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Hurbilagok ere #Kilometroak15 
ekimena lagunduko du 

Martxoaren 26an Sutegin,
“Laburbira” film laburren 
proiekzioa

Ostiral honetan, 
eguzki-eklipse partziala

Zubietatik helduko da, igande honetan eguerdiko 13:41ean

Ika Ika Ika, hemen dator Korrika!
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Albistea iruditan

Laburrean
Energia berriztagarriei 
buruzko ikastaroak

Datorrena, Aste Santu 
aurreko azken astekaria

Martxoko azken 
larunbatean, kantu-jira

Norabide berean bat eginik, elkarlanean 
pauso berriak ematen segitzeko deia 
egin zieten larunbat goizean Zero Zabor 

Ingurumen Babeserako Elkarteko kideek, txoko 
ezberdinetatik Sutegira gonbidatu zituzten 
herritar, eragile eta erakundeei. Elkarlanean ja-
rraitzera, urrats berriak ematera deitu zitzaien, 
geurea zero zabor lurraldea izan arte.

Ingurumen alorreko eragileak, sindikatuak, 
alderdi politikoak, enpresak, hezkuntza mun-
duko ordezkariak, alkateak, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko eta Gipuzkoako Hondakinen Kon–
tsortzioko kideak... Eta nola ez, usurbildar eta 
zubietarrak. Arlo ezberdinetako ordezkariak 
gonbidatu nahi izan zituzten kultur etxeko 
auditorioan antolaturiko “Aro berria, zero za-
bor aroa” ekitaldi-ikuskizunera. Guztiak bate-
ra, atzera begira jarri ziren lehenik. Ordu erdi 
inguruko bideo proiekzio batekin, azken ha-
markadotan hondakinen kudeaketak izandako 
bilakaera iruditan ikusi ahal izan zuten; erraus-
tegiaren mehatxua, proiektu honi aurre egiteko 
eta alternatibak eskaintzeko sortutako herri 
mugimendua, gaikako bilketa izugarri igoarazi 
duten hondakinak kudeatzeko bestelako es-

Energia Berriztagarrien inguruko bi ikastaro 
prestatu dituzte Zubigunen. Eguzki energia 
fotoboltaikoa batetik, eguzki energia termikoa 
bestetik. Ikastaroak %100 diruz lagunduak 
izango dira. Informazio gehiagorako: ZubiGune 
Fundazioa: 943 562 061 / www.zubigune.org

Otsailekoa berezia izan zen. Gasteiztar kanta-
rien laguntzaz aritu ziren, eta eguerditik. Mar-
txokoan ohiko ohiturak berreskuratuko dituz-
te.  Martxoaren 28an, arratsaldeko 19:00etan 
Mikel Laboa plazatik abiatuta afal ordura arte, 
kalez kalez kantu kantari ibiliko dira.

Martxoaren 27an argitaratuko dugu opor au-
rreko azken NOAUA!. 610. zenbakirako ohar 
edo zorion agurrik baldin baduzue, hilaren 
23a baino lehen ekarri NOAUA!ko egoitzara, 
edo idatzi erredakzioa@noaua.eus helbidera. 
Apirilaren 17an plazaratuko dugu hurrena. 

Euskal presoak

Euskal Herrira!
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Ekitaldi amaieran, herritar, eragile eta erakundeetako ordezkaritza zabal bat igo zen Sutegiko 
oholtzara. Zero zabor mugimenduaren ikur diren uztaiak dituzte eskutan.

Elkarlanean urrats berriak emateko gonbita

perientzien abiatzea, eman den aro aldaketa... 
Zenbait une gogoangarriez oroitzeko aukera 
egon zen baita; 2011ko Zubietako flash mob 
ekimena, errausketaren aurkako mobilizazio 
historikoak...

Eta noski, bide luze honetan, bestelako ere-
du bat posible zela sinistuta, zero zabor eredua 
sustatzen, gauzatzen, garatzen elkarlanean ari-
tu diren herritar, eragile eta erakundeen parte 

hartzea ere islatu zen proiekzioan. Bide beretik 
jarraitzeko gonbita luzatu zuten, errauste plan-
ta bertan behera geratu osteko aro berri hone-
tan, zero zabor garai honetan ere. “Ezin dugu 
aukera hori galtzen utzi, etorkizun iraunkorra 
eraikitzea guztion ardura baita. Jendartea osa–
tzen dugun alor guztiek daukagu gure ardura, 
baina baita zer irabazia ere”, zero zabor mugi-
menduko kideen esanetan. 
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Imanol Ubeda

Tanatorio, hilerri eta eliza 
partean ibiltzea tokatu 
zaigu azkenaldian. Ez naiz 

baina, horrelako xehetasunetan 
murgilduko gaur. 

Zer diren gauzak. Aspaldian 
ikusi  gabeko jendearekin ego-
teko aukera ematen dute horre-
lakoek. Eta haiek esanda dakit 
ikusi ez ditudan beste batzuen 
bizimodua zertan den. Lehen 
akaso bitxia suertatzen zen. Bai-
na gero eta gehiago dira hemen-
dik kanpora lanera, beharrera 
atera behar izan duten gazteak 
eta ez hain gazteak. Eta ez dira 
plazer hutsez abiatu. Hemengo 
etorkizun labainkorraren aldean, 
aukera sendo baten bila, noizbait 
gauzak aldatuko diren esperan–
tzan. Baina urteak aurrera doaz, 
bizitza ere bai, eta atzerrian bada 

ere, zure txokoa osatzen hasten 
zara,  lagun berriak egiten dituzu, 
maitemindu... “Hango” eta “he-
mengo” kontzeptuen muga zeharo 
lurrindu arte.  

Badut lagun bat Amsterdamen 
lanean. Duela urte batzuk joan zen, 
eta han ari da dentista gisa lanean.  
Han ezagutu zuen bere egungo 
mutila, danimarkarra bera. Urtean 
behin edo bitan etortzen dira Eus-
kal Herrira. Haiek ere, Eguberrietan 
edota gertaera bereziren bat ema-
ten denean etortzen dira gure ar-
tera, dela ezkontza bat, dela hileta 
elizkizun bat. 

Lagun honi ere, senide bat hil 
zitzaion duela gutxi eta Amster-
dametik Euskal Herrira etorri zen 
–bere mutil danimarkarrarekin 
etorri ere–, senideari azken agurra 
ematera. 

Tanatorioan izan ziren lehen-
bizi, hilerrian lur eman zioten 
senideari eta hileta elizkizunean 
hartu zuten parte ondoren. 

Danimarkarra harrituta ze-
goen nonbait. Jende ugari batu 
zelako tanatorioan, hildako se-
nitartekoei animoak ematera. 
Ez omen zuen horrelakorik iku-
si. Eta zoragarria iruditu omen 
zitzaion elizkizuna bera, ez zuen 
aurretik antzekorik ikusi inoiz. 
Organoaren hotsa elizan, eus-
karazko kantuak boz altuan, 
senideek jasotako elkartasuna...  
Laino batean zen gizona. Iritsi 
zen zepilloaren txanda:

- Orain dirua ematen du jen-
deak, aurreratu zion nire lagu-
nak bere mutil danimarkarrari. 

Kartera zabaldu eta 20 euroko 
billetea atera zuen. Nire laguna, 

seko harrituta, ahopeka hasi zi–
tzaion mutil danimarkarrari: 

- Motel, baina nora zoaz 20 
eurokoarekin? Jendeak txanponak 
botatzen ditu. Ez al dituzu xenti-
mo batzuk suelto?

- Hain ekitaldi ederra eta nola 
botako ditut ba xentimo batzuk? 

Hain eskertua zegoen sentitu-
takoarekin, eta ikuskizunarekin, 
huskeria iruditu zitzaiola txanpon 
triste batzuk botatzea. 

Igandean iritsiko da Korrika gure 
artera. Gustura gonbidatuko ni-
tuzke nire laguna eta bere lagun 
danimarkarra Hipodromoko zubira. 
Elizkizunarekin txoratuta geratu 
bazen, ez dut imajinatu ere egin 
nahi zer sentituko lukeen euska-
raren aldeko ospakizun ero honen 
aurrean. Santuenera iritsi orduko 
kartera hustuko luke gizonak.

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

Gure ospakizunak

HERORREK ESAN

Nork bere enpresa sortu eta kudeatzeko 
ikastaro berria eskualdean

Zure enpresa nola sor-
tu eta kudeatu ikastaro 
berria antolatu dute es-

kualdeko udalek, Usurbilgoak 
tartean, eta Lanbidek. “Ekin–
tzaileei eta lan merkaturatzeko 
helburuarekin auto enpleguan 
aukera ona ikusten dutenei 
zuzenduta dago”, lehenago 

ere antolatu izan duten pres-
takuntza ekimen hau. Gertu 
Asesores S.L. enpresak bidera-
tuko du aipatu ikastaroa, doan, 
martxoko azken astean.

Saio bana antolatu dute mar-
txoaren 24 eta 25erako, Herna-
niko Gabriel Zelaia eraikinean. 
Ikastaroan parte hartzeko auke-

ra izango da; bai goizez (9:00-
13:00 artean), baita arratsaldez 
ere (15:00-19:00 artean). Izen 
emateko deitu 943 30 42 21 te-
lefono zenbakira (Nerea Yurre-
basogatik galdetu), gerturatu 
eskualdeko Lanbideren bulego-
ren batera edo idatzi ekinean@
andoain.org helbidera. 

Rafafa magoa, 
ludotekan
Etxeko txikientzako magia ikus-
kizuna antolatu dute martxoaren 
27rako, arratsaldeko 18:00etan 
Bihurri haur ludotekan. Rafafa 
magoa bertaratuko da Gazteleku 
ondoko egoitzara, 3-6 urte arteko 
haurrak liluratzera.  
n Martxoak 27 ostirala.
n 18:00etan Bihurri haur ludo-
tekan.
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Josune Urkola EAJ-PNVko alkategaia eta Xabier Iturbe Kutxako presidentea.

Xabier Iturbek hitzaldia eskaini zuen 
Usurbilgo batzokian

EAJ-PNVk gonbidatuta, Kutxako 
presidente Xabier Iturbe Usurbilgo 
batzokian izan zen aurreko oste-

gunean, egoera ekonomikoaren eta Ku-
txabanken inguruko hitzaldia ematen. 
Josune Urkola alkatetzarako hautagai 
jeltzaleak aurkezpen lanak egin ondoren, 
“Xabier Iturbek egungo egoeraren azter-
keta sakona egin zuen, eta motel bada 
ere, ekonomia, hobetzen ari dela ziurtatu 
zuen. Beraz, itxaropenerako garaia zabal–
tzen ari dela aurreratu zuen”, Usurbilgo 
EAJ-PNVk aditzera eman digunez.

Jende asko batu zen
Kutxako presidenteak, besteak beste, lan-
gabezia, defizit publikoa, esportazioak, 
finantziazioa eta enpresen egoera izan 
zituen hizpide. “Kutxabanken sorrerari 
buruz ere mintzatu zen, bai eta gizarte 
ekintzari buruz, hiru kutxen fusioaren 
ondoren bermatuta dagoela nabarmen–
tzeko”.

Usurbilgo EAJ-PNVko kideek adiera-
zi digutenez, “hitzaldiak interes handia 
sortu zuen, eta jende mordoa elkartu zen 
batzokian”.

Zubietan ere, laster atez 
ate hasiko dira 
hondakinak biltzen
Laster hondakinak atez ate biltzen 
hasiko dira Zubietan. Usurbilgo 
Udala eta Zubietako Herri Batzarra 
astelehenean aurkeztekoak ziren he-
rritarrei, sistema berriaren inguruko 
nondik norakoak. “Herri honen be-
rezitasunak direla eta, soilik lehen 
fasea gauzatuko da, hau da, Santue-
neatik Zubietako Kaxkoraino dagoen 
tartea, Araundi kalea, Txakurtxulo 
eta Barrenetxeko etxebizitzak”, bile-
rako deitzaileek berri eman dutenez. 
Zehaztasun gehiago, datorren asteka-
rian.

Urriaren 13an hasiko da 
Marisa Alejandroren 
aurkako epaiketa
Bitan atzeratu ostean, urriaren 13an 
abiatuko da Madrilgo Espainiako 
Auzitegi Nazionalean, Marisa Alejan-
dro usurbildarraren eta Ezker Aber–
tzaleko beste 34 kideren aurkako 
epaiketa. Antza, Auzitegi Nazionalak 
epaiketa hasiera eguna jakinarazi die 
auziperatuei. Epaiketa egunen egu-
tegia baita, eta aurreikusten denez, 
abenduaren 18ra arte luzatuko da 
epaiketa. 6-10 urte arteko espetxe 
zigorrak eskatzen dituzte 35 euskal 
herritarrontzat.

Udal hauteskundeen inguruan 
lanean jarraitzen du EH Bildu 
koalizioak. Larunbat honetako 

batzarra, ordea, erabakigarria izango da. 
Maiatzaren 24ko udal hauteskundeetarako 
koalizioaren zerrenda eta herri programa 
erabakiko baitira bertan. Bilerara joaterik 
ez duenak, ekarpenak egin ditzake helbi-
de honetan: ehbildusurbil@gmail.com

EH Bilduren batzar erabakigarria

Larunbatean, 11:00etan hasiko da bilera Potxoenean.

Bitan atzeratu da epaiketa. Denbora honetan, 
herritar askoren babesa jaso du Marisa Alejandrok.
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Kilometroak15 ekime-
nari begira, elkarlane-
rako hitzarmena sinatu 

dute Usurbilgo Merkatari eta 
Ostalarien Elkarteak, Hurbi-
lagok, eta Udarregi Ikastolak. 
“Kilometroak ekimenean bi 
erakundeen arteko elkarlana 
aurreikusten da, biek bat egi-
ten duten helburuak direlako, 
tokiko ekonomia sustatzea, 
bertako kultura eta gizarte 
ohiturak babestea, herritarren 
arteko harreman sareak osa–
tzea, finean, herrigintzarako 
ekarpenak egitea. Ekimen ho-
nek Usurbil eta herritarrentzat 
izango duen garrantzia handia 
izango da, eta indarrak batze-
ko nahia aurkeztu dute bi al-
deek”, hitzarmenak jasotzen 
duenez.

Elkarlan honen baitan, 5.000 
euroko diru-laguntza emango 
dio Hurbilago Elkarteak Uda-
rregi Ikastolari. Hau da, bai 
urtean zehar antolatuko diren 
ekimenetarako eta #Kilome-
troak15 egunerako, antolakun–
tzak 5.000 eurora arteko gastua 
egin ahalko du Hurbilagoko 
kide diren establezimenduetan.  
“5.000 euroko saldo erabilga-
rria duen Hurbilagoko kreditu 
txartela entregatuko zaio Uda-
rregi Ikastolari (goiko irudikoa), 
Kilometroak jaia antolatzeko 
Hurbilagoko saltoki eta taber-
netan egiten diren gastueta-
rako. Gastu hori Hurbilagoko 
saltoki ahalik eta gehienen ar-
tean banatzea bultzatuko da eta 
horretarako, 5.000 euro horieta-

tik gehienez ere 300 euro erabili 
ahal izango dira saltoki berean 
erosketak egiteko”, hitzarmena-
ren arabera.

Tonboletarako 
materiala doan 
Hurbilagoren bazkidetza pro-
mozioetan, ostalari eta merka-
tarien elkarteak Gattunk denda 
promozionatuko du baita. Eta 
Hurbilagoko bazkideek, #Kilo-
metroak15 ekimenaren aldeko 
dendan ere erabili ahal izango 
dute bazkidetza txartela. “Hur-

Estreinatzear dugun urtaro be-
rrirako ere Gattunk jantzirik 
eta osagarririk ez zaigu faltako 
soinean. Salgai dituzte galtza 
motzak, mahuka motzeko ka-
misetak, galtza luzeak, biserak... 
Eta udaberriko arropa gehia-
goren esperoan dira saltokian. 
“Blusoiak iristear dira”, dendako 
arduradunen esanetan. 

Eta arropaz gain, ezin falta 
ezta osagarriak ere, manta-
lak... Eta pasa berri den neguko 
kanpainan salgai izan duten 
arropa. Mahuka motzeko pro-
duktuak badituzte tartean. 

Kirola egiteko kamisetak 
Lilatoiko kamiseta teknikoak 
salgai dituzte oraindik, Gattunk 
dendan. 18 eurotan eskura di–
tzakezue. Aproposa, igandean, 
Korrikan erabiltzeko. 19. Korri-
kan ere Gattunk marka islatu 
dadin. 

Balkoirako banderola
Gattunk dendan salgai egoten 
jarraitzen dute bestalde, #Kilo-
metroak15 ekimenaren aldeko 
banderolak. 5 eurotan eskura 
daitezke.

Zumetatarren serigrafiak
150 eurotan, Gattunk dendan. 

Hurbilago Elkarteak ere 
#Kilometroak15 ekimena lagunduko du

5.000 euroko txeke hau baliatuko du #Kilometroak15 antolaketa batzordeak, 
Hurbilagoko kide diren establezimenduetan baliatzeko.

Gattunk denda, 
udaberriko kolorez

bilago txartelarekin ordaindu 
eta Hurbilago txartelaren des-
kontu eta promozioak eskura-
tu ahal izango dituzte Kilome-
troak 2015 dendako bezeroek”, 
hitzarmenak dioenez.

Bestalde, maiatzaren 17ko 
Sagardo Egunean, Santixa-
beletan eta #Kilometroak15 
egunez antolatuko diren ton-
boletarako, “zozketagarriak 
izan daitezkeen artikulu eta 
produktuak doan ipiniko di-
tuzte Hurbilagoko dendek; 
trukean, produktu horiek 
eskaintzen dituzten denden 
publizitatea egingo du Kilo-
metroakek”.

Udarregi Ikastolak bere al-
detik, “Kilometroak ekimene-
rako egin beharreko erosketak 
Hurbilagoko saltokietan egite-
ko konpromisoa hartzen du”. 
Eta urtean zeharreko publizi-
tate euskarrietan “Hurbilago 
elkartearen irudiari presentzia 
emateko ahalegina egingo du 
Kilometroakek”.

HURBILAGO-UDARREGI

“#Kilometroak15 
egunerako, 

antolakuntzak 5.000 
eurora arteko gastua 
egin ahalko du doan

Hurbilagoko kide diren 
establezimenduetan”

Astelehenetik larunbatera: 10:30-
13:00 // 17:00-20:00 (astelehen goi-
zak, larunbat arratsaldeak itxita). 
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Badok 15 jaialdia eta beste
Martxoak 20, ostirala
n 15:00-15:30 aldera, Korrika Txiki, Zubie-
tako Eskola Txikian.

Martxoak 21, larunbata
n 20:00 Muxurbil antzerki tailerreko hel-
duen taldeak eskainitako antzezlana Su-
tegiko auditorioan; Chejov-en antzezlan 
laburrak. 
n Ondoren, afaria Udarregi Ikastolako jan-
gela berrian. Sarrerak Aitzagan eta Txirris-
tran salgai, 15 eurotan. 100 lagunentzako 
tokia. Menua: bakailao piper beteak, masai-
lak saltsan eta gazta tarta. Sagardoa, ardoa 
eta kafea. 

Martxoak 22, igandea
n 13:00ak aldera, Zumarteko trikitilarien 
kalejira.
n 13:41 Korrikaren lekukoa hartzea, Lasar-
tetik Zubietako hipodromora doan zubian. 
Zubietatik Santuenera eta Santuenetik 
Kaxkora.
n 14:00-14:10 alderako 19. Korrika 
Kaxkoan: Oxtape, Kalezar eta Mikel Laboa 
plaza ondoko errotonda zeharkatu ostean, 
Udaletik behera Kale Nagusira, eta euskalte-
gi paretik N-634 errepidera, Aginagarantz.
n 14:20 aldera, 19. Korrika Aginagan.
n 14:40 aldera, Mapilera heldu eta oriota-
rrek hartuko dute lekukoa.
n 18:00 Ibilaldi kulturala, Dema plazatik.  
n Ibilaldiaren amaieran, Iñorkiñak taldea-
rekin erromeria Mikel Laboa plazan (egural-
di txarrarekin, frontoian). 

Martxoak 23, astelehena
n Bazkalostean, Korrika Txiki Udarregi Ikas-
tolako irakasle eta ikasleen eskutik. Amaiera 
frontoian, musika jaialdi batekin.
Ondoren, txokolate dastatzea, Etumeta AEK 
euskaltegikoen eskutik.
n Oharra: egitarauak aldaketak izan ditzake.
n Info: korrika.eus / kilometroak.eus

Ika, ika ika… hemen dator korrika! Badator 
hemeretzigarrena. Ostegunean abiatuko da, 
Euskal Herria euskahalduntzea sustatu nahi 

duen euskararen aldeko ekimena; arratsalde-
ko 17:00etan, Urepeletik. Herrialdez herrialde 
hainbat jira eta bira egin ostean helduko da Zu-
bieta, Usurbil, eta Aginagara. Igande eguerdian, 
martxoaren 22an. Jai eta aldarrikapen giroan. 

Herriko eragile, elkarte, erakunde, ikastetxe 
eta abarretako ordezkarietatik eskuz esku pa-
sako da lekukoa Zubietako hipodromo parean 
hasi eta Aginagako Mapileraino. Gogoan izan, 
aurreikusitakoa baino hamar bat minutu be-
randuago helduko dela 19. Korrika eta ordubete 
beharko du hipodromo paretik Mapilera hel–
tzeko. Euskararen aldeko ekimena, inguruota-
tik 13:40-14:40 artean igaroko dela espero da. 
Dortsalak banatu eta egin beharko duten ibilbi-
de zatiaren inguruko informazioa eskaintze-
koak dira egunotan Korrikako arduradunak, le-
kukoa hartuko dutenei. Gainerakook Korrikako 
furgoneta zaudeten lekura hurbiltzean sartu 
jendartean, eta segi ibilgailuari. 

Ibilaldi kulturala eta erromeria
Argi denez, 2015a euskararen urtea izango 
dugu Usurbilen. Urriaren 4an #Kilometroak15 
eguna izango dugu eta asteburu honetan, 19. 
Korrika. Bi ekimenok bateratzea erabaki dute, 
batean zein bestean antolaketa lanetan dabil–
tzan taldeek. Eta hortik sortu da Badok15. 

Martxoaren 22an, Korrika egun osatu bat 
izango dugu. Eguerdiko lasterketaren ostean, 
ibilaldi kulturala antolatu dute herri erdigu-
netik barrena. Egunero igaro edo egoten ga-
ren Kaxkoko hainbat txoko hobeto ezagutzeko 
aukera egongo da. Antolatzaileek adierazi du-
tenez, besteak beste,  “Mikel Laboak Usurbilen 
izan zuen lotura, Artzetarrak, Txaramuntoko 
abestia…”. Bada zer kontatu eta ikasia. Ibilaldia 
guztiz definitu eta lotzen ari diren arren, gel-
dialdietako bat ere, nola ez, Udarregi Ikastola 
parean egiteko asmotan dira. 

Eta gero, frontoi ingurura buelta, espresuki 
Badok 15 jaialdirako Mikel Alkortak (trikitixa eta 
abeslaria), Luken Arkarazok (kitarra eta abes-

laria), Eneritz Agirrek (abeslari nagusia), Aroa 
Etxeburuak (baxua) eta Jokin Irastorzak (bate-
ria)  osatu duten Iñorkiñak taldearen erromeriaz 
gozatzera. Herrian zegoen hutsune bat betetze-
ra dator taldea, momentuz igande honetarako 
soilik. 

Iñorkiñak taldeak ibilbide luzeagoa izango 
duen erabakitzeke du boskoteak. Martxoaren 
22ko esperientzia bizi nahi dute lehenbizi, eta 
gero gerokoak.

Lanbide Hastapenekoek prestaturiko afaria
Frontoi inguruko oholtzatik Sutegikora. 19. Ko-
rrika iritsi bezperan, Muxurbil antzerki tailerre-
ko helduen taldeak Chejoven antzezlan laburrak 
taularatuko baititu kultur etxeko auditorioan. 
Ixabel Agirresarobe herritarrak zuzenduriko tal-
deko kideak nortzuk diren ikusten ditugunean, 
eurekin antzerkia egiteko gogoa sartuko omen 
zaigu. Animatzen direnak, apuntatu daitezela 
Muxurbil tailerrera. Deitu 675 71 23 83 telefono 
zenbakira. 

Sutegiko antzezlanaren ondoren, 19. Korrika-
ren aldeko afaria. Xabi Tellok eta Lanbide Has-
tapeneko sukaldaritzako ikasleek prestaturiko 
menu goxo askoa dastatu ahalko da, Udarregi 
Ikastolako jangela berrian. Sarrerak aurrez erosi 
beharko dira, Aitzagan edo Txirristran. 15 eu-
roren truke.

Euskahalduntzearen aldeko martxa, heltzear

Igandean, eguerdiko 13:40ak aldera iritsiko da Korrika 
gure artera. Zubietatik iritsi ere.
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Jaiotzaz geroztik bidean aurkituriko 
oztopoak banan bana urte luzez 
gainditzen jarraitzen duen gazte 

kementsu baten istorioa segidan. Duela 
pare bat urtetik Usurbilen, gure artean 
bizi da, Abdel Nasser Hmed Lopez. Itxu-
raz bere adineko beste edozein moduko 
gaztea dirudi. Ez du ordea bizimodu ero-
so eta lasaia izan. Jaiotzetik ez zebilzkion 
ondo giltzurrunak. 7 hilabeterekin trans-
plantea egin behar izan zioten. Haur txiki 
bati halakorik egiten zitzaion lehen aldia 
zen estatu espainiarrean. 6 urterekin 
giltzurruna galdu, eta ordutik, dialisia 
bere eguneroko bizimoduan integratu 
behar izan du. Eta 21 urte eta gero, gil–
tzurrunik gabe eta trasplante bat izateko 
borrokan segitzen du. Bizirik gainera, 
eta ez da gutxi. Estatu espainiarrean dia-
lisian denbora gehien daraman gaixoa 
dela gogorarazi digu. Tarte honetan, be-
rrogeitik gora ebakuntza egin dizkiote, 
27 urteko gazteari. Larriak eta gogorrak. 
Bi koma egoera ere gainditu ditu. Aipa–
tzen duenez, medikuen arduragabekeriak 
ere sufritu behar izan ditu tartean. Baina 
berak dioen bezala, “hor jarraitzen dugu 
borrokan”. 

Txikitan hasi zuen kalbarioa. “96an ko-
man geratu nintzen etxean”, azaldu digu 
Nasserrek. Madrilen ospitaleratua zela, 
galdu zuen giltzurruna. Ordutik giltzu-
rrunik gabe, trasplante baten zain da. 
Bizi baldintza harrigarrietan. “Ez dut liki-
dorik edaten, betidanik dena gatzik gabe 
jaten dut. Ez dut pixarik egiten duela 20 
urtetik. Ura edaten badut, kontrolatu be-
harra dut, pisu asko ez izateko. Gogorra 
da, baina era berean ez zait hain gogorra 
egiten, horrekin hazi bainaiz”, dio Nas-
serrek.

Bi hamarkadetako dialisi saioek, mo-
mentuz bestelako osasun arazo larririk 
eragin ez dioten arren, hezurdura higatu 
diote. 27 urte izan arren, bere esanetan, 
“70 urteko pertsona baten hezurrak di-
tut”.

Itxarote zerrendan
Etxetik, kanariar irletatik kanpo bizi be-
har izan du urte askotan. Lehen aipatu 
moduan, denboraldi luzea egin zuen Ma-
drilen; 15 bat urte. “Ebakuntzaz ebakun–
tza” oroitzen duen moduan, eta dialisian. 
Garai hartan, etxeko bihurtu zituen ospi-
talekoak. “Harreman berezia sortzen da. 
Abenduan bertan izan nintzen bisitan”, 

garai bateko lagunak agurtu eta oroitza-
penak berritzen. 

Madriletik Kanariar irletara itzuli zen 
gero. Han ere handik eta hemendik mu-
rrizketak aplikatzen ari ziren garaian 
izan zuen, Euskal Herriko osasun zer-
bitzuen berri. Zalantzarik ez zuten izan. 
Gure artera bizitzera etortzea erabaki 
zuten. Lehenbizi aita, Nasser duela ia 2 
urte. Orain, Donostiako Poliklinikan tra-
tatzen dute. Dialisia eguneroko bizimo-
duan txertatua du. “Arratsaldeko boste-
tan sartu eta hamarretan ateratzen naiz, 
nekatuta, zorabiatuta. Oso gogorra da”, 
adierazi dio NOAUA!ri. Eta baita arrisku–
tsua ere. Edozer gerta liteke eta.

Une zail hauez hitz egitean ordea ez 
du ahazten, eta behin baino gehiago-
tan nabarmentzen du, bera pribilegia-
tua dela, berrogeitik gora ebakuntza eta 
bi koma egoera gogor gainditu ostean, 
aurrera egin baitu. “Dialisia oso ondo 
doakit. Mediku oso onak daude hemen. 
Oso pozik” sentitzen da. Ingurukoen la-
guntza eta babesik ez zaio falta noski, 
“pazientzia eta konfiantza izateko esaten 
didate denek”. 

Saharara itzultzea amesten du
Azken albiste itxaropentsua, Bilboko 
Gurutzeta ospitaletik jaso du. “Guru–

tzetara joan, eta trasplanterako itxarote 
zerrendan sartzeko arazorik ez nuela 
esan zidaten. Ezusteko handia izan 
zen, ezetz esan zezaketen eta. Ez nuen 
hain azkar itxarote zerrendan sartze-
rik espero. Alde horretatik oso pozik 
nago”, dio Nasserrek. Ziur eta zehazki 
noiz ez daki, baina beranduenez, da-
torren urtean trasplantea egiteko auke-
ra eskaini diezaioketela uste du. Badu 
ordea ebakuntzarako oztopo bat; de-
fentsa aldetik ehuneko ehunean dago. 
Horregatik, dioenez, “orain organo bat 
jasotzea ia ezinezkoa da”. Defentsa mai-
la jaisteko tratamendua beharko lukeela 
dio.

Baina ez du esperantzarik galtzen, 
konfiantza osoa du medikuetan eta 
medikuntza aurrerapenetan. Gurutze-
tako ospitalea, transplante kontuetan 
onenetakoa dela dio eta giltzurrunen 
gaian ondo espezializatuak daudela. 
Etorkizunari esperantzaz heltzen dio, 
aspaldiko amets bat bete nahi baitu. 
Arbasoengana bisitan joatea; Saharara. 
“Saharara itzuli nahi dut ebakuntza egin 
ostean, familia ikustera. Egun batzuez 
atseden hartu eta eurekin egotera. 
Egunero esaten didate ia noiz itzuliko 
naizen”, Nasserren esanetan.

Nazioarteko aktibista artean hazia, 
familia oso borrokalaria duela oroita-
razten digu Nasserrek. Berarentzat ja-
rrera hori da garrantzitsuena. “Denok 
borrokatzen dugu zerbaitegatik”. Eta 
berak ere bai. Bizi esperantza izate-
ko, bizi kalitate hobea izateko. Egu-
nerokoan zainduz, eta berak dioen 
moduan, isila den gaixotasunari aurre 
eginez. Zailtasunak zailtasun, orain 
arte bezala, argi du; ez du etsiko. 

DUELA BI URTE ETORRI ZEN HONA

Berrogeitik gora ebakuntza egin 
dizkiote 27 urteko gazteari. 

Larriak eta gogorrak. 27 urte 
izan arren, bere esanetan, 
“70 urteko pertsona baten 

hezurrak ditut”

Abdel Nasser Hmed Lopez Donostiako Poliklinikan tratatzen dute eta Usurbilen bizi da.

Bizi esperantza emango dion trasplantearen zain
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Euskarazko film laburren ekoizpen berrienak ikus ahal izango ditugu martxoaren 
26an osteguna, 19:00etan Sutegin.

Ordu eta laurdeneko proiek–
zioan, zortzi film labur ikus-
teko aukera izango dugu. 

“Azken urteetako emanaldi kopururik 
altuena du aurtengo Laburbirak”, Be-
ñat Vidalek adierazi digunez. Filmak 
hautatzerakoan, hainbat irizpide izan 
dira kontuan, hala nola sortzaile be-
rriei eta ibilbide luzekoei lekua egitea, 
filmetako genero eta gai aniztasuna, 
euskaltzaleen mugimenduko lanei le-
hentasuna ematea eta abar. 

12. ediziora iritsi da Laburbi-
ra eta 29 herritan egingo dira 
proiekzioak. Urteen poderioz, 
egitasmoa sendotu den seinale. 
Beñat Vidal. Bai, azken urteetako 
emanaldi kopururik altuena du aur-
tengo edizioak, eta hamabigarrena 
izanik, agerian da egitasmoak errefe-
rentzialtasuna lortu duela, eta gero eta 
jarraipen zabalagoa duela gainera.

Filmak ez ezik, zuzendariak ere 

ibiliko dira biran. Sormen lanen 
erakusgarri izan ezik, egileak 
ezagutzera emateko eta sormen 
lanen inguruan solasean aritzeko 
aukera paregabea eskaintzen du 
Laburbirak ezta? 
Hala da. Emanaldi batzuetan sola-
saldia izango da Laburbiran parte 
hartzen duen zuzendarietako ba-
tekin. Aukera honek emanaldiari 

balio erantsia ematen dio, gutxitan 
izaten baita aukerarik sortzaileekin 
beraiekin lanari buruzko gogoetak 
konpartitzeko.

Lehen proiekzioak egin dira. 
Usurbilen martxoaren 26an ikusi 
ahal izango ditugu film laburrak. 
Orain arte, zer nolako harrera 
izan dute film laburrek? 

Martxoaren 26an iritsiko da Laburbira
Harrera beroa izaten ari dira. Kon-
tuan izan genero ezberdinetako 
zortzi film labur direla, eta ahalik 
eta publiko zabalena gogobetetzeko 
asmoz hautatuak direla; beraz es-
pero dut Usurbilen ere jendea pozik 
eta gustora geldituko dela ikusi-
takoarekin.

Laburbira erreferentzia da zine-
maren zaletuentzat, eta zinegi-
leentzat? Zinegileek nola ikusten 
dute Laburbira? 
Ba hori beraiek erantzun beharko 
lukete... Baina iruditzen zait publi-
koarentzat erreferente bilakatu den 
bezala, zinegileentzat ere badela.

Laburbiran gainera, urtero 
saiatzen gara esperientziadun 
sortzaileak eta hasiberriak uztar–
tzea, haientzako ere publikoaren-
gana iristeko aukera izan dadin 
zirkuitu hau. Beraz, esango nuke 
zinemagileek ere begi onez ikus-
ten dutela.
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Zortzi film labur, zortzi harribitxi
“Ein Land”
Igone Arreitunandia Berridi, 2014. 
Iraupena: 5´32´´.

“Lehen pertsonan egindako 
entsegua da, non zuzenda-
riak familia, gizartea eta ge-
nerazioaren inguruko begira-
da nostalgiko eta autokritikoa 
trazatzen duen. Film zatikatu 
bat proposatzen da, zuzen-
dariaren bizitzaren dekons-
trukzioa. Irudi eta soinuen 
korrelazio bidez, bere beldur, 
errezelo eta irrikak azalduko 
ditu, imaginario familiar eta 
sozialaren bidez. Izen bere-
ko film luzea burutzen ari da 
zuzendaria Berlinen”.

“Hubert Le Blonen 
azken hegaldia” 
Koldo Almandoz, 2014. 
Iraupena: 10’.

“Motorraren aitzindari ba-
ten istorioa; haurra zela bu-
rruntziekin amets egin zuen 
eta bere ametsa betetzen hil 
zen”. Koldo Almandozek Be-
rrian adierazi zuenez, sor-
menerako aukera handiak 
ematen ditu istorio honek. 
“Gertaera erreal bat konta–
tzen du, baina gure asmoa ez 
da izan pertsonaia historiko 
bat aldarrikatzea, pelikulako 
bi pertsonaia nagusien be-
rezitasuna erakustea baizik”.

“Aitona 
mantangorria”
Kepa Errasti, 2014.
Iraupena: 20’.

“Josu etxera itzuliko da Ga-
bonak pasatzera. Aitonaren 
iraganari buruzko zerbait jaki-
teak arrebarekin eta aitonare-
kin berarekin duen harremana 
berplanteatuaraziko dio”.

“Don Miguel”
Kote Camacho, 2014.
Iraupena: 5´42´´. 

“Eugenio, aizkora eskuetan 
duela, Don Miguelen botikan 
agertzen da, pletoriko. Azken 
honek paper batzuk sinatzea 
nahikoa da bankuak Eugeniori 
eskatu duen dirua mailegatzeko”.

“Arconada”
Asier Urbieta, 2014.
Iraupena: 10´23´´. 

“Jonek Arconada izan nahi du 
baina ikastolako futbol taldeko 
atezain ordezkoa da”. Zinebi 
jaialdian, euskarazko film la-
bur onenaren saria jaso zuen”.

“Zela Trovke”
Asier Altuna, 2013.
Iraupena: 13´15´’. 

“Moritat hilketei buruzko Eu-
ropa erdiko herri-kanta za-
harrak dira. Horietako bat da 
Zela Trovke eslovakiarra, eta 
Holland Baroque Society-k 
bere Barbaric Beauty kantute-
girako berreskuratu du. Maite 
Larburu aipatutako orkestrako 
biolin-jotzailearen eskutik 
jakingo dugu zertaz ari den 
abestia”.

Asier Altunaren Zela Tro-
vke Goya Sarietarako aurre 
aukeratua izan zen, Labur-
metrai Dokumental Onenaren 
atalean. Horretaz gain, bide 
luzea osatu du filmak. Mun-
duko jaialdi askotan parte 
hartu du eta 24 sari jaso ditu.

“Zaunk!” 
Ixone Aroma, Aritz Lasarguren 
eta Asier Vera, 2014.
Iraupena: 2’.

“Askotan nahita euskaraz ja-
kin pertsonari gazteleraz egi-
ten deutsegu. Baina txakurrei? 
euskaraz beti, ezta? Hemen ho-
rrelako situazio bitxi bat gure 
pertsonaiak berehala konpon-
duko duena. Egin Zaunk!”.

“Zarautzen erosi 
zuen”
Aitor Arregi, 2014.
Iraupena: 16´. 

“Mireni, kafea eskatzerakoan, 
askotan txanda-pasa egiten 
diote. Baina bere denda-
tik norbaitek alkandora bat 
lapurtu duela konturatzen de-
nean, beste behin etsitzeari 
uko egiten dio”.

Aitor Arregiren film laburrak 
Lekeitioko Zine Bilerako erre-
konozimendua eskuratu zuen, 
profesionalen arloko film one-
naren saria eraman baitzuen.

Euskarazko 
ikus-entzunezkoen 
erakusgarri
Laburbira, euskarazko 
ikus-entzunezko produkzioa 
ezagutarazi eta herrietako 
kultur eskaintza aberasteko 
helburu duen zirkuitua da. 
Martxoaren 28ra arte, 27 
herritan izango da. Bizkaian, 
Araban, Nafarroan eta Gi-
puzkoan izango dira emanal-
diak. Horrez gain, bi emanaldi 
berezi izango dira zirkuitutik 
kanpo; bat Valentzian, eta 
bestea Parisko Euskal Etxean 
(azken hau, apirilean).

Euskaltzaleen Topaguneak 
antolatzen du (bertako kide 
da NOAUA!) eta Eusko Jaur-
laritza, Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako Foru Aldundien 
babesa du.
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Argazkian, iazko ibilaldiko partehartzaileetako batzuk. Aurrez izena eman behar da.

Erreboteko finalak, 
etxekoen artean 
Oiartzun eta Villabonako aurkariekin zituz-
ten neurketan irabazi ondoren, zubietarrak 
bakarrik heldu dira, Gipuzkoako Errebote 
Txapelketako finalera. Larunbatean jokatu 
zituzten azken partidak, Zubietako frontoian. 
Txapeldunak eta txapeldun ordeak, denak 
etxekoak ditugu:

Gazteen mailan:
Txapeldun ordeak: Antton Arrillaga-Txomin 
Bordagarai.
Txapeldunak: Ander Iruretagoiena-Unai 
Azpiroz

Nagusien mailan:
Txapeldun ordeak: Joseba eta Josu Aizpurua.
Txapeldunak: Imanol Aizpurua-Ugaitz Re-
zola.

Eskubaloia Kiroldegian 
Martxoak 19, osteguna
11:30 Infantil mutilak: Udarregi-Ereintza B

Martxoak 21, larunbata
12:00 Infantil neskak: Udarregi B-Izaro Iturgintza
17:00 Senior neskak: Usurbil K.E.-Quiron Askartza
19:30 Senior mutilak, 1. Nazionala: 
Ucin Aluminio Usurbil-Anaitasuna
Oharra: Aldaketak egon litezke ordutegian. 

Berria Pilota Txapelketa
Martxoak 22 igandea, Zestoa. 17:00h
Jubenilak: Zestoa-Pagazpe
(Aitor Aranguren-Jon Aranberri)

Nagusiak: Zestoa-Pagazpe
(Xabi Santxo-Aitor Gorrotxategi).

Egun pasa egiteko “irteera oso polita” presta-
tu du herritar talde batek, apirilaren 2rako. 
Azken hiru hamarkadetako ohiturari eutsiz, 

badira “Ostegun Santu” egunez, urtero Usurbil-
dik Arantzazurako bidea oinez osatzen duten 
mendizaleak. Usurbildarrak eta inguruetako he-
rrietatik etorritako kideek osatzen dute taldea. 
Goizean goiz, frontoi atzetik abiatu eta tipi-tapa 
Gipuzkoako mendietatik barrena Arantzazuraino 
joaten dira oinez.

Duela 30 urte baino gehiago, “3 lagun hasi zi-
ren ibilbide hau egiten” antolatzaileen esanetan. 
Gero, pixkanaka jende gehiago batu zen. Usur-
bildarrak, eta baita inguruko herrietako mendi-
zale gehiago ere; Donostia, Amasa, Zizurkil edota 
Tolosa aldekoak. “Berrogeitik gora lagun joatera 
heldu ginen”, diote. Bidean beraz, jende berria 
ezagutzeko aukera izan dute. 

Bidean, autobus zerbitzua 
Argi denez, sasoi ezin hobean dauden betera-
noek Arantzazurako bidea osatzen segitzen dute. 
Baina kide berriak batu nahi dituzte taldera. 
“Mendizalea dena animatu dadila”, luzatzen dute 
gonbita. Aurretik ibiltzea aholkatzen dute noski. 
Baina nabarmentzen dutenez, bidean egingo di-
tuzten zenbait geralekuetan autobusa izango da. 
Honenbestez, ondoezik sentitzen denak, edo bide 
osoa egiterik ez duenarentzat garraio zerbitzua 

antolatu dute. 
Bidean gainera, bakoitza bere erritmoan joan 

daiteke. “Martxa normalean joaten gara. Beti 
joaten da bat atzetik azkenekoekin. Bidea ez da-
kienak, zaintzailea joaten da. Biderik ez dakienak 
beraz lasai”, antolatzaileen esanetan. Batzuk le-
henago, besteak geroago, denak bazkaritarako 
biltzen dira Legazpian. Afari merienda egiten 
dute helmugan, Arantzazun. Eta lehenago, goi-
zean hamaiketarako tartea hartzen dute baita. 
“Giro ona tokatzen bada oso bide polita da. Pa-
raje berriak ikusteko aukera eskaintzen du. Toki 
berrietatik ibiltzekoa. Gehiena mendi bidea da”. 

Usurbil-Arantzazu
n Eguna: apirilak 2 osteguna.
n Abiatzeko hitzordua: goizeko 05:00etan, Mikel 
Laboa plazatik.
n Ibilbidearen luzeera: 63 kilometro. 
n Iraupena: 12-13 ordu.
n Prezioa: 50 euro, autobuseko joan etorriak eta 
eguneko otorduak barne. Aipatu diru kopurua, 
egunean bertan ordaindu behar da.
n Otorduak: Mandubian hamaiketakoa, Legaz-
pian bazkaria eta Arantzazun afari merienda.
n Eraman beharrekoak: biderako otartekoa eta 
ura. Aldatzeko arropa. Itzultzeko autobus zerbi–
tzua, ibilbideko puntu ezberdinetan eta helmu-
gan.
n Izen emateko: 600 669 276 (Joxemiel Otaegi). 

Arantzazura oinez, apirilaren 2an

Sari denak etxean geratu ziren.
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n Enplegua sortzeko erreferen–
tziazko tresna da Beterri. 
n Pertsonen ongizatea izango du 
helburu. Hala, eredu justu baten 
alde egingo du, eta honako hauek 
sustatuko: lan-baldintza duinak, 
soldata duina, parekidetasuna, 
asebetetze-maila handia, eta lana 
eta familia uztartzea. 
n Aholkularitza eta gidaritza es-
kainiko du, besteak beste, enpresa 
sortzeko, lana aurkitzeko eta pres-
takuntza jasotzeko. 
n Eragileen dinamizaziorako koor-
dinazio-gunea izango da, estrate-
giak adosteko espazioa. 
n Garapen sozial eta ekonomikoa 
helburu, eragileen arteko sarea 
osatuko da.
n Metodologia berriak ezagutu, 
zabaldu eta komunikatuko ditu 

etengabe. 
n Lan-eredu berriak sortu, gauza-
tu eta garatuko dituzten eragileen 
babesleku eta lorbidea izango da 
Beterri; proiektu berriak martxan 
jartzeko bultzada. 
n Eraginkortasunaren izenean ari-
tuko da lanean. 
n Elkarlana eta enpresa hori-
zontalaren eredua izango ditu 
oinarri, eta erabaki-guneetan 
enpresaburuek eta langileek parte 
hartzea defendatuko du. 
n Aukera berriak sustatzeko eta 
enpresen arteko sinergiak bultza–
tzeko gunea da Beterri.

Garapen Agentziaren lan sailak
n Ekonomia soziala.
nEnplegua, ekintzaileak eta 
enpresa.

n Lurralde-artikulazioa. 
n Turismoa.
n Merkataritza. 
n Kultura/komunikazioa.

Garapen Agentziak eskainiko 
dituen zerbitzuak 
n 1- Enplegu zerbitzua: lana es-
kuratzen edo hobetzen lagundu 
eta horretarako propio sortutako 
programa edo zerbitzuez baliatu. 
n 2- Ekintzaile-zerbitzua: lurralde 
ekosistema ekintzailea eragin, eta 
haren dinamizazioa, identifikazioa, 
garapena eta bizkortzea bultzatu. 
n 3- Enpresa-zerbitzua: ekitatea 
hobetzen lagundu, berrikuntza, 
plangintza, sustapena eta nazioar-
tekotzea hobetzea ahalbidetuko 
duten tresnen bidez.
n 4- Merkataritzaren sustapena: 

merkataritzaren eraginkortasuna, 
ekitatea eta iraunkortasuna ho-
betu eta merkataritzako jarduera 
eragile publiko eta pribatuen arte-
ko lankidetzaren bidez sustatu. 
n 5- Turismoaren sustapena: tu-
rismo-jarduera baliabide ekonomi-
koen, lanaren eta aberastasunaren 
sortzaile gisa dinamizatu. 
n 6- Sektore sortu berrien edota 
estrategikoen sustapena: udalerri 
edo eskualde bakoitzaren baitazko 
funtsezko sektoreen finkapena, 
mantentzea edo hazkundea sus-
tatu.

Informazio gehiago: 
beterri.eus
beterri@beterri.eus 
Florida auzoa, 28 Hernani 20120
 943 25 63 47

BETERRI

“Andoain, Astigarraga, 
Hernani, Lasarte, Urnieta 
eta Usurbilgo enplegua 
sortzeko erreferentziako 

agentzia izango da”

Urnietakoa izan ezik, gainontzeko alkateak batu ziren aurkezpenean.

Halako egiturarik ez 
zuen Gipuzkoako es-
kualde bakarra zen 

gurea. Bere beharra sumatzen 
zuten. Aurrez elkarlanerako 
hitzarmen eta proiektu batzuk 
gauzatu izan dituzte, baina “ez 
zegoen egitura formalik”. Orain 
bai ordea. Martxan da jada, 
Beterri Garapen Integralerako 
Agentzia. Hedabideen aurrean 
aurkeztu zuten eskualdeko 
alkateek, martxoaren 12an  
Hernaniko Orona Fundazioan. 

“Andoain, Astigarraga, Her-
nani, Lasarte, Urnieta eta 
Usurbilgo enplegua sortzeko 
erreferentziako agentzia da Be-
terri. Herri hauetako sustapen 
eta garapen sozioekonomikoa 
bultzatzeko eta bertako biz-
tanleen ongizatea bermatzeko 
tresna izan nahi du garapen in-
tegralerako agentzia berri ho-
nek”, sustatzaileen esanetan.

Eskualdeko langabeziari au-
rre egin nahi zaio, “langabezia-
ren egoera aldatzeko estrategia 
eta azpiegiturak ezarriz”. Es-
kualdeko herritar, enpresa eta 

eragileekin elkarlanean, “Be-
terriko ekonomia eta enplegua 
sustatuz, garapen sozioekono-
mikoa planifikatu eta garatuko 
duen erakunde erreferentea bi-
hurtzea da helburua”.

Innoforo, aukera berriak 
sustatzeko
Jada eskualdeko enpresa eta 
erakundeekin elkarlanean lan-
du dituzte zenbait proiektu. 
Horien artean da Innoforo. 
“Innoforo proiektuak aukera 
berriak sortuko ditu ekonomia 
suspertzeko, eta tokiko eragile 
eta enpresen arteko elkarlana 
bultzatuko du, datozen urteo-
tan lanpostu berriak sortu eta 
jarduera ekonomikoa berpiz-
tuko duten proiektuak sus-
tatzeko. Proiektu honen hel-

burua ekonomia eta enplegua 
sustatzeko aukera berriak sort-
zea da. Horretarako, eskual-
dearen tokiko garapena bult-
zatzeko ardatz estrategikoak 
definitu dira”, eskualdeko uda-
len esanetan.

Kooperatzen, tokiko 
ekonomia garatzeko
Abian duten beste egitasmo 
bat; Kooperatzen. “Tokiko eko-
nomia garatzeko egitasmoa 
da, eskualdeko udalek lanki-
detzan sortua eta ekintzaile 
berriei zuzendua. Zerbitzu 
berri honek enpresa berriak 
sortzeko beharrezkoak diren 
prestakuntza, baliabideak, 
azpiegiturak eta aholkularitza 
eskaintzea du helburu. 

Honako zerbitzu hauek 
eskaintzen ditu: prestakun–
tza, beka-sariak, finantzia-
zio-aholkularitza eta jarraipen 
indibiduala”. Berri eman dute-
nez, 24 ekintzailek parte har–
tzen dute, 19 beka sortu dira 
langabezian zeuden pertso-
nentzat eta 14 ideia ekintzaile 
aztertzen ari dira.

Beterri Garapen Integralerako Agentzia, martxan

Garapen Agentziaren ardatzak 
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Irudian, eskualdeko alderdi sozialistako kideak.

Serioa izan dadila eta legea bete dezala 
eskatu dio PSE-EEk Bilduri

Eskualde mailako “ustezko garapen agen–
tziaren aurkezpenaren inguruan” Bilduko 
alkateek Oronan egin zuten agerraldiaren 

aurrean, sozialistek salatu nahi dute “Bildukoek 
kea baino ez dutela saltzen, langabe daudenak 
engainatuz”. PSE-EEk galdetzen du “ea zer no-
lako seriotasuna duen alderdi guztien ezezkoa 
duen ‘txiringitoa’ martxan jartzeak, eskualdeko 
herri guztien partehartzerik gabe, forma juridi-
ko  definitu gabeko agentzia sortuz. Eta udale-
txe batzuetako idazkariek eta kontuhartzaileek 
legez kontrakoa dela dioten txostenak tarteko 
izanda. Ez dugu ulertzen nola esatea duten  xe-
hetasun batzuk baino ez direla horiek guztiak, 
beren funtzionamendurako oinarrizko kontuak 
direnean”.

PSE-EEk jakin nahi du Bildukoek nola nahi 
duten sei udaletxeak ekimen honen parte bi-
hurtzea hilabete gutxi batzuetan, “orain arte 
beste alderdi politikoekin akordioetara iristearen 
aurka azaldu direnean. Eta dena, euren kontrola 
ziurtatzeko euren ‘txiringitoa’ osatzen tematu 
direlako”. 

Sozialistentzat, agentzia honek, sorreratik, 
edozein alderdikeriren gainetik egon behar 
du. “Horregatik, gardena eta izaera publikoa 
duen erakunde bat sustatu behar da hasiera-

Aginagan ikastaroak
Aste Santuko Txokoak
Egunak: martxoak 30, 31. Apirilak 1, 
7, 8, 9 eta 10. Ordutegia: sarrera 9:00-
10:00, irteera 13:00.

Pintura ikastaroa haurrentzat 
Apirila-abendua, helduen pintura ge-
lan. Haur kopuruaren arabera zehaz-
tuko da hasteko eguna.
Ordutegia: 17:00-18:30.
 

Yoga ikastaroa helduentzat 
Apirila-abendua, psikomotrizitate ge-
lan. Eguna: asteartetan. 14:30-15:30.
 

Zumba heldu eta haurrentzat 
Apirila-abendua, eliza zaharrean.
Eguna: asteazkenetan. 16:45-17:45.
 

Patin ikastaroa 
Apirila-maiatza, 6 astez frontoian. 
Eguna: ostiraletan. Ordutegia: 16:45-
17:45. Apuntatzeko azken eguna: 
martxoak 25.
aginaga@eskolatxikiak.org
Tel: 607484597 (ainhoa)

BURUNTZALDEKO PSE-EE

“Alderdikerien gainetik egon 
behar du agentziak. Gardena eta 
izaera publikoa duen erakunde 
bat sustatu behar da hasieratik”

tik. Figura juridiko egokiena mankomunitatea 
dela defendatzen dugu PSE-EEtik. Eskual-
dean, udaletxeek parte hartzen duten organo 
publiko ia gehienetan baliatzen den figura 
juridikoa. Juridikoa eta publikoa ere baden 
figura, kontrolekin, non idazkari eta kontu-
hartzaile karguak udaletxeetako funtzio-
narioek betetzen dituzten modu publikoan 
eta gardenean. Eta ez Bilduk egin nahi duen 
bezala, inolako kontrolik gabe”.

Udal hauteskundeetarako bi hilabete falta 
direnean, PSE-EErentzat “negargarria da us-
tezko garapen agentzia honetaz Bilduk egin 
duen erabilera elektorala”. Hedabideen au-
rrean kea saltzen ari direla eta indarrean den 
legedia ez duela betetzen diote sozialistek. 

Azkenik instituzioak nahieran erabiltzeari 
uzteko eskatu dio PSE-EEk Bilduri, “proposa-
tutako agentzia ereduaren estatutuen aurka 
agertu zirelako Lasarte-Oriako zein Urnie-
tako Udalak. Eta harritzekoa da Andoaingo 
alkatea prentsaurrekoan ikustea, Bilduk ha-
sieratik bere barneratzeari trabak ipini diz-
kiolako”. 

Denis Itxaso: “Lankidetza
behar da, ez liskarrak”
“Atez ateko sistema duten udalerriek hon-
dakinen gaikako bilketa egiteko eskumena 
kendu nahi diote mankomunitateari. Ho-
rixe ondorioztatzen da Astigarraga, Her-
nani, Lezo, Oiartzun, Pasaia eta Usurbil 
herriek aurkeztu duten ondorioen idaz-
kian, 2014. urtean erakundeak onartutako 
aurrekontuen aurka jarritako demandaren 
barruan”, San Markosek hedabideei ja-
kinarazi dienez. “Idazki horren arabera, 
mankomunitateak ez du gaikako bilketa 
egiteko eskumenik, eta aurrekontuaren 
puntu hori baliogabetzeko eskatzen dute. 
Mankomunitatearen ustez argudio hori 
oso larria da: mankomunitatearen esku-
men garrantzitsuenetako batez gabetzeko 
asmoa dutela adierazten du, edukiontzien 
sistema erabiltzen duten 250.000 herritarrei 
(Donostialdean bizi diren herritar guztien 
%80ri) eragingo lioketen kalte larria aintzat 
hartu gabe”. 

Denis Itxaso mankomunitateko pre-
sidentearen esanetan,  “ez du zentzurik 
orain dela gutxi arte mankomunitatea 
gobernatu dutenek orain zera esatea, 
mankomunitateak ez duela eskumenik 
gaikako bilketa egiteko”.

Bizenta Mogel ezagutuz
Martxoaren 6an, Yolanda Arrieta Malaxe-
txebarriaren laguntzaz, Bizenta Mogel 
(1782-1854) itzultzailea eta idazlea eza-
gutzeko parada izan genuen. Argazkia 
eta ondoko kronikatxoa bidali digute udal 
liburutegitik: “Joko bat bailitzan, erdian 
zeuden kaxak ireki ahala, Bizenta Mo-
gelen garaia, herria, familia, grinak… 
begiztatzen joan ginen, eta bere garaiko 
alaba izaki, bere garaiari aurrea hartzen 
saiatu zen emakumea izan zela ondorioz-
tatu genuen. Saioa oso atsegina eta abe-
rasgarria izan zen. Zorionak Yolanda”. 

Bestetik, euskarazko beste irakurke-
ta-topaketa bat prestatzen hasi dira li-
burutegian. Gidaria Pako Aristi izango da 
eta Mikel Tabernaren Alkasoroko benta 
(Susa) hartuko dute hizpide.  Apirilaren 
24an ostirala, arratsaldeko 19:00etan.

Bizenta Mogeli buruzko saioan jende asko batu zen.



 2015eko martxoaren 20an16 GAZI, GOZO, GEZA

Heriotzak
Juan Astiazaran Garayalde
75 urterekin hil zen
martxoaren 12an Usurbilen

Jose Ramon Huici Tolosa
70 urterekin hil zen 
martxoaren 15ean Zubietan
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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

Bi gelako etxebizitza salgai. Komuna, 
hall, sukaldea. Eguzkitsua. 3. pisua 
igogailuarekin Muna Lurra kalean. 
175.000 euro (620826891).

Etxe txiki eta merke bat erosi nahi 
nuke. Edo alokairu baxuko bat har-
tuko nuke. 615 758 476. 

Neska eta emakume bat bilatzen da 
pisua konpartitzeko. 250 euro +gas-
tuak. Kale Nagusia. 606642161 

Usurbilen edo inguruan eraikiga-
rria den lur eremua erosiko nuke. 
636393237 

Pisua salgai, Artzabalen. 3 logela, 
2 komun, terraza eta trastelekua 
(altzariekin) eta garajea (2 kotxe-
rentzat). 657 771 126 

Etxea salgai (Kutxa gainean). 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komuna, 
trastelekua. Dena kanpoaldera. 
222.000 euro. 607 572 106

Etxebizitza eta garaje marra sal-
gai Munalurran. 4. pisua. 2 gela, 
egongela, komuna eta sukaldea. 
163.000 euro. Tel. 646 663 405.  

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. 200.000 euro. 616 
649 674 Jabier. 

Pisua salgai edo alokairuan Mu-
nalurran. 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

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

Duplex bat salgai Santuenean, 
espazio zabalak. 677 471 648.

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

Alokairuan 
Alokairuko pisu baten bila nabil 
Usurbilen, nominarekin. 664885737 

Pisu baten bila nabil, txikia eta mer-
kea. Txakurra daukat. 682 214 506. 

Emakume bat gela baten bila dabil 
partekatzeko 17:30-18:30 deitu 
(Marisol). 674463942

Hiru gelako pisu bat alokagai Er-
dialdean. Igogailuarekin, guztiz 
kanpokaldera. 630 713 583.

2 logela alokatzen dira kontratu eta 
erroldarekin, Usurbilen. 631 411 867. 

Bikote gaztea, gela bat edo biko pisu 
bila. Nominak ditugu, maskotarik ez. 
686 056 040  (Mariano).

Gela baten bila nabil, partekatutako 
pisu batean. Tel. 619 817 460. 

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

Pisu bat bilatzen dut alokairuan 

Usurbilen. Tel. 602 127 725.

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

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

MOTORRA
Salmenta,
garajeak

Kawasaki Vulcan 500eko moto-
rra duena salgai. Prezio onean. 
667 055 553 

Garaje bat alokatzen da, Zubiau-
rrenea 10ean. Tel. 620 024 663. 

Lokal komertzial bat salgai, 60 
metro karratu. Erdigunean. Tel. 
679 732 489. 

Garaje itxi bila nabil. Motorra uz-
teko izango litzateke. 645720571

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.

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

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Urte osorako zerbitzari euskalduna 
behar dugu Aginaga sagardote-
gian, asteburuetan lan egiteko. 

943 366 710

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Pertsona helduak zaintzen espe-
rientzia asko duen mutil bat, lan 
bila dabil. Gauetan, orduka edo 
asteburutan. Tel 648 761 874.

Gauean laguntzaile moduan, 
orduka edo asteburutan lan 
egiteko neska bat eskaintzen da. 
Paperekin eta esperientzia asko-
rekin. Gomendio askorekin. 638 
602 597.

Neska bat eskaintzen da, hel-
duak edo umeak zaintzeko. 695 
602 828.

Latina, frantsesa, ingelesa, 
euskara klaseak ematen dira, 
etxean. Ekonomikoa. 600766068 

Arratsaldetan pertsona helduak 
zaintzen lan egingo nuke. 30 ur-
teko esperientzia. 682 214 506. 

Neska bat eskaintzen da interna 
moduan lan egiteko, pertsona 
helduak zaintzen. Txosten eta 
agiriekin. Tel. 622 487 879. 

Lan bila nabil. Garbiketan, plan-
txatzeko eta interna moduan 
ere bai. Larunbat, igande eta jai 
egunetan ere prest nago. 676 
188 411.

Arratsaldetan lan egiteko prest 
nago. Pertsona helduak gauetan 
zaintzeko ere bai. 943 045 428.

Emakume bat eskaintzen da, 
etxeko lanak egin eta umeak 
eta helduak zaintzeko. Feli-gatik 
galdetu. 620 625 823. 

Erizain laguntzaile bat es-
kain–tzen da esperientziarekin. 
Pertsona heldu ezinduak edo 
amaieran dauden pazienteak 
zaintzeko. Etxean zein egoitze-
tan. 943 365 079 / 635 715 142. 

Neska bat eskaintzen da garbi-
keta egiteko, pertsona helduak 
zaintzeko... Esperientzia, errefe-
rentzia eta papelak.618 889 530. 

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 eskaint-
zen da ume txikiak zaintzeko 
edo garbiketak egiteko. Irailetik 
aurrera. Arduratsua. 671 547 

567. 

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

Emakume euskalduna adineko 
pertsonak edo haurrak zaint-
zeko prest. Klinika laguntzaile 
tituluarekin 688826968. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen prest. Interna beze-
la ere. Edozein ordutegi. 
608299579

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. In-
terna bezela ere bai. Edozein 
ordutegi. 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, garbi-
ketan... 604148284.

Lan bila nabil, pertsona hel-
duak, umeak, etab... zaintzeko. 
Esperientzia, tabernan, sukalde 
laguntzaile, garbiketan... 622 
487 879. 

Lan bila nabil. Esperientzia 
sukalde laguntzaile bezela, zer-
bitzari bezala, garbiketan, karga 
eta deskargan, frutadendan... 
663 447747.

Lan bila nabil, orduka edo inter-
na moduan. Garbiketa laneta-
rako 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 da-
bil. Interna moduan pertsona 
helduak zaintzeko eta etxeko 
lanak egiteko. Xiomara. Tel. 631 
193 521.

Emakume euskalduna gertu in-
terna joateko moduan. Klinika 
laguntzaile tituluarekin. Tel. 688 

Zorionak Sara! Mar-
txoaren 17an 4 urte bete 
dituzu. Muxu potolo bat 
Aginagako ikasle eta 
irakasleen partetik.

Zorionak Ani! Martxoaren 
21ean  3 urte beteko dituzu. 
Muxu potolo bat Aginagako 
ikasle eta irakasleen partetik.

Zorionak Mikel!
Ongi pasa zure eguna. 
Muxu bat Beñat, ama 
eta aitaren partetik.

Zorionak Unax! Larunbatean 7 
urte beteko dituzu, hau dek hau 
mutil puska! Muxutxu goxuak 
familia guztiaren partez!

Oharra: Aste Santuan eta Pazko Astean ez da aldizkaririk izango. Martxoaren 27ko 
NOAUA! eta gero, hurrena apirilaren 17an irtengo da. Datorren asterako oharrak, 
zorion-agurrak... Martxoaren 23rako ekarri edo igorri: erredakzioa@noaua.eus
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Telefono interesgarriak

 

Goardiako farmaziak Martxoak 19-martxoak 29
Osteguna 19 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte

Ostirala 20 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 21 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte     

Igandea 22 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte     

Astelehena 23 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Asteartea 24 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte   

Asteazkena 25 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte     

Osteguna 26 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte

Ostirala 27 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Larunbata 28 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte    

Igandea 29 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte       

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
ECHEVESTE ELOSEGUI, JORGE
Elkano 9 Behea, Hernani. 943 55 20 87
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

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. 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 Usur-
bilen. 689 344 946.

Lan bila nabil. Interna moduan, 
orduka...Paperak ongi eta errefe-
rentziak (umeak zaintzen, garbi-
ketan eta ostalaritzan) 698 322 
406.

Lan bila nabil, sukaldari, zerbit-
zari, gidari laguntzaile moduan 
edo garbiketa industrialean. Pa-
perak ongi. 688 268 625.

Goizez lan egingo nuke garbike-
ta lanetan edo umeak edo hel-
duak zaintzen. 661 378 340.

24 urteko neska usurbildar eus-
kalduna klase partikularrak ema-
teko prest. 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.

Paperak ongi dituen mutil bat 
lan bila dabil. Pertsona helduak 

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 et
a                                 dekorat-
zen ditut. Paisaiak, aurpegiak... 
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. 696 83 55 69

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

Klase partikularrak ematen di-

tut, L.H-DBH. Irakaskuntza ikas-
ketak bukatzear eta lan honetan 
esperientziaduna.(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 batean 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, es-
perientziaduna haurrak edo 
helduak zaintzeko. Edozein 
ordutan lan egiteko prest. 
660041361

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

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

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

Usurbilgo neska gazte ardu-
raduna, arratsaldeetan 6-12 
urtetako umeei, inglesa irakas-
teko prest, baita etxeko lanak 
egiten lagun–tzeko. Espe-
rientzia. Prezioa adostuko da: 
684092731

BESTELAKOAK
Hiru plazako eta bi plazako 
sofak salgai, larruzkoak eta 
egurrezko ertzekin. Egoera 
onean, 500 euro negoziagarri.                     
usurbil72@hotmail.es

Usurbil, Zubieta edo inguruan, 
15.000 m lur saila alokatuko 
nuke. Enara: 647 438 895 

Hemengo urra erosiko nuke. 
Deitu 634 409 888.

Sofa-ohe bat salgai. 70 euro.         
655 731 915. 

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

Trona bat JANE markakoa salgai. 
Berri berria. Urdina marrazkie-
kin. Tel. 666 373 665. 

Mutil gazte bat prest dago, rota-
batorearekin 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.

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

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, 
patineteak, liburuak… Garbi-
gunean. Doan hartu daitezke. 
Astelehenetik ostiralera: 
10:15-13:00 /  16:00-19:00 
artean.  Jai egunak ez diren 
larunbatetan: 9:00-13:00 ar-
tean
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Datozenak

Amaitzear den negua modu berezi batean 
agurtuko dugu. Hala diote adituek. Eguz-
ki-eklipse partziala iragarri dute udabe-

rrian sartuko garen egun berean, martxoaren 
20an. Ilargiak eguzkiaren %71 estaliko omen 
du inguruotan. Eta ondorioz, argitasuna jaitsiko 
dela nabarituko dugu.

Eragin handiena, goizeko 10:15ean
Usurbilen, goizeko 9:10etan hasiko da eta 
bi ordu eta laurden iraungo ditu, 11:25 alde-
ra arte. Eklipseak eragin handiena, goizeko 
10:15ean izango du. Ilargia eguzkiaren %71 
estaltzera helduko da.

Lainoek eklipseaz gozatzen uzten badigute 
behintzat, ez ahaztu ohiko aholkuez; garran–
tzitsuena, ez begiratu zuzenean eguzkitara. Be-
giak egoki babestu. 

Datu gehiago, Iruñeko Planetarioaren ata-
rian. Honatx helbidea:

oan.es/eclipse2015/
pamplonetario.org

Udaberriarekin batera
Eguzki-eklipsea bizi eta ordu gutxira agurtuko 
dugu aurtengo negua. Egun berean, mar-
txoaren 20an. Gauerdirako minutu gutxi falta 
direla sartuko gara udaberrian: 23:45ean.

Agenda
20 21 22

martxoa

ostirala larunbata igandea
Eguzki eklipse partziala. 9:10-11:25 
(eragin handiena, 10:15ean).
Korrika Txikia, Zubietako Eskolan. 
15:00-15:30 aldera.

EHBilduk deituriko herri batzarra. 
11:00etan Potxoenean.
Badok 15. Muxurbilekoen antzezlana 
20:00etan Sutegin. Ondoren, afaria Uda-
rregi Ikastolako jangela berrian.

19. Korrika. 13:41ean Korrikaren lekukoa 
hartzea, Lasartetik Zubietako hipodromo-
ra doan zubian. Zubietatik Santuenera eta 
Santuenetik Kaxkora. 18:00etan ibilaldi 
kulturala eta gero Iñorkiñak-en erromeria.

Goiz partean igarri beharko genuke, 9:00etatik 
11:30ak bitartean.

Jubilatu Astea
Hondarribira irteera, barreterapia, boti-
ken erabileraren inguruko hitzaldia, edo-
ta bazkaria programatu ditu Gure Pakea 
Elkarteak, 2015eko Jubilatu Astearen 
baitan. Ekitaldi guztiok, datorren astean:

Martxoak 23, astelehena
17:00 Trintxerpeko abesbatza. Ekitaldia, 
bi hizkuntzetan.

Martxoak 25, asteazkena
17:00 Hitzaldia: “Botikak nola erabili”. 
Hizlaria: DYA-ko sendagile bat. Hitzaldia, 
euskaraz eta erdaraz.

Martxoak 26, osteguna
9:00 Ibilaldia Laurok liburu denda aurre-
tik abiatuta, Hondarribia eta Guadalupe-
ra eta itzulera.
Hamaiketakoa eta bazkariko prezioa: 20 
euro bazkideentzat.

Martxoak 27, ostirala
17:00 Hitzaldia: barreterapia.

Martxoak 29, igandea
12:00 Meza, hildako bazkideen alde.
14:00 Bazkaria Aialde Berri sagardote-
gian. Prezioa: 24 euro bazkideentzat. 29 
euro gainerako jubilatuentzat.
Izen ematea: martxoaren 16tik 20ra, 
Gure Pakea Elkarteak Artzabalen duen 
bulegoan. 
Antolatzailea: Gure Pakea Elkartea.

Ostiral honetan, 
eguzki-eklipse partziala

Larunbat honetan “Badok 15” 
jaialdia eta afaria
Muxurbil antzerki tailerreko helduen taldeak 
Chejov-en obra laburrak eskainiko ditu Sute-
gin, 20:00etatik aurrera. Ondoren, afarian ba-
tuko dira Udarregi Ikastolako jangela berrian. 
Sarrerak Aitzagan eta Txirristran salgai, 15 
eurotan. 

EHGAM-ek antolaturiko 
trikipoteoa eta afaria
18:45ean hasiko da jaia, trikipoteo batekin.  
Txirristra tabernatik abiatuko dira. Ondoren,  
afaria egingo dute Arratzain sagardotegian 
(izena emateko epea martxoaren 10ean amai-
tu zen). Eta 01:00etatik aurrera, Donostian ja-
rraituko dute festa, Doka kafe antzokian.



  



 


