide

Iruñea, izanaren hondamendia...
baina... Iruñea-Veleian zer ger-
tatzen da? saioan, gaiari buruzko 

bi bideo labur ikusiko dira. Bat, Na-
barraldek sortua; “Iruñea, izanaren 
hondamendia”.  “Iruñean bereziki 
eta Nafarroan orokorrean, euskal 
izaeradun edozer zantzu suntsitzeko 
estrategia garbia izan du UPN-k”, 
diote antolatzaileek. Hiriaren his-
toria propioa, memoria hori da 
hain zuzen ezabatu nahi dutena, 
Nafartarrak taldetik gogorarazi du-

tenez. Horren inguruan jardungo 
du bideoak. Ikus-entzunezkoaren 
azaleko irudia, Jose Luis Zumetak 
diseinatua da.

Bigarren ikus-entzunezkoa, Iru-
ñea-Veleiaren ingurukoa. “Egiaren 
bila dabilen taldeak sortua, Iru-
ña-Veleian azalduriko grafitoez, ha-
sierako ikertzaileen baztertzeaz, on-
doren aztarnategian sartu zituzten 
makinek eginiko suntsiketaz eta gai 
honen inguruan dauden argi-ilu-
netaz dihardu. Baina, nortzuk eta 

zergatik ez dute nahi Iruña-Veleiako 
egoera argitu? Memoria galtzen 
duen herria betirako menderatua 
da”. Proiekzioen ostean solasaldia, 
Angel Rekalde eta Juan Martin             
Elexpururekin.

Azaroaren 11 asteartea
n Ordua: 19:00etan.
n Non: Sutegin. 
n Antolatzailea: Nafartarrak tal-
deak antolatuta.

Bazen zer ikusi eta erosia Arti-
sauen Azokan; bitxiak, gozoak, 
harriz eginiko eskulturak, arropa, 
buruhandien karetak… Aitzaga 
Elkartearen ekimena elkartasun 
gunea ere izan zen.

Jendea batu zen 
Artisautza Azokan
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Donostian egingo den mosaikorako 130 lagunek 
eman dute izena Usurbilen.

130 lagun baino gehiago, 
larunbateko mosaiko erraldoirako
Gutxienez 5.000 lagun bildu nahi dituzte 
larunbatean, azaroaren 8an Donostiako 
Zurriolan egingo den erabakitze eskubi-
dearen aldeko mosaiko erraldoian. Usur-
bilgo Gure Esku Dago lan taldetik berri 
eman dutenez, udalerri honetan soilik, 
hitzorduan parte hartzeko 130 lagunek 
baino gehiagok izena eman dute jada. 
Gogoan izan hitzordua; larunbatean 
11:00-13:00 artean Donostiako Zurriola 
hondartzan. Izen eman duzuenok jaso 
duzuen txartela ondo gorde eta ekitaldi-
ra eraman. Trukean, mosaiko erraldoian 
parte hartzeko petoa eta aterkia jasoko 
duzue. 

Gabonetako otarrak, 
Xiberoko Eperra 
ikastola laguntzeko 
Iaz, Eperra ikastolak izandako lagun–
tzaren %5a, hazten ari den elkartasun 
ekimen honetatik jaso zuen. Usurbilen, 
7.400 euro bildu ziren. 2014ko kanpaina 
martxan dute jada. Honatx eskura di–
tzakezuen saski motak:

Ahüzki, prezioa: 39 euro.
Produktuak: ardi gazta (900 gr), ahate 
gibela (125 gr.), bixkotx poltsa artisanala 
(200 gr), eztia (500 gr.).

Irati, prezioa: 51 euro.
Produktuak: ardi gazta (900 gr.), ahate 
gibela (125 gr.), bixkotx poltsa artisanala 
(200 gr.), eztia (500 gr.) eta axoa xahalki 
xehatua saltsan (750 gr.).

Otarrak eskatzeko: aihert@gmail.com 
edo 636 265 592. Izena eman bestela, 
tabernetan jarriko diren karteletan. 

Epea: azaroak 30. Oharra: otarrak 
abenduaren 15 aldera helduko dira.

Antolatzailea: Nafartarrak.

Ikuskizunak 
haur nahiz helduentzat, 
Aginagako ludotekan
“Zapata gorria” haurrentzat, “Amets zir-
koa salgai” helduentzat Antxomolantxa 
Elkarteak antolatuta datozen asteotan, 
Aginagako ludotekan Ekitaldiotarako sa-
rrera doan:

Azaroak 15, larunbata
17:00 Haurrentzako antzerkia: “Zapata 
gorria”.
“Zapatari batek zapatak saltzen ditu, 
baina ez dira zapata arruntak, ezin ditu 
edonork jantzi, ausart, sentibera eta 
burua erabiltzen jakin behar da zapata 
hauek janzteko”.  Taldea: Patata Tropi-
kala. 

Azaroak 21, ostirala
20:30 Helduentzako ikuskizuna: “Amets 
Zirkoa Salgai”. 
“Xorroxin eta Azken Putz klownak zirko 
munduan urte ugari daramatzate. Bai-
na ikuskizun berri honek, beren biziera 
zapuzteraino eraman ditu eta amaiera 
jarri behar diote beren aktore bizimo-
duari”.  

Antolatzailea: Antxomolantxa Elkartea.

Udarregi ikastolako LH4ko ikasleak, Pasaian.

Pasaiako portuan izan gara

Laugarren mailako ikasleok gure 
eskualdea ezagutzen aritu gara. 
Hori dela eta, Pasaiako portuan 

izan gara hau bertatik hobeto ezagutzen. 
Egun ederra pasatzeaz gain, portuari 
buruzko zenbait gauza interesgarri eza-
gutu ahal izan ditugu eta, zuei ere intere-
satuko zaizuelakoan, hemen duzue han 
ikusi eta jasotako guztia:

Pasaia
Badia naturala edo berezkoa dugu Pasaia, 
hau da, ez du gizakiak egin.

Historiaz betetako portua da. Erro-
matarren garaian ere bazen jarduerarik 
Pasaiako portuan. “Mari Galant” ontzi 

famatua ere, Kolonen bigarren bidaian 
parte hartu zuena, hemen egin zuten.

Komunikazio sistema ezin hobea du 
eta salgaiak munduko punta batetik bes-
tera erraz eramatea ahalbideratzen du. 

Itsasoko eta lehorreko trafiko handia 
duen portua izanik, segurtasunaz ardura–
tzen diren langile espezializatuak daude.

Arrantza portua  eta merkataritza ar-
lokoa ere badela kontutan izanik, Kan-
tauri itsasoko portu garrantzitsuenetari-
ko bat da.

Portuko salgai ohikoenak hauek dira: 
txatarra, burdina eta altzairua, autoak 
eta ikatza.

LH 4. maila
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Fiterora 
egun pasa
Igande honetan, azaroaren 9an, 
Andatza M.K.T.-koek antolatuta. 
Txangorako izen emateko epea 
itxita dago jada. Apuntatu dire-
nek, goizeko 7:00etarako egon 
beharko dute Oiardo Kirolde-
gian. Ez ahaztu, Fitero inguruak 
zeharkatu ostean, bainu etxera 
joateko asmoa dago. Horregatik 
irteerara, bainujantzia, txankle-
tak eta uretako txanoa eraman 
behar dira. 

Mendi Astea
Agenda betea dute azaroan 
Andatzakoek. Fiteroko irtee-
raz gain, Mendi Astea antolatu 
baitute hilabete amaierarako. 
Azaroaren 26tik 29ra: mendi 
irteera, bazkari eta proiekzioak. 
Informazio gehiago: andatza-
mendizale.info

Eskubaloia, 
Euskal Selekzioa
Asteburu honetarako ere Usurbil 
K.E.-ko jokalariak deitu dituzte 
Euskal Selekzioak egingo dituen 
entrenamendu saioetara:

Azaroak 9, igandea
15:00 Kadete nesken entrena-
mendu saioa, Loiuko Kiroldegian: 
Estitxu Berasategi Eizagirre, Ane 
Irazabal Esnaola. 
15:30 Infantil nesken entrena-
mendua, Hondarribiko Hondartza 
Kiroldegian. Deitutako jokalarien 
artean, Enara Egizabal.
16:30 Jubenil nesken entrena-
mendu saioa, Barakaldako La-
sesarre Kiroldegian: Ane Encina 
Alvarez eta Leire Furundarena 
Padrones.

Eskubaloiko zozketak
Marijo Curieli 
egokitu zaio 
Bruño etxe-
koen maris-
kada eder 
bat. Bera 
baita esku–
baloi taldekoen zozketako zenbaki 
sarituaren jabea. Zenbaki saritua, 
9.861 izan da.

A t x e g a 
J a u r e g i a n 
otordua ere 
zozketatu du 
Usurbil KE 
eskubaloi tal-
deak eta sari-
tua Beñat Urteaga izan da, 6359 
zenbakia berak zuelako.

Futboleko zozketa
Oraingoan Otar Goxo dendakoen 
produktu saski bat zozketatu du 
Usurbil Futbol Taldeak. Sariduna 
Joxe Miel Irastorza izan da. Eta 
zenbaki saritua, 2.436.

Futbola Harane 
futbol zelaian
Azaroak 8, larunbata
10:00 Alebin mutilak: 

Udarregi 5A-Urnieta 5B

10:00 Alebin mutilak: 

Udarregi 6A-Urnieta 6A

11:30 Infantil mutilak: 

Usurbil-Hernani

16:30 Jubenilak:

Usurbil F.T.-Tolosa C.F.

Azaroak 9, igandea
9:30etan hasita, alebin federa-

tuen partidak goizean zehar:

10:30 Usurbil F.T.-Lengokoak K.E.

10:30 Futbol Eskola: 

Usurbil F.T.-Internacional C.D.

Gipuzkoako beste 72 jubilatu elkarteekin batera  batu ziren Arrateko lau kide hauek.

Aginagako Arrate elkartea, 
Oñatiko Jubilatuen Gipuzkoako Martxan

9 kilometroko ibilbidea osatu 
zuten urriaren 25ean, giro eder 
askoan. Kamiseta laranjekin 

ondoko irudia duzue, kirol ekimen 

honetan parte hartu zuen Aginagako 
laukotea. Ibilbide zoragarria izan zela 
diote, paraje polit askoetatik barrena 
ibili omen ziren. Bazkari batekin eta 

musika giroan amaitu zuten egun 
pasa zoragarria, Gipuzkoako beste 
72 jubilatu elkarteetako ehunka ki-
deekin batera. 
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefonoz 
edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 / erredakzioa@
noaua.com  Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, 
eguerdiko 12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditu-
gu berrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k 
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

ETXEBIZITZA
Salgai

Pisu bat salgai Munalurran. Erre-
formatu berria. 690 15 36 31 (Ane) 

Pisua salgai Urdaiagan. Trenbi-
de-pasagunearen ondoan. 56m2. 
Pisu baxua. Berritua. Sukalde 
irekia, esekilekua, egongela, 2 lo-
gela eta komuna. Komuna salbu 
gela guztiak ditu kanpora. 90.000 
euro. 646344847

Etxebizitza salgai Zubietan. 1.Esk. 
118 metro koadro, baratza 2.500 
m eta oilategia 140 m.  Errefor-
mak egiteko. 230.000 euro. 616 
649 674 Jabier. 

Pisua salgai edo alokairuan. 3 lo-
gela, egongela, jangela, komuna, 
gas naturala eta berogailuak. Tel. 
619 212 860 / 685 228 194. 

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

Pisua salgai Munalurran. 637 
309 209.

Santuenean pisu bat salgai. Erre-
formatzeko, prezio onean, auke-
ra ezin hobea.Iñaki (665736896)

Atiko bat salgai Zubietan 110m2. 
2008-an guztiz berritua. 3 logela 
handi, 2 komun, 30 m2 egongela. 
Haize egokitua. 250.000. 669 781 
959 Julen.

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

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-
dea, egongela handia, 3 logela 
balkoiekin (horietako bat itxia), 
bi komun, igogailua eta ganbara 
handia. Lehen 240.000 euro, ora-
in 190.000 eurotan. 662 056 899.

Pisua salgai Kaxkoan. Pisu berria, 
lehen mailako materialekin egi-
na. 608 227 462. Prezioa jaitsi 
dugu; orain, 36 milioi pezetatan 
(216.000 euro inguru)

Etxea salgai Santuenea auzoan. 
64 metro karratu. Dena kanpoal-
dera. Egoera ezin hobean. Mer-
kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bista 
ederrekin. 2 solairu, bakoitza 115 
metro koadro. Eta 2 solairuko 
borda dena 3.000 m lur sailean. 
665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2 

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

Pisua salgai, San Esteban kalea 
11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-
ten du, eguzkitsua. Hiru gela, 
sukalde eta jangelarekin, komu-
na, terraza eta ganbararekin. 943 
455 202 edo 697 530 792.

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

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

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

Alokairuan 
Lasarte edo Usurbil aldean pisua 
partekatzeko pertsona baten bila na-
bil. Prezio ekonomikoa! 646305465 

Garaje itxi bila nabil. Motorra uz-
teko izango litzateke. 

645720571 Jubilazioagatik Den-
da bat alokatzen da, Munalurra 
auzoan. 660388652.

Gazteentzat lokal bat alokatzen 
da prezio onean (TV eta D+ ista-
lazioarekin) 636393237. 

Pisu bat bilatzen dut alokairuan 
Usurbilen. Tel. 602 127 725.

Gela eta apartamentu bila na-
bil Usurbil, Orio eta Lasarte in-
guruan. 631 277 061

Gela bat alokatzen dut Usurbilen. 
Pisu berria 100 metro koadro. 
Egoera ezin hobea. Pertsona bat 
edo pertsona bat umearekin. Ga-
rajea           aukeran. Prezio ona. 
657 535 299.

Santuenean, diseinu polita eta 
berritua. 570 euro. 2 logela, 2 hi-
labeteko fiantza. 667438145

Santuenean, diseinu polita eta 
berritua. 600 euro. 2 hilabeteko 

fiantza. txangu68@hotmail.com

“Logela bat alokagai. 250 eu-
ro+gastuak. Kale Nagusian. 606 
642 161

Pisua alokairuan Santuenean. 
Berritua, 2 logela. Urtarriletik 
aurrera. Fidantza gehi 2 hilabete 
aurreratuak. 630 euro.

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

MOTORRA
Salmenta,
garajeak

Garaje itxia alokatzen da Kale 
Nagusia 22an. 20 m. 618 860 
270 

Honda Accord, 1.800 euro. 
Egoera onean. 696 50 67 39. 
163.000km, gasolina, 5 ate, ma-
letero handia eta aire egokitua.

2 marra dituen, aparkalekuak 
alokatu nahi ditut. Kale Nagusia-
ren hasieran. Bizkarre auzoan. 70 
euro hilabetean. 696 014 585. 

Kale Nagusian garaje itxi bat 
alokatzen da. 943361235

Bi garaje saltzen dira. Bate-
ra edo binaka. 21 eta 25 metro 
karratukoak. Santuenea 17. 
615149900. 

Moto bat salgai, Kymco mar-
kakoa. People 125. 618 963 385.

2 Garaje (marra) salgai edo 
alokairuan. Biak batera edo apar-
te. Olarrondo inguruan. 607 333 
966.

SsangYong autoa salgai, Merce-
des motorduna. Egoera onean. 
1.500 euro. Joxe Mari 943361512 

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

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Lan bila nabil. Orduka, umeak 
edo helduak zaintzen, etxeko la-
nak egiten... Interna moduan ere 
bai. Erreferentziak. 656 186 617.

Lan egingo nuke. Garbiketan... 
orduka. Gauetan pertsona hel-
duekin lo egiteko edo zaintze-
ko edo konpainia egiteko prest 
nago. Tel. 676 188 411. 

Emakume euskalduna eskaintzen 
da ume txikiak zaintzeko edo 
garbiketak egiteko. Irailetik au-
rrera. Arduratsua. 671 547 567. 

Herriko emakume euskal-
dun bat, oso informe onekin,                    
arratsaldetan 2-3 orduz, haurrak 
edo helduak zaintzen lan egiteko 
eskaintzen da. 687 348 223 

Mutil gazte bat eskaintzen da, 
ingelesa, frantsesa, latina, filo-
sofia emateko. Merkea. 600 766 
068. Jokin

Emakume euskalduna adineko 
pertsonak edo haurrak zaintzeko 
prest. Klinika laguntzaile titulua-
rekin 688826968. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Inter-
na bezela ere bai. Edozein ordu-
tegi. Tel. 608 299 579.

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Inter-
na bezela ere bai. Edozein ordu-
tegi. Esperientziarekin. 722  575 
781.

Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan lan egingo nuke. 
Interna bezela ere bai. Edozein 
ordutegi. Esperientzia eta pape-
lekin. 690146067.

Mutil bat lan bila dabil helduak 
zaintzeko edo baserrian lan egi-
teko. 690146067.

Interna moduan lan egin-
go nuke pertsona helduak 
zaintzen. Esperientzia daukat.                                 
Ezagutza, sukaldaritzan, garbike-
tan... 604148284.

Lan bila nabil, pertsona helduak, 
umeak, etab... zaintzeko. Espe-
rientzia, tabernan, sukalde la-
guntzaile, garbiketan... 622 487 
879. 

Lan bila nabil. Esperientzia sukal-
de laguntzaile bezela, zerbitzari 
bezala, garbiketan, karga eta 
deskargan, frutadendan... 663 
447747.

Lan bila nabil, orduka edo interna 
moduan. Garbiketa lanetarako 
edo helduak zaintzeko. 631 277 
061

Gidabaimen guztiak ditut, baita 
garabi eta orgatilarena ere. Lan 
prenbentzioko ikastaroa daukat. 

Esperientzia altua.  657 535 299.

Lan bila nabil. Interna moduan 
nahiago. Esperientziarekin, eta 
papelak egunean. Tel. 680 804 
124.

Neska arduratsua lan bila dabil. 
Interna moduan pertsona hel-
duak zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko. Xiomara. Tel. 631 193 
521.

Emakume euskalduna gertu in-
terna joateko moduan. Klinika 
laguntzaile tituluarekin. Tel. 688 
826 968. Deitu: 17:00 - 19:00, 
eta larunbata  15:00 - 19:00.

Neska, garbiketa lanak egite-
ko edo  pertsona helduak eta 
haurrak zaintzeko. Interna edo 
externa moduan, arduratsua eta 
erreferentziekin. 631 333 251

Neska, garbiketa lanak egite-
ko edo  pertsona helduak eta 
haurrak zaintzeko. Interna edo 
externa moduan, arduratsua eta 
erreferentziekin. 653 620 770

Neska, garbiketa lanak egite-
ko edo  pertsona helduak eta 
haurrak zaintzeko. Interna edo 
externa moduan, arduratsua eta 
erreferentziekin. 672 740 521

Pertsona helduak zaintzeko, in-
terno eta orduka. Gauak etxean 
edo hospitalean pasatzeko.                                     
Esperientziarekin. 648 761 874.

Paperak ongi dituen neska bat 
lan bila dabil, etxeko lanak egite-
ko, orduka. Esperientzia handia. 
Erreferentziekin. Tel. 638 602 
597.

Neska euskaldun batek lan egin-
go luke arratsaldetan, 4 ordu, 
helduak 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 erre-
ferentziak (umeak zaintzen, 
garbiketan eta ostalaritzan) 698 
322 406.

Lan bila nabil, sukaldari, zerbitza-
ri, gidari laguntzaile moduan 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 
euskalduna klase partikularrak 

Zorionak 
Amets!
Azaroaren 
2an, 5 
urte bete 
zenituen. 

Muxu pila-pila bat 
etxeko guztion partez.

Azaroaren 
7 a n 
bost ur-
teeeee!!! 
M u x u 
potoloak 

June, Eñaut, aitatxo eta 
amatxoren partez.

Z o r i o n a k 
Naiara! Aza-
roaren 8an 5 
urte beteko di-
tuzu. Oso ondo 
pasa eta muxu 

potolo bat Aginagako lagu-
nen eta irakasleen partetik.

Z o r i o n a k 
Liher!
A z a r o a r e n 
5ean urte-
bete egingo 
duzu eta 
ederki os-

patzera goaz!

Urte as-
kotarako 
Ekhi!
Azaroaren 
9an,  5 urte 
beteko di-
tuzu. Musutxu pila bat, 
maite zaitugu.

Zorionak Laiane!
A z a -
roaren 
5 e a n , 
5 urte. 
M u -
x u a k 
denon partez!!!
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Telefono interesgarriak

. 

 

- Goardiako farmaziak Azaroak 06- azaroak 16
Osteguna 06 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Ostirala 07 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Larunbata 08 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Igandea 09 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Astelehena 10 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte 

Asteartea 11 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte

Asteazkena 12 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Osteguna 13 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte  

Ostirala 14 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Larunbata 15 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte  

Igandea 16 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
AIZPURU ODRIOZOLA, KARMELE.
Latxumbe berri, 11. Hernani. 943552087
22:00 - 09:00

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

emateko prest: LHn ingelesa, 
frantsesa, euskara, gaztelera eta 
ingurumena. DBH eta Batxiller-
goan ingelesa, frantsesa, euskara, 
gaztelera eta filosofia arloak, bai-
ta ingelesez ematen diren gaiak 
ere. Euskara: EGA titulua (goi 
maila) Ingelesa: Advanced titulua 
(goi maila) Frantsesa: Goi maila 
687025768 (Jaione)

Emakume euskalduna, ger-
tu interna bezala joateko                    
pertsona nagusiak zaintzeko. 
Klinika laguntzaile tituluarekin. 
619511789 / 943             760418.

Erizain laguntzaile bat. Sukal-
de eta masajeko titulazioarekin. 
Pertsona helduak, gaixoak edo 
umeak zaintzeko. Esperientzia 
frogagarriarekin. 943 36 50 79.

Paperak ongi dituen mutil bat 
lan bila dabil. Pertsona hel-
duak zaintzen, etxeak garbitzen, 
sukaldeko laguntzaile moduan, 
harraskan garbitzen, peoi... 648 
761 874.

Orduka lana egin nahi duen nes-
ka euskaldun bat naiz, eta gar-
biketan edo umeak zaintzen lan 
egingo nuke. 635 715 424 Julia.

Neska arduratsuak lana bilatzen 
du interna moduan eta etxeko 
garbiketak egiteko. 631 122 350.

Etxeak margotu eta                                 
dekoratzen ditut. Paisaiak, aur-
pegiak... agertzen diren koadroak 
egiten ditut. Altzariak konpondu. 
634 181 059.

Etxeko lanak egiteko, pertsona 
helduak edo umeak zaintzeko 
prest nago. Tel. 608 34 04 84

Etxeko lanak egiteko, pertsona 
helduak edo umeak zaintzeko 
prest nago. Telefono zenbakia: 
696 83 55 69

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

Klase partikularrak ematen ditut, 
L.H-DBH. Irakaskuntza ikasketak 
bukatzear eta lan honetan espe-
rientziaduna.(618598071 Izaro)

Zerbitzari moduan, helduak 
zaintzen, umeak zaintzen edo 
saltzaile moduan lan egingo 
nuke. Tel. 690 079 418.

Udan edo ikasturtean zehar 
umeak zainduko nituzke. Lan 
honetan esperientzia duen nes-
ka. 653724338

Erizaintzan graduatua naiz eta 
gaixo dauden pertsonei erizain 
zainketak emateko prest nen-
goke. (688801502 Irati)

23 urteko neska euskalduna 
naiz eta haurrak zaindu zein 
klase partikularrak emateko 
prest nago. Esperientziaduna. 
(630682716 Maddi)

Haurrak zaintzeko prest nago 
udaran zehar goizez zein arra–
tsaldez. Irakaskuntza gradua 
bukatzear eta aisialdi talde ba-
tean begirale lanean (688803821 
Uxue).

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

Haurrak zainduko nituzke goiz 
zein arratsaldez. Irakaskuntzan 
diplomatua. (647142701 Amaia)

Auxiliar geriatra eta sukaldari 

bat eskaintzen da, paper, espe-
rientzia eta nazionalitatearekin, 
adineko pertsonak zaintzeko. 10 
urteko esperientzia sukaldean, 
garbiketan. 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 ordutan 
lan egiteko prest. 660041361

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

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

Euskara klaseak ematen ditut. 
Euskal filologian lizentziatua eta 
irakaskuntzan esperientziaduna. 
Haur eta gazteentzako klaseak. 
Azterketen prestaketa (EGA, 

HABE, IVAP, IRALE). Telefono 
zenbakia: 653 710 073

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

Usurbilgo neska gazte arduradu-
na, arratsaldeetan 6-12 urtetako 
umeei, inglesa irakasteko prest, 
baita etxeko lanak egiten lagun–
tzeko. Esperientzia. Prezioa ados-
tuko da: 684092731

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

Neska gazte esperiantziaduna, 
akademian lan egindakoa, LH 1. 
mailatik Batxilergoko 2.mailara 
arteko ikasleei klaseak emateko 
prest. 685 772 602 (Nerea)

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

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

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

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

 Xarma tabernarako sukaldari bat 
behar da asteburuetarako. Tel. 
943 368 771.

BESTELAKOAK
Etxean genituen bi kanario falta 
zaizkigu. Aurkitzen badituzue, dei-
tu: 943 36 55 74 (Regina). 

Kafetegi bateko material guztia 
salgai. 7 urte, diseinuko materiala 
eta kalitate handiko makinak. Fak-
turaren %50eko deskontuarekin. 
607491079. Agustina.

Denborarik ez baduzu zure mas-
kota paseatzeko, nik lagunduko 
dizut. Ordubeteko ibilbideak. As-
teburutan. Tel. 688888176. Pablo. 

Trona bat JANE markakoa salgai. 
Berri berria. Urdina marrazkiekin. 
Tel. 666 373 665. 

Mutil gazte bat prest dago, ro-
tabatorearekin lurra biratzeko 
eta eskuz buelta emateko lurrari. 
Prezio ekonomikoa. 610 14 19 40

Gidari arduratsu bat eskaintzen 
da etxe pribatu baterako. Libre 
ordu desberdinetan. 696264197.

Josteko makinak salgai. Prezio 
onean. Tel. 943 36 32 01.

Belar fardoak salgai. 943362072.

Valentziako mandarina ekologi-
koak salgai. euro 1 kiloa. Bitar-
tekaririk gabe. Tel. 637 929 093.

Aurtengo eta hemengo baba-
rrunak salgai, artoarekin batera 
eginda. 637974994

Ezkontzetan, festetan edo 
antolatzen dituzuen ospaki-
zunetarako Dj lanak egiteko 
prest. 615 713 204 edo emailez                       
djlarra@usurbil.com 

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, pati-
neteak, liburuak… Garbigunean. 
Doan hartu daitezke. Astelehe-
netik ostiralera: 10:15-13:00 /  
16:00-19:00 artean.  Jai egunak 
ez diren larunbatetan: 9:00-
13:00 artean
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Datozenak

NOAUA! Kultur Elkartean, Udarre-
gi Ikastolan, Aitzagan eta Aiz–
purua okindegian eska ditzake-

zue, Nafarroa hegoaldeko euskalgintza 
laguntzeko eta bertako tokiko produk-
tuen ekoizpena sustatzeko, Errigora,            
Zazpiak Bat, Sortzen Ikastolen Elkartea 
eta AEK-k elkarlanean antolatu duten 
elkartasun kanpainako saskiak:

n Produktuak: bi botila olio (bat eko-
logikoa), bi poto piper, potxak, kardoa, 
mahats zukua (ekologikoa), orburuak, bi 
lata zainzuri, tomate saltsa (ekologikoa), 
barazki krema (ekologikoa), pikillozko 
marmelada (ekologikoa), botila bat ardo 
beltz (ekologikoa).
n Prezioa: 50 euro.
n Eskaerak egiteko epea: azaroaren 12a. 
n Eskaerak egiteko: deitu NOAUA!ra (943 
360 321) edo idatzi elkartea@noaua.com 
helbidera, eta utzi zure izen abizenak eta 
harremanetan jartzeko e-posta eta tele-

fono zenbakia. Udarregi Ikastolan, Ai–
tzagan eta Aizpurua okindegian ere eska 
ditzakezue. 

Dirua nola banatuko den
Ordainketak, saskiak heltzen direnean. 
Saski bakoitzagatik ordaintzen den diru 
kopuruaren %25, Erriberako ikastoleta-
ra, Erriberako AEKra, eta “Euskaraz bizi 
eta ikasi” herri ekimenaren Hamarratz 
proiektura bideratuko da. 

Agenda
7 8 9

azaroa

ostirala larunbata igandea
“Piano bat bertsotan. Gurekin abestu 
nahi?”. 22:00etan Sutegin. Informazioa: 
10. orrialdea.

“Emak Bakia” filma. 19:30ean Sutegin. 
Informazioa: 10. orrialdea.

Andatzarekin Fiterora. Irteera 7:00etan 
kiroldegitik (izena aldez aurretik eman 
behar zen).
Pettiren kantaldia Sutegin. 19:00etan. 
Informazioa: 10. orrialdea.

Eskaera egiteko: NOAUA!ra etorri, idatzi           

elkartea@noaua.com edo deitu  943 360 321.

Desalojoaren aurkako 
ekimen gehiago 
Usurbilgo gaztetxean
Eraiste arriskuaren aurrean, ekimen ge-
hiago antolatu ditu Usurbilgo Gaztetxeak, 
datozen asteotarako. 

Azaroak 10, astelehena
21:00 Banda Bassottiren kontzertua. Sarre-
ra, 6 euro.

Azaroak 13, osteguna
20:30 Afari beganoa, borondate truke. Afa-
lostean Tuti Elizegiren kantu armonikoak.

Azaroak 15, larunbata
11:00 Tailerra: Sukaldeko olioa berrera-
bili zure autoan. “Petrolioaren arazoaren 
aurrean alternatiba sendo bat da hau eta 
aldaketa txiki batekin, zure kotxea modu ja-
sangarriago batean erabili ahalko duzu. Ekar 
ezazu zure autoa eta olioarekin erabili ahal 
izateko jartzen saiatuko gara”.

Azaroak 22, larunbata
22:30 Kontzertu gaua: Juanantzoneko 
okupak (argazkian), Kaotiko eta Dj Kankar.

Errigorako saskiak eskatzeko epea, 
azaroaren 12ra arte

Zumba fitness saioak, 
larunbatero Santuenean
10:00-11:00 Zumba helduentzat. 11:00-12:00 
Zumba haurrentzat. Ikastaroko prezioa: 18 
euro hilean. Izen emateko: 637 256 851 / 
o.uarda@hotmail.es

Ipuin konketa Sutegiko
udal liburutegian
Ostegun honetan, azaroak 6, arratsaldeko 
18:00etan Mikel Susperregiren “Fraxkitoren 
errepertoyo galdua” ipuin kontaketa saioa, 
HH5koentzat.



  



 


