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Laburrean

Igeriketa saioak itsasoan 
egiteko aukera
Buruntzaldea IKT igeriketa taldeak itsa–
soko entrenamendu saioak egingo ditu 
udan. Ekainaren 11tik uztailaren 20ra, 
Donostiako Badian. 

Izen-ematea zabalik da. Informazio ge-
hiago e-posta helbide honetan: 
info@buruntzaldeaikt.eus

Jaietako deialdietan parte 
hartzeko azken egunak
Usurbilgo festetako egitarau diseinu le-
hiaketara aurkeztu edota txupinazoa 
jaurtitzeko hautagaiak proposatzeko epea 
maiatzaren 18an itxiko dute. Maiatzaren 
22rako deitu dute Santixabelak prestatzen 
segitzeko Jai Batzordearen bilera. Ohi be-
zala, 18:00etan Potxoenean.

Gipuzkoako Biraren 5. etapa 
astebete aurreratu dute
Gipuzkoako Biraren 5. etapa, Kanpazar 
(Arrasate)-Arlaban (Leintz-Gatzaga) ar-
tekoa astebete aurreratu dute, ekaina-
ren 10etik 3ra. Eta Mendi Asteko datak 
zuzendu ditu; azaroaren 21, 23 eta 25ean 
ospatuko dute. Informazio gehiago: 
andatza.com

Albistea iruditan

Kultura politiko demokratikoan 
sakontzeko xedez, eskualde ezber-
dinetan hausnarketa saioei ekin 

die Foru Aldundiak. Lehena astelehenean 
egin zen Lasarte-Orian eta Buruntzaldeko 
eragile sozial eta ekonomikoek, hautetsiek 
eta adituek hartu zuten parte.

Markel Olanorentzat hauxe da Foru 
Aldundiaren helburu nagusietako bat: 
“Herritarren bizikidetza sendotzea, kultu-
ra politikoaren bitartez eta demokrazian 
sakonduz”. Diputatu nagusiak betebehar 
gisa hartu zuen “sistema demokratiko 
sendo eta zorrotza eraikitzea, giza eskubi-
deen defentsan oinarria duena”.

Ikerketa lana hizpide
Asteleheneko saioan, ‘Gipuzkoarren Kul-
tura Politikoa’ izeneko ikerketa lanabes 
gisa hartu zuten. “Ikerketak agerian utzi 
du gipuzkoarren gehiengoak gizartearen-
gan duen konfiantza handia edota Euska-

“Elkarrizketarako mugak gainditu behar ditugu”

diko funtzionamendu demokratikoaren 
asebetetze maila altua, aldiz, Espainiako 
Estatuarekiko mesfidantza gehiago ager-
tu dute”, Foru Aldunditik aditzera eman 
zutenez. Erabakitzeko eskubideak duen 
onarpen zabalak ere nabarmentzeko mo-
duko datuak utzi zituen ‘Gipuzkoarren 

Kultura Politikoa’ izeneko ikerketan.
Asteleheneko saioaren ondoren, gehia-

go egingo dituzte Gipuzkoan zehar. Eta 
horietan ere xede nagusia hau izango da: 
“konfiantza sendotzea, askatasunez hitz 
egiteko aukerak sortzea, elkarri entzun 
eta errespetatuz”.

Maribel  Vaquero eta Markel Olano Buruntzaldeko eragileekin batu ziren astelehenean Lasarte-Orian. 
Besteak beste, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbilgo alkate eta zinegotziak bertaratu ziren.

Argazkia: Txintxarri.
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Garazi Lizaso Manterola

Askori ekarriko dio 
gogora 2016ko San 
Ferminetako eraso 

sexista nik sinesten dizut 
esaldiak. Handik urtebete-
ra, 2017ko azaroan, hasi zen 
epaiketa. Bertan ospetsu egin 
zen, urria hasieran, Foro 
Sozialak asmatu zuen le-
loa. Hain zuzen ere, Euskal 
Herriak bizi (izan) duen ga-
tazka politiko-armatuaren 
altzoan emakumeek* jasan 
duten indarkeria matxista 
landu zen bertan. Helburuen 
artean zeuden, hala nola, 
aitortzea, justizia egitea eta 
erreparazioa. Emakumeen* 
egia aitortzea. Izan ere, eus-
kal emakumeen* gorputzak 
hainbat gatazkek, pluralean, 
zeharkatu dituzte.

Nik sinesten dizut horren 
funtsean aitortza dago, no-

labaiteko onarpena. Hortik 
hasten da erreparazioa. Behar-
bada, sekula itxiko ez diren 
zauriak dira, sakonak edota 
azalekoak. Hala ere, mina sor-
tu dutenik ezin uka eta justizia 
eskatzen dute. Agian, ez dira 
inoiz itxiko. Dena den, osatzea 
bilatu beharra dago, senda–
tzea. Edo, behinik behin, ho-
riekin bizitzen ikastea.

Aitorpenak sinesgarritasuna-
ren kinka dakar, hitzen zalan–
tza eta egiaren balazta. Nork 
bere egia du eta unibertsalik 
ez dago. Hala ere, hainbatetan 
ukatu zaie egia emakumeei* 
eta luzea da euren larruazala 
gurutzatu duten bortizkerien 
zerrenda. “Ez da hainbeste-
rainoko izan” edo “seguru al 
zaude horrela izan dela?” esal-
diek galdera ikurretan murgila-
raztea ekarri dute eta ez diote 

euren buruari ere sinetsi. As-
kotan.

Bizitakoak nola sentitu inork 
ezin du agindu, ezta ulertu ere. 
“Minik ez zuela sentitu” San 
Ferminetan bortxatu zuen nes-
kak, horixe esan zion epaileak. 
Nork froga dezake hori? Mailu 
bat eskuan duen (gehienetan) 
gizonezko, zuri, klase altuko, 
heterosexual, ez-atzerritar ba-
tek? Herri honetako tortura ka-
suak ukatu dituen horrek? Nik 
sinesten dizut eta jendarteak 
ere bai. Izan ere, gauza batzuk 
nabariak dira, agerikoak, bis-
takoak; ez denontzat, ordea.

Nabarmena da, baita ere, 
salaketa faltsu ugari daudela. 
Ariketatxo bat proposatzen di-
zuet: sartu Interneten, bilatzai-
lean idatzi “denuncias falsas 
2016” esaterako (agian, dagoe-
neko 2017ko portzentajea ere 

egongo da) eta zerorrek iku-
siko duzu emaitza. Egin ba-
duzue, ziur bat baino gehiago 
harritu egin dela. El Mundo 
[http://www.elmundo.es/
sociedad/2017/09/05/59aec-
40022601d052f8b4574.html] 
egunkariak argitaratu du 
indarkeria matxistaren aur-
kako salaketen % 0,01 baino 
salaketa faltsu gutxiago dau-
dela. 

Zehazki, Estatuko Fiskal–
tza Nagusiak aztertutakoaren 
ondorioa da. Berri Txarrak 
taldeak kantatzen duen mo-
duan: esan gezur bat mila 
aldiz, errepikatu hitzez hitz, 
handik gutxira ikusi egi bi-
hurtzen... 

Baina nik sinesten dizut 
eta dizuet. Ziur nago askok 
sinesten dizugula, dizuegula 
eta sinetsiko dizuegula.

Luis Aranalde | Garazi Lizaso Manterola | Aritz Gorriti | Imanol Ubeda | Maialen Unanue | Idoia Torregarai | Luken Arkarazo

Nik sinesten dizut

Komikia

TOKIKOMeko hainbat hedabidek sustaturiko tira komikoa. 

Txangoaren ondoren, ostiral honetan disko aurkezpena
Euritan egin behar izan zuen 
joan den larunbatean, Uda-
rregi baserrira txangoan irten-
dako herritar taldeak. Ikastola 
atarian egin zuten geldialdian 
atera genien ondoko argazkia, 
aterkipean.

Ikastolaren 50. urtemugako 
ospakizunen baitan antolatu 
zuten txango hau. Ostiral ho-
netarako (maiatzak 18) iraga-

rri dute hurrengo hitzordua. 
19:00etan aurkeztuko dute 
frontoian, martxoan zehar 
grabatu zuten 50. urtemugako 
diskoa. “Bertan, diskoko 10 bat 
kanta abestuko ditugu”, berri 
eman dute Ikastolatik. Gogoan 
izan, Lizardi eta Laurok liburu 
dendetan, Bordatxo tabernan 
eta Udarregi Ikastolan eskura 
dezakezue 6 euroren truke. Argazkian, Udarregi baserrira eginiko irteeran parte hartu zuten lagunak.
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Ospitalerako autobus zerbitzua 
kenduko du Aldundiak

Gipuzkoako Foru Aldun-
diak autobus zerbitzue-
tan iragarritako berre-

gokitzapenak murrizketetan 
gauzatzen hasiak dira, Usur-
bilgo Udalak ohar bidez zabal-
du duen albistearen arabera. 
Maiatzaren 3an bildu ziren 
Xabier Arregi alkatea eta Jone 
Urdanpilleta zinegotzia Aldun-
diko mugikortasun-diputatu 
Marisol Garmendiarekin. Bile-
ra hartan, Buruntzaldeko auto-
bus zerbitzuak berrantolatzeko 
proiektuaren zehaztasunen 
berri jaso zuten Usurbilgo udal 
ordezkariek.

Aipatu moduan, Garmendiak 
ahoz jakinarazi zien, Usurbil-
dik ospitaleetara doan autobus 
zerbitzua ezabatu egingo dute-
la erabiltze gutxi dituela argu-
diatuta, eta aldiz, Zubietatik 
barrena Hernanirantz doan au-
tobus zerbitzua bere horretan 
mantenduko dutela.

Honenbestez, autobus zer-
bitzuen murrizketen aurka 
Usurbilgo Udalak eta 2.000 
usurbildarrek eginiko alega-
zioei bizkar eman die Aldun-
diak, ez dituzte erantzun, ezta 
aintzakotzat hartu ere, halako 
erabakiak hartu aurretik, he-
rritar, eragile nahiz erakundee-
kin hitz egin eta adostasunera 
heltzeko eskaria. Diputazioak 
hartutako erabakiarekiko desa-
dostasuna agertu du Udalak 
eta hitza hartzeko aukera 
ukatu izana salatu dute. “Iru-
ditzen zaigu ezin dela linea 
hori kendu, batetik, herritarrei 
eta Udalari aukera eman gabe 
parte hartze aktiboaren bidez 
ze beste aukera dauden azter–
tzeko. Eta bestetik, iruditzen 
zaigulako oinarrizko zerbi–
tzuetan irizpide ekonomizista 
soilak erabiltzea ez dela ego-
kia”, adierazi du Xabier Arregi 
alkateak.

Alkateak lehendik esan izan 
dutena berretsi du. “Zerbitzu 
hori bereziki sentsiblea, ga-
rrantzitsua dela, ospitaleetara 
doan jendea hara joatera be-
hartua dagoelako, eta gaine-
ra, gizarteko sektore ahulenak 
dira horren erabiltzaileak. Hori 
kentzeak badu esanahi kualita-
tiboa ere eta handia gainera”. 

Murrizketarik Ez! 
Plataformaren adierazpena
Zerbitzu honen ezabatzearen 
berri jaso bezain laster adieraz–
pena plazaratu zuen, herrita-
rrak, eragile ezberdinak edota 
autobus gidariak biltzen dituen 
Autobus Zerbitzuetan Murriz–
ketarik Ez! plataformak. Adie-
razi nahi dute, “ozenki salatzen 
ditugula, kasu honetan Usur-
bilgo herriak jasango dituen 

murrizketak, azken egunotan 
zerbitzu hauek indartuko dituz-
tela saltzen diguten bitartean”, 
adierazi dute. Onartezintzat 
jotzen dute, “interes ekono-
mikoak herritarrei eskaintzen 
zaizkien zerbitzuen gaindi jar–
tzea”, diotenez, “beste behin 
ere, herritarren iritzia kontuan 
hartu gabe, inposaketaren bitar-
tez”. Aldundian egun agintean 
diren EAJ eta PSE alderdietako 
kideek, “herritarren iritzi eta 
erabakiari beldur diotela ema-
ten du, demokraziaren bandera 
astintzen duten bitartean”. 

Plataformako kideek kezka 
agertu dute, Aldundiak laster 
ezagutzera emango duen gai 
honi lotutako proiektuaren 
edukiarekiko, “Usurbilgo he-
rriari egokitu zaiona, datozen 
egunetan eskualdeko gainon–
tzeko herriengana iritsiko de-
naren beldur baikara”. 

Autobus zerbitzuak berran-
tolatzeko iragarria zuen aurre-
proiektua bertan behera utzi, 
eta murrizketarik ez aplika–
tzea eskatzen diote Aldundiari, 
“berma dezala gutxienez egun 
garraiobide publikoek eskain–
tzen duten zerbitzua. Ados-
tutako eta guztiontzat kalte 
gutxien sortuko dituen erabaki 
bateratu batera iristeko hel-
buruz, negoziazio mahai bat 
irekitzeko”. Herritarrak murriz–
keton aurrean kalean mobili-
zatzera deitzen dituzte.

EHBilduren batzarra
“Hauteskunde-erronkara 
elkarrekin lotzeko deia” egiten 
die herritarrei Usurbilgo EHBil-
duk, 2019ko maiatzean ospa-
tuko diren udal eta foru hau-
teskundeetarako urtebete falta 
den honetan. Koaliziotik berri 
eman dutenez, hitzordu honi 
begirako plangintza osatzen 
dabiltza; “urtebete honetarako 
lan eta zereginak ordenatzen, 
egutegian kokatzen..”. Ekaina 
amaieran herrialdeko eta hi-
riburuetako zerrendaburuak 
hautatzeko barne-prozedura 
ere abiatu du EHBilduk. Hau-
tagaiak proposatzeko maia–
tzaren 27ra arteko epea dago. 
Prozedu honetan parte hartze-
ko elkarrekin.ehbildu.eus ata-
rian eman behar da izena.  Ho-
rren guztiaren berri eman eta 
herritarren ekarpenak jaso–
tzeko herri batzarra deitu dute 
maiatzaren 24rako 19:00etan 
Potxoenean. 

“Usurbilen ere badugu 
erronkarik. EHBilduren proiek-
tua errotu dadin nahi dugu”, 
adierazi dute. Honenbestez, 
hurrengo asteko batzarrera 
“etorri eta izan zaitez proiek-
tu honetako kide. Parte hartu, 
iritzia eman, bozkatu, ekar-
pena egin… hamaika modu 
daude laguntzeko”, adierazi 
dute koaliziotik.

Sortuk Bilbon egingo 
duen ekitaldira 
joateko autobusa 
antolatu dute
Sortuk ‘Baietza Sortzen’ eki-
taldi nazionala egingo du la-
runbatean Miribillako Bilbao 
Arenan, “ireki berri den aro 
berriari bultzada emateko”.
Arratsaldeko 17:30ean hasiko 
da ekitaldia. 

Autobusa Usurbildik
Bilboko manifestaziora joateko 
autobusa antolatu dute Usur-
bildik. Izena emateko zerren-
dak, ohiko tabernetan. 

Murrizketarik Ez! Plataformak kalean mobilizatzera deitu ditu herritarrak.

USURBILGO UDALA
“Iruditzen zaigu ezin dela 
linea hori kendu, batetik, 

herritarrei eta Udalari 
aukera eman gabe parte 
hartze aktiboaren bidez 
ze beste aukera dauden 

aztertzeko. 
Eta bestetik, iruditzen 
zaigulako oinarrizko 
zerbitzuetan irizpide 
ekonomizista soilak 

erabiltzea ez dela egokia”
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Zumarte Musika Eskolak matrikulazio 
sistema aldatu du
Astelehenean zabal-

duko da izen-ematea 
Zumarte Musika Es-

kolan eta maiatzaren 25era 
arte egongo da bertan matri-
kulatzeko aukera. Aurten bi 
modutara egin ahal izango 
da. On-line, musika eskolaren 
web orriaren bitartez edota 
Zumarte Musika Eskolaren 
bulegoan bertaratuz.

Aurten, bi modutara:
Online:
n Inprimakia www.zumarte.
eus helbidean on-line bete eta 
bidali.

Bulegoan:
n Inprimakia bulegoan jaso, 
eskuz bete eta musika esko-
lako bulegoan entregatu (Pun-
tapax 10, behea). 

Ikasgaiak: 
n Musika txokoa, musika min–
tzaira, helduentzako musika 
mintzaira, tronpeta, tronboia, 
saxofoia, bonbardinoa, biolina, 
biola, perkusioa, klarinetea,  
eskusoinua, trikitixa, pande-
roa, pianoa, txistua,  gitarra,  

Maiatzaren 21etik 25era osatu beharko da matrikulazioa.

flauta, organoa, teknika boka-
la, abesbatza eta talde instru-
mentalak. 

Gutxieneko adina: 
n 4  urte.

Matrikulazio datak:
Maiatzak 21-25

Ordutegia:
n Goizez (asteartea eta ostegu-
na): 10:30-12:30 bitarte. 

BERRIKUNTZAK 
“Bi aukera daude: online 
egin daiteke edo bestela 

bulegora bertaratuz”

n Arratsaldez (egunero): 
16:30etik 19:00bitarte.

Informazio gehiago:
Helbidea: 
Puntapax 10, behea  

Telefono zenbakia: 
943371594. 
www.zumarte.eus

Udako Euskal Unibertsitateak 
(UEU) datorren udarako an-
tolatu dituen ikastaroen 46. 
edizioaren baitan, iaz bezala, 
aurten ere, Jakin Jardunaldiak 
ospatuko dira Usurbilen. 

Datak finkatuak daude da-
goeneko; UEUk Jakin Funda-
zioarekin batera antolatu di-
tuen jardunaldiok uztailaren 
12an eta 13an izango dira. 
Gaia ere zehaztua dago; “Utopia 
68/18. Iruditeria berrien bila”. 

Matrikulazio epea zabalik da
ueu.eus atarian
Jardunaldiotarako matrikula-
zio epea, zabalik dago jada. 
Izen ematea ueu.eus ataritik 
bideratu beharko da. Argibi-
de gehiago, tartean egitarau 
zehatza, web orrialde berean 
jaso ahalko dira.

Bigarrenez antolatuko da 
hitzordu hau Usurbilen. Iaz 
“Euskara, generoa, jatorria 
eta klasea gurutzatzen ari di-
ren lekua” izan zuten hizpide. 

UEU-ren Jakin Jardunaldiak Usurbilen ospatuko dira

Jakin Jardunaldiaren lehen edizioa iaz egin zen Usurbilen. Aurtengoa ere 
bertan ospatuko da. Udalak diruz laguntzen du udako ikastaro hau. 
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Moyua enpresak Zumarte birgaitzeko
eginiko eskaintza onartu du udalbatzak

Zumarte Musika Eskola-
ren birgaitze lanak has-
tetik hurbilago gaude 

maiatzaren 10ean udalbatzak 
egin zuen ezohiko osoko bil–
kuraren ostean. Obren kontra-
tazio esleipen deialdira aur-
kezturiko eskaintza bakarra, 
Construcciones Moyua SL-k 
eginikoa izendatu dute eskain–
tza onena gisa. 

Udalbatzak aho batez onar-
turiko erabaki honen ostean, 
10 eguneko epea du aipatu 
enpresak, beharrezko doku-
mentazioa aurkezteko eta da-
gokion bermea, esleipenaren 
%7a (114.615,98 euro) ordain–
tzeko. Guztia aurreikusi bezala 
badoa, aipatu enpresak urrats 
hau egoki betetzen badu, hu-
rrengo osoko bilkuran aipatu 
enpresa honi esleituko lioke 
udalbatzak, musika eskolaren 
birgaitze lanak gauzatzeko 
obren kontratua.

Construcciones Moyua SL-k 
aurkezturiko eskaintzak be-
harrezko baldintza guztiak 
betetzen dituela adierazi zuen 
aurreko asteko osoko bilkuran, 
Xabier Arregi alkateak. Guzti-
ra, 1.981.219 euroko proposa-

Udalbatzak ahobatez onartu zuen Moyua SL enpresaren eskaintza. 

men ekonomikoa aurkeztu du. 
Lanotarako aurrekontuarekin 
alderatuta (1.998.998,78 euro) 
%0,89ko jaitsiera planteatu 
du. Finkatutako bermeak gain-
ditzen ditu aipatu eskaintzak. 
Bestalde, Moyuaren eskaintzak 
Gipuzkoako eraikuntza sek-
toreko hitzarmen kolektiboak 
finkatzen dituen baldintzak 
hobetzen ditu. 

Xehetasun gisa, udal gober-
nu taldetik berri eman zute-
nez, zenbait lan zehatzetarako, 
geotermia instalakuntzarako, 
musika eskolaren eraikina 
intsonorizatzeko, egur lanketa 
berezi bat bideratzeko eta tei-
latu berdea eraikitzeko, enpre-
sa espezializatuak kontrata-
tuko dira. 

Hitzarmena, berritua
Maiatzaren 10eko saioan, 
Usurbilgo Udalak eta Zumarte 
Musika Eskolak 2014an 4 urte-
rako sinatua zuen hitzarmena 
berritzea onartu zuen aho ba-
tez baita, udalbatzak. Hitzar-
menak, musika eskolak jasoko 
duen diru-laguntza erregimena 
eta prekarioz utzitako lokalen 
erabilera arautzen du. Diru-la-
guntzei dagokienez, urtero 
50.000 euro ematera konpro-
metitzen da Udala, musika es-
kolaren aurrekontuaren %33ko 
ekarpena egingo du honenbes-
tez. Gainerako laguntza, Eusko 
Jaurlaritzatik eta musika esko-
lako erabiltzaileek ordaindu-
tako kuotetatik jasotzen dute. 

Hitzarmen berritu honek, 

lokal baten baino gehiagoren 
lagapena arautuko du, dakizue-
nez, ikasturte hasieratik behin 
behinean, herriko egoitza ez-
berdinak baliatzen ari baitira 
Zumartekoak, Kale Nagusiko 
Villa Pilar eraikineko birgaitze 
lanak amaitu artean. Hitzarmen 
hau birgaitze lanak bukatu-
takoan, 2019-20 ikasturtean be-
rritzea aurreikusten da, alegia, 
“musika eskolaren egoitzaren 
obrak amaitu eta ekipatu ondo-
ren erabiltzen” hasitakoan. Ha-
lere, hitzarmen hau lau urtera 
arte luzatu daiteke.

Udal diru-laguntzen 
ebazpena
Udal diru-laguntza batzor-
deak behin behinean onartu 
ditu. Ostegun honetan (maia–
tzak 17) argitaratuko da Gi-
puzkoako Aldizkari Ofizialean 
kultura, kirola, gizartegintza, 
ingurumena, nekazaritza eta 
abeltzaintza arloetako egitas-
moak babesteko Udalak hasie-
raz onarturiko 2018ko laguntza 
guztion ebazpena. Alegazioak 
aurkezteko 10 eguneko epea 
izango da gero, maiatzaren 
18tik 31ra (bi egunok barne).

Josune Urkola, EAJ: “Oso albiste ona da”
EAJ-PNVren udal taldearen–
tzat “oso albiste ona” da au-
rreko osteguneko udal plenoan   
hartutako erabakia, Zumarte 
Musika Eskola birgaitzeko 
lanak esleitzeko akordioa.   
Lau zinegotzi jeltzaleek alde-
ko botoa eman zuten. Lanek 
1.981.000 euroko aurrekontua 
dute, BEZ barne, eta obrak 12 
hilabetez iraungo du.

Josune Urkola jeltzaleen 
bozeramalearen esanetan, 

musika eskolaren birgaitze 
lanak lehenago jarri  behar 
ziren abian eta gogora ekarri 
nahi du “orain ia lau urte udal 
hauteskundeetara aurkeztu 
genuen helburuetako bat izan 
zen, orduan ikusten baikenuen 
eraikinaren egoera tamalgarria  
eta berritu beharra zegoela se-
gurtasuna bermatzeko”.

Josune Urkola zinegotzi 
jeltzaleak prentsa-ohar bidez 
adierazi duenez, “biziki poz-

ten gara agintean dagoen udal 
gehiengoak bat egitea orduan 
usurbildarrei aurkeztu  genion 
proposamenarekin eta poz-
tuko ginateke  birgaitzeko pro-
posamena aho batez onartua 
izango balitz”. 

Kalitatezko eraikin modernoa 
eta erosoa
Bozeramaileak  gogoratu du 
denbora gehiago ezin dela 
galdu herriko gazte askok du-

ten musika zaletasuna “kali-
tatezko eraikin moderno eta 
eroso batean landu eta bidera–
tzeko horretarako behar diren 
baldintzak bermatuz”. 

Azkenik, EAJko bozerama-
leak uste du musika zaleta-
suna lantzea eta bitartekoak 
jartzea kulturaren aldeko 
apustu sendo bat egitea dela, 
“kultura delako benetan herri-
tar hobeagoak eta libreagoak 
egiten gaituena”.
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Hezkuntza sistema burujabea 
eraikitzen segitzeko konpromisoa

30 urte bete ditu LAB 
Irakaskuntzaren jardu-
nak. Urtemuga Udarregi 

Ikastolan ospatu zuten maia–
tzaren 12an. 1987an sortzera 
bultzatu zuten arrazoiak bi-
zirik, bere horretan manten–
tzen direla azpimarratu zu-
ten, ikastolako erdiko aretoan 
egindako ospakizunean. “Eus-
kal estatu burujabea helburu, 
LAB Irakaskuntzaren ekar-
pena behar beharrezkoa dela 
argi geratu da eta horretarako 
hezkuntza sistema burujabea 
iruten jarraitzeko konpromisoa 
berretsi dugu”. 

Hiru hamarkadetan jorratu 
duten bidearen errepasoa egin 
zuten. “Hamaika izan dira 
martxan jarritako dinamika, 
borrokak, proposamenak... 
eta gehiago egiteko ilusioa eta 
indarra badugula aldarrikatu 
dugu”.

Argi diote LAB Irakaskuntza-
tik, 30 urteotan hainbat lorpen 
izan dira, langileen eskubideen 
alde eta hezkuntza sistema 
burujabea eraikitzeko bidean. 
“Baina ezin esan, guztia egi-
na dagoenik, ezta urrik eman 
ere, hezkuntzako langileon 
lan baldintza duinak izan dai-
tezen asko dugu egiteko eta zer 
esanik ez hezkuntza sistema 
burujabea eraikitzeko”. Horre-

tarako ezinbestekotzat jotzen 
dituzte, adostasuna, batasuna 
eta elkarlana. “LAB sindika-
tuak dei egiten dio Hezkuntza 
Komunitate osoari eztabaida 
sano bat egiteko proposame-
nak mahai gainean jartzeko 
eta gure herriak behar duen 
hezkuntza eraikitzeko adosta-
sunak eraikitzeko”. 

Euskal eskola publiko 
komunitarioaren alde
LAB sindikatuaren hezkuntza 

proiektua berritzeko proposa-
mena osatzen ari dira. Irailean 
aurkeztuko dute, afiliatuek 
eztabaida dezaten.  “Urra–
tsez urrats Hezkuntza Sistema 
Burujabea iruteko tresna iza-
tea nahiko genuke. Hezkuntza 
komunitatean eztabaida eta 
hausnarketa eragin nahi dugu”.

“30+ Usurbilgo Adierazpena” 
Izenburu horrekin aurrera-
tu ditu LAB Irakaskuntzak, 
hezkuntza egitasmoa ziklo be-
rrira eguneratzeko lantzen ari 
den proposamenaren ardatz 
nagusiak. Bi erronka nagusi 
planteatzen dituzte: “Hezkun–
tza sistema burujabea eratzea 
Euskal Herri osoan; bestetik, 
euskal eskola publiko komuni-
tarioa eratzea, hezkuntza siste-
ma horren ardatz gisa”.

Ate irekien 
azken eguna 
Lanbide Eskolan
Lanbide Eskolaren proiektua 
eta azpiegiturak ezagutzeko 
azken ate irekien eguna larun-
bat honetan izango da (maia–
tzak 19) 11:00etan. 2018-19 
ikasturterako aurrematrikula-
zio kanpainaren atarian anto-
latu dituzte jardunaldiok. 

Informazio gehiago:
943 364 600
eskola@lhusurbil.eus

Langile eta 
langabetuentzako 
ikastaroak
Ikastaroak Lanbide Eskolan 
izaten dira, astelehenetik oste-
gunera, 18:00-21:00 artean.
n Maiatzak 21: mikro-kogene-
razioa (12 ordu).
n Maiatzak 29: mini-eolikoa 
(20 ordu).

Informazio gehiago: 
zubigune.org/eu/cursos/
943 364 600 / 943 562 061

20 langabetu 
gutxiago apirilean
Martxotik apirilera, nabar-
men egin du beherantz lan-
gabetu kopuruak Usurbilen. 
Zehazkiago esanda, 20 lan-
gabetu gutxiago zenbatu ditu 
Estatuko Enplegu Zerbitzuak; 
martxoan 262 langabetu, api-
rilean 242. Beherakada, es-
kualdean eta Gipuzkoan ere 
nabaritu da. 

Alde nabaria dago gene-
roaren aldagaia kontuan har-
tuz gero. Apirilean, 100 gizo-
nezko eta 142 emakumezko 
langabetu zituen Usurbilek. 
Aldiz, emakumezkoak baino 
(140) gizonezko askoz gehia-
go (309) kontratatu da apiri-
lean. Ia denak (449tik 421) 
aldi baterako eta 203 zerbi–
tzuen sektorean.

“Hezkuntza komunitatean eztabaida eta hausnarketa” eragin nahi du LABek.

LAB
“30 urteotan hainbat 

lorpen izan dira 
langileen eskubideen alde 

eta hezkuntza sistema 
burujabea eraikitzeko 

bidean”

Sokari helduz tailerra antolatu 
dute Gaztelekuko hezitzaileek 
maiatzaren 26an. “Nola hobetu 
guraso eta seme-alaben arteko 
komunikazioa?”, hortxe aho-
tan hartuko duten gaia, 10:00-
12:00 artean Potxoenean. 

“Bertan, guraso eta seme-ala-
ben arteko komunikazioa ho-

betzeko tresnak landuko dira, 
praktikotasunetik abiatuta”, 
adierazi dute antolatzaileek. 
Ikasturte hasieran Gaztelekuko 
hezitzaileek gurasoekin egin 
ohi duten bileran irtendako 
kezketatik abiatuta deitu dute, 
Gaztelekuko erabiltzaileak izan 
edo ez, 12-18 urte arteko nera-

been gurasoei zuzendua egon-
go den tailer hau. 

Aurrez eman behar da izena
Aurrez eman behar da izena, 
maiatzaren 23a baino lehen, 
Gaztelekuan edo gaztelekua@
usurbil.eus helbidean. 
Argibide gehiago: 688 713 838.

Guraso eta seme-alaben arteko komunikazioari 
buruzko tailerra 
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Artze omentzeko aukera, denon eskura

Hilabete eskas baino ez 
da geratzen, ekainaren 
16an Usurbilgo herriak 

merezitako omenaldia egiteko 
urte hasieran zendu zen Joxan 
Artzeri. Herrikoia eta parte 
hartzailea izatea nahi dute 
eguna. Dagoeneko, ekainaren 
16an, 18:30ean Dema plazan 
ospatuko den ekitaldi baten ze-
haztasunak aurreratu dituzte, 
herritarrak hitzordu honetan 
parte hartzeko gonbita luza–
tzearekin batera. 

Txalapartak giroturiko poe-
ma errezitaldi herrikoia antola-
tu dute Dema plazan, elizako 
hormaren aurrealdean. Bertan, 
Joxean Artzeren lanaren aitor–
tza egingo da, poesia eta txala-
parta uztartuz. Artze anaien 
txalaparta jarriko dute bertan. 
Artzerekiko sentimenduren 
bat adierazi nahi duen herritar 
orok, horretarako aukera izan-

Herritarren batzorde bat sortu zen martxoan, Artze Taldea, eta ordutik 
ekainaren 16ko ekitaldietarako prestaketak bideratzen ari dira. 

go du, Artzetarren txalaparta 
joz edota poema bat irakurriz. 
Aurrez izena ematea eskatzen 
da, 943 371 999 (goizez) edo 
943 360 692 (arratsaldez) tele-

fono zenbakietako batera dei-
tuta. 

Erregistro liburua zabalik
Artzerekiko sentimenduren 
bat adierazteko beste bide 
bat ere egongo da. Omenaldi 
egunera arte Potxoenean ja-
rria izango den Erregistro Li-
buruan. Ekainaren 16an ere, 
hitzez Artze omentzeko auke-
ra izango da aipatu liburuan.

IZEN-EMATEA, ZABALIK

Ekainaren 16an 
errezitaldi herrikoia 

egingo da Dema plazan

Kantu Taldea, 
maiatzean 
arratsaldez
Azken hilabeteotan eguerdi 
partean ospatu ostean, orain-
goan arratsalderako iragarri 
du Usurbilgo Kantu Taldeak 
maiatzeko kantu-jira. Hilaren 
26an irtengo dira 19:00etan 
Mikel Laboa plazatik. Afa-
laurreko poteo ordua giro-
tuko dute. 

Presoen eskubideen
alde deialdi bikoitza
Usurbilen Nahi Ditugu bilgu-
neak deituta:
n Maiatzak 20, igandea: 13:00 
37. Sagardo Egunaren baitan, 
elkarretaratzea eta giza katea 
Mikel Laboa plazako txosna-
gunetik.
n Maiatzak 25, ostirala: 20:00 
Elkarretaratzea Mikel Laboa 
plazan.

Aginagako Arrate, Santuene-
ko Gure Elkartea eta Usurbilgo 
Gure Pakea jubilatu elkarteek 
pentsioen inguruko herri asan-
blada deitu dute maiatzaren 
24an 18:30ean Sutegin. Donos-
tiako Jubilatuen Asanbladako 
kide Marian Esnaolak parte 
hartuko du hitzorduan. “Ha-
tor!”, luzatu diete deitzaileek 

gonbita herritarrei.

Manifestazioa hilaren 26an
Astelehenero mobilizatzen ari 
dira hainbat herri eta hirietan. 
Donostian, 12:00etan Alderdi 
Ederren. Manifestazio jende–
tsuak egin dituzte. Eskari argi bat 
plazaratzen ari dira; duintasunez 
bizi ahal izatea eta horretarako 

pentsio duinak izatea, kolektibo 
honentzat negoziaezina den es-
kubidea. Kideok biltzen dituzten 
elkarte ezberdinek, Pentsionistak 
Martxan, Duintasuna Elkartea, 
Arabako Pentsionistak Lanean 
eta Pentsionistak Aurrera eragi-
leek manifestazioak deitu dituzte 
hilabete amaierarako hiriburue-
tan. “Bizitza duina, kalitatezko 

lanpostuak, pentsio duinak iza-
teko eskubideak, ez dira soilik 
pentsiodunon aldarrikapenak 
izan behar. Horregatik, dei egi-
ten diogu euskal gizarte osoari 
(gazte, emakume, langile, lan-
gabetu, autonomo…) maiatza-
ren 26an Hego Euskal Herriko 
hiriburuetan egingo diren mani-
festazioetan parte har dezaten”.

Maiatzaren 24an, pentsioen inguruko herri asanblada Sutegin
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“Badut koadrilakoekin egoteko gogoa”
NOAUA! Sagardo Egunaz go-
zatzeko aukera izango duzu 
aurten, ziurrenik aspaldiko 
partez. Ezinbestean, hainbat 
ediziotan egoterik ez baitze-
nuen izango. 
Haimar Zubeldia: Ez dakit 
azken aldiz noiz egongo nin–
tzen. Konturatu, data hauetan 
beti normalean Ameriketan 
Californian izaten nintzen, 
lasterketa hori ia finkoa izaten 
zen neure egutegian. 

Gogoan duzu ospatu zenuen 
zure azken Sagardo Eguna?
Duela 20 bat urte izango zen. 

Ez dut oroitzen. 

Garai hartako Sagardo Egunak 
nola ospatzen zenituen?
Lagunekin eguerdi partean 
plazan buelta hori ematen ge-
nuen. Bazkariren bat beti iza-
ten zen, batez ere gozatzeko 
egun bat. 

Berezia izango da beraz aur-
tengoa zuretzat, ez bakarrik 
irekieragatik, aspaldiko par-
tez Sagardo Egunaz gozatzeko 
aukera izango duzulako?
Familian joango gara. Badut 
koadrilakoekin egoteko gogoa. 

Ondo ibiliko gara, eguerdi par-
tean plazatik eta gero bazkari-
ren bat egin beharko dugu.

Zure etapa berri honetako le-
hen txotx denboraldia amaitu 
berri da. Sagardotegietatik os-
teratxoa egiteko egiteko auke-
ra izan duzu? 
Kasualitatea, atzo bertan Pi-
rinioetan dugun 21 kideko 
lagun taldearekin Asteasuko 
Sarasolan izan ginen. Ederki 
pasa genuen. Duela hilabete 
Astigarraga aldean izan ginen. 
Urte guztiotan “galdu” ditu-
dan gauzak egiten saiatzen 

ari naiz. Lagunekin elkartzeko 
aitzakia ere bada. Bizirik da-
goen ohitura dela ikusten da.

Sagardo on batek zer behar du 
zuretzat?
Gozo puntua duten sagardoak 
ditut gustuko. Azkenean edan 
errazagoak egiten zaizkit. 

Zergatik ez dugu galdu behar 
aurtengo Sagardo Eguna?
Batipat jada Usurbilen sus-
traiak oso sakonduak dituen 
festa eguna delako eta egun 
ederra pasako dugulako. Ia 
eguraldia portatzen zaigun.

“Gustu handiz joango gara Sagardo Egunera”

Hala tokatu da. Hilabete 
gutxiko tartean, biga-
rrenez egokituko zaio 

Haimar Zubeldiari frontoiko 
oholtzara igotzea. Oraingoan, 
usurbildarrontzat bereziena 
den 37. Sagardo Egunari ha-
siera emateko ohorea izango 
du. Bitan pentsatu gabe esan 
dio Haimarrek baietz, antola–
tzaileen gonbitari. Lerrootan 
elkarrizketatu dugu.

NOAUA! Erretiratu ostetik hila-
bete batzuk igaro dira. Egoki–
tzapen fasea igaro duzu?
Haimar Zubeldia: Uste baino 
hobeto. Zer egin nahi nuen 
eta zer aukera zeuden ikuste-
ko, kokatzeko, urte bukaerara 
arteko epea eman nion neure 
buruari. Ideiak argitu nituen 
eta hor nabil. Ahal dudan guz-
tietan bizikletan ibiltzen ja-
rraitzen dut, nahi dudalako eta 
osasunarentzat ona delako ja-
rraitzea. Fisikoki bihotz handia 
egina dugu eta pixkanaka jaitsi 
behar da. Mundu honetan ja-
rraitu nahi nuen eta hor nabil.

Urratsak eman dituzu.
Trek markarekin akordio bat 
dut. Mendiko nahiz errepideko 
probak egiten nabil. Ekitaldie-
tara joaten naiz baita, aste ho-

Asier Zubiriarekin batera, Sagardo Eguneko irekiera ekitaldian hartuko du parte.

netan Galizan egon behar dut, 
denda berri bat irekiko baitute. 
Beti harreman handia izan du-
dan Etxeondo bizikletako arro-
pa marka ere laguntzen nabil. 
Giroko irteeran Jerusalemen 3 
egun egon nintzen beraiekin. 
Bada World Tourrean beste talde 
bat Etxeondo marka erabiltzen 
duena. Orain alde honetan apor-

tatu egiten dudala ikusita gus-
tura nago. Ez dut lehen bezala 
bidaiatzen, etxean gehiago nago 
eta oso gustura.

Azaroko herri omenaldi hunki-
garritik pasa dira hilabete ba–
tzuk. Oroitzapen gozoa gorde-
ko duzu?
Dudarik gabe. Aktiboan zau-
denean jasotzen duzu tarteka 
jendearen hurbiltasuna, bai-
na ibilbide bukaeran, handitu 
egiten dira sentimendu horiek. 
Benetan egun horrekin oso es-
kertua sentitu nintzen. Ez dakit 
hainbeste merezi nuen baina 
erabat eskertzen diot Usurbilgo 
herriari, maitatua eta 20 urtee-

HAIMAR ZUBELDIA

“Ohore bat da. 
Usurbildarrentzako egun 
handia izaten da, kasik 

urteko festak baino 
garrantzitsuagoa”

tan egin dudan lanaren atzean 
jendea hor egon dela sentitu 
nuelako batez ere.

Nola jaso duzu, usurbildarren–
tzat hain berezia den egun 
honi hasiera emateko aukera 
hau izatea?
Ohore bat da. Usurbildarren–
tzako egun handia izaten da, 
kasik urteko festak baino ga-
rrantzitsuagoa. Era normal 
batean kontaktatu zuten nire-
kin. Ia gustatuko litzaidakeen 
eta segituan esan nuen baietz. 
Gustu handiz joango gara. 

Beste kirolari usurbildar bate-
kin partekatuko duzu oholtza, 
Asier Zubiriarekin. Neurri ba-
tean, identifikatua sentituko 
zara berak erretiratzeko eman 
duen urratsarekin?
Dudarik gabe. Bistaz ezagu–
tzen dut baina ez dugu izan 
urteotan kontakturik. Hala 
suertatu da eta gustu handiz 
partekatuko dugu ohore hau. 
Erretiroagatik orain tokatuko 
zaidalako bizipenok bizitzea, 
agian horregatik gehiago fija–
tzen naiz eta identifikatua sen-
titzen naiz pertsona hauekin. 
Halako gertutasuna sortzen da, 
egoera berean zaudelako eta 
elkar ulertze hori badago.
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“Igande polita pasako dugu”
NOAUA! Igandean Sagardo Egu-
neko irekiera ekitaldian har-
tuko duzu parte. Haimar Zubel-
diarekin batera, jaiari hasiera 
emateko ohorea izango duzu. 
Horrelakorik espero al zenuen?
Asier Zubiria Aierbe. Orain dela 
aste batzuk deitu ninduten eta 
ezin ezetz esan. Usurbilda-
rrentzat urteko egunik kuttun–
ena da eta horregatik ohore 
handi bat izango da niretzat. 
Ondoan Haimar Zubeldia be-
zalako kirolari bat izanda, are 
handiagoa. Oso pozik eta oso 
eskertua nago. 

Ez zenuen horrelakorik espero.
Egia esan, ez. Azkenaldi ho-
netan gauza asko pasatzen ari 
dira nire inguruan. Omenal-
diak, ekitaldiak... Sagardo Egu-
na urruti ikusten nuen eta ez 
nengoen horretara jarria. Gai-
nera nire burua ez nuen horre-
lakoetan ikusten. Baina propo-
satu zidatenean, ederra iruditu 
zitzaidan. Eta pozgarria. 

Aurtengoa, beraz, ezberdina 
izango da zuretzat.
Azken urteotan beti izan naiz 
Sagardo Egunean. Kanpoan 
jokatzen aritu nintzenean 
ezin etorri ibili nintzen, baina 

“Ohore handi bat izango da niretzat. Ondoan Haimar Zubeldia bezalako kirolari bat izanda, are handiagoa”. 

azken zazpi urteotan beti izan 
naiz Sagardo Egunean eta oso 
gustura ibili naiz. Egun oso 
polita izaten da. Aurtengoa be-

rezia izango da, bai. Hasierako 
une hori ezberdina izango da 
baina gero festan murgilduko 
gara denak eta berdintsu go-
zatuko dugu. Familiarekin eta 
lagunekin  batera igande polita 
pasako dugu.

Orain arte, nola ospatu izan 
duzu Sagardo Eguna?
Azken urteotan saiatu naiz ha-
siera hasieratik ez ateratzen, 
bestela eguna luze egiten da. 

Eguerdian atera eta arratsal-
dera arte festa giroan ibiltzen 
gara. Izan dira gehiago luzatu 
izan diren egunak ere... Ederki 
pasatzen dugu. 

Taldekideak ekarri al dituzu 
inoiz?
Sagardo Egunaren berri ba-
dute. Aldagelan beti hitz egin 
diet egun honi buruz. Aurten, 
baten bat animatuko dela uste 
dut. 

ASIER ZUBIRIA
“Ez nuen horrelakorik 

espero. Baina proposatu 
zidatenean, ederra 
iruditu zitzaidan. 

Eta pozgarria”

Asobal Liga amaitzera doa eta Asier Zubiriak 
larunbat honetan jokatuko du azken partida
NOAUA! Denboraldia amai–
tzear den heinean, zure agurra 
ere gero eta gertuago dago. 
Asier Zubiria Aierbe. Asobal  
Liga asteburu honetan amai-
tuko da eta hurrengo aste-
buruan Euskal Kopako lauko 
finala jokatuko dugu. 

Ofizialki, beraz, asteburu ho-
netan bukatuko duzue liga.
Hori da. Guk etxean amai-
tuko dugu. Larunbat honetan 
arratsaldeko 17:00etan, Puerto 

Sagunto valentziarren aurka.

Eskerrak azkena etxean egoki-
tu den eta ez Valentzian, ezta?
Beste urte batzuetan kanpoan 
jokatzea tokatu izan zait bai-
na gauez bueltatu eta igande-
rako hemen izan naiz, Sagar-
do Egunean. 

Bi hitzordu garrantzitsu di-
tuzu asteburu honetan: la-
runbatean partida eta igande 
eguerdian Sagardo Eguneko 

irekiera ekitaldia.
Fuerte dator asteburua, bai. 

Aztoratu samar ibiliko zara 
honez gero.
Oraingoz lasai nabil baina 
larunbatean azken partida 
jokatuko dut Artalekun. Egun 
berezia izango da. Eta hurren-
go egunean, Sagardo Eguneko 
irekiera ekitaldian egon behar 
dut. Baina igandekoa festa gi-
roan joango da eta errazagoa 
izango da niretzat.

Zaletuena ez ezik, etxekoen 
berotasuna ere sentituko duzu 
larunbatean Artalekun, ezta?
Lagunak eta koadrilakoak, 
Usurbildik jende dezente 
etortzekoa da. 

Kirol ibilbidea amaitutzat emango 
du denboraldi hau bukatzean.
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“Duintasunezko bizimodu bat lortzea oso konplexua da”
NOAUA! Etengabe eta abiada 
bizian aldatzen ari den mun-
du honetan, aldaketei egokitu 
beharrean aurkitzen gara guz-
tiok. Are gehiago, hiri/herri 
berri batera heltzen den mi-
grante bat. Duintasunez bizi 
ahal izateko hamaika oztopo 
izango ditu ezta?

Onintze Kamino Landa: Gure 
artera heltzen den pertsona 
emigrante edo errefuxiatu ba-
tek oso zaila du dena. Gero 
eta oztopo gehiago daude bi-
dean hona iristeko, eta behin 
iritsi ondoren, duintasunezko 
bizimodu bat lortzea oso 
konplexua da. Mugaldeak gero 

eta itxiago aurkitzen dituzte, 
gero eta kontrol gehiago dago 
hegoaldetik iparraldera dato-
rrenarentzat, eta behin gure ar-
tera iritsita, eskubide eta behar 
oinarrizkoenak asetzea gutxik 
baino ez dute lortzen. Itxa-
ropen eta amets asko, gurera 
heltzen direnean hausten dira. 

Dauden baliabideak ez dira 
nahikoak, babes eta lagun–
tzarako errekurtso publikoak 
gainezka daude, asko egiten 
da, baina ez nahikoa. Eta giza 
eskubideez eta duintasunaz ari 
garenean, ezin da beste aldera 
begiratu, ezin da ikusezina are 
eta ikusezinago bihurtu.

Hiria eta migrazio proze-
suen gaineko topake-
tak izango dira eguno-

tan, Donostiako Tabakalerako 
Z aretoan. Sarrera doakoa izan-
go da. Topaketa hauen anto-
laketa lan betean dabil Onintze 
Kamino Landa gizarte hezitzai-
le usurbildarra. Jardunaldiotaz 
eta bere lan esperientziaz gal-
detu diogu lerrootan.

NOAUA! Nondik dator topake-
tok antolatzeko planteamen-
dua?
Onintze Kamino Landa: Beste 
lagun batekin batera, aspaldi-
tik genuen Donostian zerbait 
egiteko gogoa. Gure kaleetan, 
egoera zaurgarrian dauden 
pertsona asko bizi dira, eta 
haien ikusezintasuna, ikusga-
rri bilakatu nahi genuen jen-
dartearen aurrean. 

Migrazio prozesuak erdigu-
nean jarri, gure espazio publi-
ko zein pribatuetan norbere 
identitatea nola garatzen den 
aztertu, eta duen garrantzia 
eman nahi genion problema-
tika honi, gure hiriburuko 
egoera erreala agerian utziz, 
eta hau salatuz, bizitza gehie-
gi baitaude kale egoera oso 
irregularrean. Besteak beste, 
iaz Melillara egindako bidaiak 
ere bultzatu gintuen honetara. 
Orain arteko bidean, mundu 
honetan inplikaturik dauden 
pertsona asko ezagutzeko 
aukera eman digu bizitzak, 
eta konturatu gara, han eta he-
men, badela giza eskubideen 

Tabakalerako Hezkuntza sailarekin batera, “hiru eguneko topaketak antolatu ditugu, mimo eta ilusio handiz”.

alde borrokan dabilen jende 
kontzientziaduna, eta horrek, 
gu ere zerbait egitera bultzatu 
gaitu. Ideiak (eta emozioak) 
antolatu eta ezagututako bes-
te esperientziak aintzat har-
tuz, Tabakalerako Hezkuntza 
sailarekin batera, eta bertako 

Harrotu Ileak proiektuaren 
baitan, hiru eguneko topaketa 
hauek antolatu ditugu, mimo 
eta ilusio handiz.

Topaketa hauekin zer nolako 
lotura duzu zuk? 
Jardunaldi hauek hasiera bai-
no ez direla pentsatu nahi dut, 
dagoeneko badagoen elkarta-
sun sareari bultzada bat ema-
teko modua. Espero dut puntu 
honetatik aurrera, indarrak eta 
ikuspegiak batu, eta norabide 
berean lanean jarraituko duen 
olatu bat sortzea, zeinean 
elkarte, profesional eta herri-
tar bakoitza, olatuko ur tanta 
bat izango den. Kolektiboki 
zein indibidualki antolaturik 

ONINTZE KAMINO LANDA
“Migrazio prozesuak 
erdigunean jarri, gure 
espazio publiko zein 
pribatuetan norbere 

identitatea nola garatzen 
den aztertu, eta duen 
garrantzia eman nahi 

genion problematika honi”

daude, arte mundutik zein gi-
zarte hezkuntzatik migrazio 
prozesuen markoa aztertu, 
ulertu eta erantzun-sareak 
eraikitzea posible dela sines-
ten baitugu. Jardunaldiotako 
nire eginkizuna, hiru egunen 
martxa aurrera eramatea izan-
go litzateke. Eta honez gain, 
nola ez, laguntza sarea sare–
tzen jarraitzea, izan ere, gure 
inguruan elkartasun handiko 
pertsonak sumatzen ditugu, 
eta hortaz baliatuz, topaketa 
hauek tresna gisa hartuta, zer-
bait sortu nahi da, gure artera 
iristen den pertsona berri bati 
ahalik eta ongietorri beroena 
egin eta harrera duinena ema-
teko.

ELKARRIZKETA
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ELKARRIZKETA

NOAUA! Gai hau gertutik bi-
ziko duzu ziurrenik. Gizarte 
hezkuntza ikasi ostean, harre-
ra zentro batean diharduzu 
lanean. Zure lan eremuan emi-
granteekin lan egitea tokatuko 
zaizu. Zein da egunerokoan 
sumatzen duzun errealitatea?
Onintze Kamino Landa: Adin 
txikikoentzako larrialdi harrera 
zentro bateko hezitzailea naiz, 
gizarte hezkuntzako gradua 
bukatzeko praktikak bertan 
egin nituen eta konturatze-
rako, hiru urte daramatzat ber-
tan lanean. Pozik nago, maite 
dut nire ogibidea, eta boka-
zioa ez ezik, grina ere aurkitu 
nuen bertan. 0-18 urte bitarte-
ko haur eta gazte autoktonoak 
ere bizi dira Uba zentroan, 
baina nire kasuan, bakarrik 
dauden adin txikiko atzerrita-
rrekin partekatzen dut eguna. 
Laburbilduz, nire eginbeharra, 
dena utzi eta gehienetan euren 
bizitzak arriskuan jarriz, guga-
naino iristen diren hemezortzi 
urte azpiko gazteei testuinguru 
guztietan akonpainamendua 
ematea dela esango nuke. 

Frantziako mugaren gertu-
tasuna aintzat hartuta, gazte 
askorentzat egun batzuetako 
atseden gunea da Uba zen-

Iazko ramadanen amaieran, Onintze Kamino Landak Ceutan egindako 
egonaldian ateratako argazkia.

troa, polizia frantsesak muga 
inguruan identifikatzen baititu 
asko. Kasu hauetan, atzera i–
tzultzera behartzen dituzte, be-
rriz Donostiara ekarriz, hala eta 
guztiz ere, bigarren edo hiru-
garren saiakeretan, gehiengoak 
lortzen du modu irregularrean 
muga zeharkatzea, bere bidea-
rekin jarraitu ahal izateko. Se-
kulako abilezia dute mugikor-

tasunerako, txunditzen nauen 
zerbait da hori. Baina, beste 
asko, gelditzera datoz Donos-
tiara. Azken hauek, bakoitzaren 
beharretara egokitzen den pisu-
ra irten baino lehen, hilabeteak 
egiten dituzte gurekin, eta lotu-
ra handia sortzen da erabiltzai-
le eta profesionalen artean. 

Egunerokotasunean suma–
tzen dudan errealitatea gogorra 
da, gordina, bere horretan, eta 
beste askorekin alderatuta, gure 
bizi maila altuaren dimentsioaz 
jabetzeko balio dit; gure bizi 
maila altua, beste askoren bizi 
maila baxuarekin orekatzen 
baita.

NOAUA! Halako lan batean ari-
tuta, zurea lan gogorra dela 
entzungo zenuen sarritan. 
Langileen lan baldintzak eta 
baliabide faltaz hitz egin izan 
da. Zure kasuan, zein da zure 
egoera? 
Onintze Kamino Landa: Lan go-
gorra baino, intentsitate han-
dikoa dela esango nuke, ba–
tzuetan egoerak kontsumitzen 
zaitu, baina besteetan, ezin da 
hitzez azaldu senti daitekeena. 

Egunak eta egunak daude, 

momentuak eta momentuak, 
jakina da badirela une latzak, 
digeritzeko zailak, baina bes-
te askotan, bihotza bete-bete 
eginda bueltatzen naiz etxera. 

Gaur egungo egoera apur 
bat lasaiagoa da, okupazio 
tasa apur bat jaitsi delako, bai-
na etorkizunera begira jarriz 
gero, espero dugu berriz ere 
horrelakorik. Zerbait egin be-
harrean aurkitzen gara. Dene-
tariko iritziak entzun daitezke 
hizpide dugun kolektibo honen 

“Dena utzi eta bere herritik, bere familiatik 
urruntzen den pertsonak izango du arrazoirik”

inguruan, baina hausnarketa 
gisa, pentsa dezagun ea nork 
inbaditzen duen nor lehenen-
go. Dena utzi eta bere herritik, 
bere familiatik eta bere kultu-
ratik urruntzen den pertsonak, 
izango du arrazoirik. Aldundia 
bera ere egoeraren larritasuna-
ren jabe da, eta espero dugu 
aurrerantzean, aintzat hartuko 
dituztela bizi hobeago baten 
bila beraien herrialdetik irten 
diren emigrante eta errefuxia-
tuak. 

ONINTZE KAMINO LANDA

“Adin txikikoentzako 
larrialdi harrera zentro 
bateko hezitzailea naiz” 

“Erresilientziarako 
jaio ziren”
NOAUA Zure ogibidea asega-
rria ere izango da ezta? 
Onintze Kamino Landa: Mun-
duko txoko desberdinetako 
pertsonak ezagutzeko aukera 
ematen dit nire lanak. He-
rrialde, identitate, hizkuntza, 
klase sozial, kultura eta erlijio 
desberdinetatik datoz, bakoi–
tza norbere motxilarekin 
kargatuta iristen da eta eu-
ren prozesu migratzaileetako 
istorioak entzunda, txundi-
turik geldi daiteke edonor. 
Erresilientziarako jaio ziren, 
bizimodu hobearen bila go-
gor ahalegintzeko, eta horren 
isla dira, zentroan egunero 
jaso ditzakezun irribarre eta 
besarkadak. 

Jardunaldiak Tabakaleran
Maiatzak 17, osteguna
n 18:30 Migrazioak eta krisi 
globala: Santiago Alba Rico.
n 19:30 Bizi esperientzia bat: 
Katya Reimberg.
n 20:00 Museum of Impossi-
ble Forms: Ahmed Al-Nawas.
 
Maiatzak 18, ostirala
n 18:30 Mugikortasunak eta 
mugak. Prekarietatetik me-
diaziora: Mercedes Jiménez.
n 19:30 Bizi esperientzia bat: 
Ibrahim Reghioui.
n 20:00 Hirian geratzeko 
gida: Felipe Polanía.
Harrotu ileak. Identitatea, 
harremanak eta gazteak: Ta-
bakalerako hezkuntza taldea.
 
Maiatzak 19, larunbata
n 9:00 Bertako testuingurua-
ren argazkia I: Samira Goddi, 
Ane Iturbe, Laia Abokatuak, 
Loira Manzani.
n 11:30  Bertako testuin-
guruaren argazkia II: Bidez 
Bide elkartea, Kolore Guztiak 
elkartea, Ongi Etorri Errefu-
xiatuak plataforma.
n 16:00 Lan-saioa.
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Erabakitzeko arrazoi bilketaz eta giza kateaz jakin beharrekoak
Hurrengo deialdiak:
n Gure Esku Dago Usurbilek 
etxeetan banatu dituen tripti-
koetan erabakitzeko arrazoiak 
idatzi, eta asteburuetan frontoi 
inguruko izen emate mahaian, 
Aginaga eta Santueneko jubi-
latu elkarteetan eta Sutegi udal 
liburutegian jarriak egongo di-
ren postontzietan utzi.

n Asteburuetan (ostiral arra–
tsalde, eta larunbat nahiz igan-
de eguerdietan): giza katean 
parte hartu edo antolaketa la-
netarako izen emateko mahaia 
frontoi inguruan. Izen emate 
orriak har daitezke bertan bai-
ta, lagun artean edo familian 
giza katerako inskripzioak bi-
deratzeko. Materiala (Kamise-

tak eta zapiak) erosteko auke-
ra dago baita.
n Maiatzak 26, larunbata: era-
bakitzeko arrazoiak biltzeko 
eta giza katerako girotzeko, 
Klik Eguna eguerdi partean 
plazan. Haurrentzako katea 
osatzeko tailerra. Helduen–
tzako tailerrak, musikaz giro-
tua.

n Giza katea egingo den egu-
naren aurretik, antolaketa 
lanetan parte hartuko duten 
boluntarioentzako bilera irekia 
egingo da, beharrezko argibi-
deak emateko. Hitzordua au-
rrerago iragarriko dute.
n Ostegunero 19:00etan Po-
txoenean, Usurbilgo Gure Esku 
Dago taldearen bilera irekia.

Giza katearen atarian, erabakitzeko arrazoiak biltzen

Zu ezinbestekoa zara, ez 
pentsatu besteak egongo 
direlako zu ez egoteak 

axola ez duenik. Beharrezkoa 
zara.  Mezu argi honekin ekai-
naren 10ean Usurbil eta Agina-
gatik igaroko den giza katean 
parte hartzera animatzen gaitu 
Usurbilgo Gure Esku Dagok. 
Dagoeneko 500 herritarrek 
eman dute izena, baina gutxie-
nez 1.000 lagun beharko dira. 
Ahalik eta azkarren izen emate-
ra deitzen digute, prestaketa la-
nak errazte aldera, “dimentsio 
handiko ekimena izango baita”. 

Antolaketa lanetan parte 
hartzeko deia egin dute baita, 
eta horretarako izen ematera. 
Jendea beharko baita ekaina-
ren 10ean, errepidea zaintzeko 
esaterako. N-634 errepidetik 
igaroko baita giza katearen zati 
handi bat. Errepidea ez dute 
itxiko, honenbestez giza ka-

Ekainaren 10ean Usurbil eta Aginagatik igaroko den giza katean parte hartzera animatzen gaitu Usurbilgo Gure Esku Dagok. Argazkia: Gure Esku Dago Usurbil.

terako erreil bat baliatuko da. 
Trafikoa bideratzen laguntze-
ko, Usurbilgo lurretatik igaroko 
den giza kate zati osoa edota 
Buruntzaldeko gainerako he-
rrietatik etorriko diren herritar 
eta autobusen joan etorria ku-
deatzeko, bolondresak behar-
ko dira. 

Uharte Arakilen bizi izandakoa 
berritzeko aukera
Ekainaren 10ean askok berri-
tuko dute duela lau urte, Uhar-
te Arakilen bizi izan genuena. 
900 bat usurbildarrek eman 

zioten elkarri eskua erabaki–
tze eskubidearen alde, orduko 
hartan. “Hara joan ez ziren 
lagunak ditugu eta pena han-
diz bizi dute hori. Animatu, 
ekainaren 10ekoa, gero denok 
gogoan izango dugun egun 
bat izango baita”, iragarri dute 
Usurbilgo Gure Esku Dago tal-
detik. 

“Hormak botatzen lagundu 
du”
Duela lau urteko mobilizazio 
hark inflexio puntua eragin 
zuela aipatu digute. “Horma 
batzuk botatzen lagundu du”. 
Bai herritar zein eragileen ar-
tean. Denborarekin, besteak 
beste, egun erabakitze eskubi-
dearen gaia presente egotea 
ekarri du, eta hau gaur egun, 
“Gure Esku Dago gabe ezingo 
litzateke ulertu”. Bide honetan 
mugarri garrantzitsua finkatu 
zuen baita, iazko maiatzeko 

EKAINAREN 10EAN,
GIZA KATEA

Dagoeneko 500 herritarrek 
eman dute izena, baina 
gutxienez 1.000 lagun 

beharko dira

galdeketak. Herritarrek anto-
laturikoa izanik, nabarmen–
tzekoa da atzean egon zen 
elkarlan eta auzolana. “Meritu 
handia du”, diote Gure Esku 
Dagotik. Horrek erakusten 
du herri honetan ze indar eta 
energia dagoen. “Egunerokoan 
ez gara jabetzen, herri batean 
ehunka lagun, borondate pro-
pioz, halako ariketa demokra-
tiko baterako biltzeak zer esan 
nahi duen”. 

“Herritarren bultzadarik gabe 
ez da ezer mugituko”
Ekainaren 10ean, energia 
erakustaldi hori egitera, etor-
kizunari eskua ematera gon-
bidatzen gaitu Gure Esku Da-
gok, “baietza nahi badugu guk 
bultzatu behar dugu”. Argi 
diote, “dena ez dago herrita-
rron esku, baina herritarren 
bultzadarik gabe ez da ezer 
mugituko”.
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Giza katearen atarian, erabakitzeko arrazoiak biltzen

Giza katea, kilometroz kilometro
Ekainak 10, igandea
n 10:00-11:30 Giza katean 
kokatzea, norberak dagokion 
kilometro zatian. Gure Esku 
Dagoren kamiseta berriekin 
eta zapiekin agertzeko deia. 
Giza katerako girotzea.
n 12:00-12:30 Donostiako 
Kontxa, Bilbo eta Gasteizko 
Legebiltzarra, eta bide horre-
tan zehar, beste 38 herri lo-
tuko dituen 201,9 kilometroko 
giza katea. 
n 12:30 Giza kate amaierako 
ekitaldia.
n 13:30 Jai giroa Donostian, 

Bilbon eta Gasteizen iluntzera 
arte.

Usurbilgo eremua 
(guztira 4.500 lagun):
n 9. kilometroa: Lasarte-Oria.
n 10. kilometroa: Lasarte- 
Oria.
n 11. kilometroa: Zubieta- 
Usurbil.
n 12. kilometroa: Usurbil (11 
eta 12 kilometroetako ibilbi-
dea: Troia ingurutik N-634 
errepidetik Oxtapera, handik 
Kale Nagustitik barrena Atxe-
galde parean berriz ere N-634 

errepidera Kaparotz ingurura-
ino).
n 13. kilometroa: Andoain.
n 14. kilometroa: Andoain.
n 15. kilometroa: Urnieta-Agi-
naga (aginagarren eremua, 
Aginaga erdiguneko ere-
muan).
n 16. kilometroa: Astigarraga.
n 17. kilometroa: Hernani.
Guztira gutxienez beharko 
den jendea: 1.000 lagun Usur-
bilen (11 eta 12 kilometroetan, 
Troiatik Kaparotzera), beste 
250 lagun Aginagan (15. kilo-
metroan, Aginaga erdialdean).

Informazio gehiago:
n Facebook: 
Gure Esku Dago Usurbil.
n Twitter: 
@GureEskuDagoU
n Web orrialdea: 
gureeskudago.eus 
Giza katean Internet bidez 
bidez izen emateko aukera, 
gizakatea.gureeskudago.eus 
atarian. Izen ematerakoan 
kontuan izan, zubietar, usur-
bildar eta aginagarrak zein ki-
lometrotan egongo diren.
n Antolatzailea: Gure Esku 
Dago.

“Ezinbestekoak gara denok 
arrazoi bilketa honetan”
Giza katean parte hartzeko deia 
luzatzearekin batera, bigarren 
gonbita ere egin digute. Ekai-
naren 10eko hitzordua, Gure 
Esku Dagok landua duen plan-
gintza zabalago baten baitan 
kokatua dago. Erabakitzeko 
eskubidea aldarrikatzetik gau-
zatzerako bidea jorratu nahi 
du aipatu herri mugimenduak. 
Bide horretan, urrats berri bat 
eman nahi da hilabeteotan. 
“Herritarron Itun bat osatzen 
joatea planteatzen dugu”.

Zergatik eta zertarako era-
baki nahi dugun, erabakitzeko 
arrazoiak bildu nahi dituzte; 
2019 arrazoi, eta gehiago, he-
rritarron ekarpenekin. Horre-

tarako, triptiko bat banatu du 
Usurbilgo Gure Esku Dagok 
etxez etxe. Bertan, erabakitze-
ko zergatiak adierazteko auke-
ra dugu. “Buruari eragin, zer-
gatik eta zertarako nahi dugun 
erabakitzeko eskubidea. De-
non arrazoiak dira garrantzi–
tsuak. Ezinbestekoak gara de-
nok arrazoi bilketa honetan”. 
Urte hasieran, gai ezberdinen 
inguruan (gure lurra, hiritar-

tasuna, ongizatea eta kultura) 
hiriburuetan eginiko hitzaldi 
zikloarekin abiatu zuten arra-
zoi bilketa, haratago doa, “gai 
zehatzak ateratzen joan ahala, 
horren inguruan nola erabaki, 
ze tresna erabil ditzakegun 
ikusgarri egiten joateko”. 

Maiatzaren 26an, Klik Eguna
Arrazoi bilketa hau plazaratze-
ko baliatu nahi da, beste hain-
bat herrietan bezala, maiatza-
ren 26an Usurbilen antolatu 
duten Klik Eguna. Arrazoi bil–
keta honekin, herrietan bildu-
tako indar erakustaldia izan 
nahi du baita ekainaren 10eko 
giza kateak. “2019 arrazoi eta 
gehiago ditugula erabakitzeko, 
erabaki nahi dugula” adieraz-

ERABAKITZE ESKUBIDEA,
ZERGATIK ETA ZERTARAKO

“Denon arrazoiak dira 
garrantzitsuak. 

Ezinbestekoak gara denok 
arrazoi bilketa honetan”

teko. Indar erakustaldi bat bai-
ta, hauteskunde zikloan mur-
giltzear diren eragile politikoen 
aurrean. Gogoan izan, Gasteiz–
ko Legebiltzar parean amai-
tuko da datorren giza katea, 
“eta ez da kasualitatea” noski, 
Gure Esku Dagoren esanetan.

Usurbilen bezala, Euskal He-
rrian herriz herri, eskualdez 
eskualde egingo den arrazoi 
bilketarekin Herritarron Ituna 
osatuko da. Gerora, eragile ani–
tzen artean adostu nahi dena. 
“Herri Itun hori sustatzeko 
unean zubi lana egitea da Gure 
Esku Dagoren asmoa”. Argi 
denez, prozesu hau asteotan, 
herritar bakoitzak eginiko ekar-
penetik abiatuko da, behetik 
gorako prozesu argia izango da.

Ekainaren 10ean “energia erakustaldi hori egitera, etorkizunari eskua ematera” gonbidatzen gaitu Gure Esku Dagok.
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Usurbil K.E.-ren kadete mutilek Sektorea 
jokatzeko txartela eskuratu dute
Eginiko ahaleginak goiz 

edo beranduago emai–
tzak ekartzen ditu. 

Usurbil K.E.ren kadete mutil–
en kasuan bezala. Euskadiko 
Txapelketan lehen hiru taldeen 
artean amaituta, Espainiako 
Sektorea jokatzeko sailkatu 
dira. Bartzelonara doaz aste-
buruan. Bezperatan bildu da 
NOAUA!, taldeko entrenatzaile 
Iñaki Irazustarekin.

NOAUA! Giro gozoa izango du-
zue taldean?
Iñaki Irazusta: Inork ez zuen 
honaino heltzea espero. Aur-
ten bigarren urteko jokalari 
bakarra dugu, gainerakoak le-
henengo urtekoak dira. Urtebe-
te zaharragoekin lehiatzen ari 
dira, kategoria honetan gehien–
ak bigarren urtekoak baitira. 

N. Halakoetan meritua han-
diagoa izango da, talde berria 
osatzeko denbora beharko bai-
ta.
Bai. Denboraldiko helburua 
taldea egiten joatea eta mailaz, 
Euskal Ligatik ez jaistea zen. 
Pixkanaka, gaztetxook maila 
bikaina dutela ikusten joan gi-
nen. 

“Bigarren urteko jokalari bakarra 
dugu, gainerako jokalariak lehenengo 
urtekoak dira”, Iñaki Irazustak esana.

N. Zer bereizgarri ditu talde 
honek?
Batez ere duten motibazioa. 
Talde aitzakiarik jarri gabe da-
tor entrenatzera. Bestalde, guk 
bere garaian jokaldiak egiten 
ez genekien. Hauek gure al-
dean baliabide asko dituzte. 
Eskubaloia asko ikusi dute.

N. Denboraldiaren eboluzioa, 
etenik gabeko hobekuntzak 

baldintzatu du beraz.
Nahiko erregularra izan da 
denboraldia. Hasieran taldea 
forma hartzen ari zen. Aben-
dutik aurrera forma man-
tentzen saiatu gara. Jendea 
motibatzen saiatu gara. Gutxi 
jokatzen dutenak ere ahal ge-
nuenean atera dira jokatze-
ra. Partidak amaitu, eta gutxi 
jokatu duenari hurrengo neur–
ketarako motibatzen saiatu 
gara. Talde osoa, urte amaie-
rara motibatua heltzen saiatu 
gara. 

N. Taldea zaintzea izan da be-
raz erronka nagusietakoa.
Elkarren artean lagunak dira, 
beti daude elkarri laguntzen, 
xaxatzen eta horrek asko era-
giten du talde batean. 

N. Noiz sailkatu zineten aste-
buruan jokatuko duzuen sek-
torerako?
Euskadiko Ligak sailkatutako 
lehenengo lau taldeek fase bat 
jokatu genuen duela aste ba–
tzuk Zarautzen. Lau horieta-
tik hiru sailkatu ziren sektore 
honetan; Bidasoa, Zarautz eta 
gu. Guri Bartzelonan jokatzea 
egokitu zaigu.

“Taldeak bizi osoan oroituko duen 
esperientzia izango da”
N. Sagardo Eguneko asteburu 
berezi honetan.
Iñaki Irazusta: Entrenatzaileen–
tzat berezia, baina esperientzia 
berri bat. Gaztetxo hauek go-
zatzen ikusteagatik bakarrik 
sektorera joateak merezi du. 
Gainera gaztetxo usurbilda-
rrak Bartzelonarekin lehiatzen 

ikustea ederra izango da. Ira-
baztea oso zaila izango da, ia 
ezinezkoa. Baina taldeak bizi 
osoan oroituko duen esperien–
tzia biziko du.

N. Aurreko urteetan sektoreo-
tara senior mailakoak sailka–
tzen ikustera ohituak ginen. 

IÑAKI IRAZUSTA

“Nahikoa 
erregularra 

izan da denboraldia. 
Talde osoa 

urte amaierara 
motibaturik heltzen 

saiatu gara”

Maila hauetan 
garrantzitsuena 
“eskubaloiaz 
gozatzea da”
NOAUA! Sektorearen ostean 
zer datorkizue?
Iñaki Irazusta: Gipuzkoako 
Koparekin segiko dugu. 

N. Denboraldi honekin, tal-
dea hurrengo denboraldian 
lehiatzen segitzeko motiba-
tua egongo da?
Bai. Aurten jokalari denak 
bat ezik lehenengo urtekoak 
direla kontuan izanda, hu-
rrengo denboraldian jokalari 
bat galdu egingo dugu, gaz-
teagoak etorriko dira. Halere 
dugun bloke hori manten-
duko da. Aurten bezala, lasai 
hasiko dugu denboraldia eta 
noraino hel gaitezkeen ikusi-
ko dugu. Taldea mantentzen 
bada gu gustura. Baina mai-
la hauetan garrantzitsuena 
dena, eskubaloiaz gozatzen 
segi dezatela. 

Partidak asteburu 
honetan jokatuko 
dira Katalunian
n Jokatuko duten sektorea: C.
n Noiz: maiatzak 18-20.
n Non: Sant Joan Despi 
(Bartzelona, Herrialde Kata-
lanak).
n Aurkariak: 
-F.C. Barcelona Lassa
-H.C. Eivissa
-Elda C.E.E. “A”

Barcelona, Eivissa eta Elda taldeak 
izango dira Usurbilen aurkariak.

Iaz aurten jubenil mailan le-
hiatzen ari diren kadeteak ere 
sailkatu ziren. Horrek esan 
nahi du azpitik lan egiten ari 
dela kluba. Lehen garai batean 
ez ginen ezta Euskal Ligan, eta 
orain hortxe gaude. Eginiko 
lanaren emaitzak pixkanaka 
badatoz. 
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Bizitza Da Handiena plataformak 
herri borroka astea deitu du 

Larunbat honetan (hilak 
19) goizeko 10:30ean, 
Donostiako Bulebarrera 

bizipoza eta lotarako zakua era-
mateko deia egiten ari dira sare 
sozialen bidez. Herri borroka 
astea iragarri dute maiatzaren 
19tik 26ra hiriburuan, “Bizitza 
Da Handiena” aldarripean. 

Kalea bizi-bizi dagoela gogo-
rarazten dute deitzaileek, pro-
testarako hamaika arrazoi dau-
dela eta horiei guztiei erantzun 
bateratua eman asmo diete 
astebetez, “agintetik aurrera 
eramaten ari diren herritarron 
aurkako politikei aurre egin 
behar zaiela uste dugulako. 
Behar izugarria dago, egoerak 
eskatzen du, eta horren froga 
da batu garen eragile eta herri-
tarren aniztasuna”.  

Dagoeneko herri mugimen-
du eta sindikatu ugarik bat 
egin dute ekimen honekin. Eki-
men honen filosofiarekin bat 
datozen Euskal Herriko gaine-
rako eragileek atxikimendua 
emateko aukera dute ostegun 
iluntzera arte, bizitzadahan-
diena@gmail.com helbidean. 

Mundu mailan nahiz Do-
nostian aurrez izan diren es-
perientziak erreferentzia gisa 
baliatu dituzte, ekimen hau 
antolatzerakoan; desobedientzia 

Herri borroka astea iragarri dute maiatzaren 19tik 26ra Donostian.

ekimen masiboak, atxiloketen 
aurkako herri harresiak, gre-
ba feminista, pentsiodunen 
mobilizazioak, 15M,… edota 
erraustegiaren aurkako kanpal-
dia. Erraustegiaren Aurkako 
Mungimenduak ere bat egin du 
besteak beste, ekimen hone-
kin. “Borroken artean loturak 
egiten saiatuko gara”, adierazi 
du Bizitza Da Handiena ekime-
nak sare sozialen bidez.

Iragarri dutenez, “desobe-
dientzia zibila, kolabora-
zio-eza, ekintza zuzena, erre-
sistentzia izango dira gure 
borrokarako tresna lege eta 
politika injustuei aurre egiteko; 
beren bortxa agerian utziko 
dugu guk biolentziarik erabili 
gabe. Erasoen aurrean elkar-
tasuna izango da tresnarik in-
dartsuena”. 

Bertaratzeko deia egin dute. 
“Garrantzitsua izango da adin 
eta esparru ezberdinetako jen-
dea bildu eta denok bertan 
gustura sentitzea, gure lekua 
daukagula ikustea. Horrega-
tik, era guztietako konpromi-
soak, denak balorean jarriko 
ditugu”.

HERRI PLATAFORMA

Larunbat honetarako
Donostiara “bizipoza eta 

lotarako zakua eramateko 
deia egin dute”

Elkarretaratzea 
EITB atarian
Birziklatzearen Nazioarte-
ko Egunean, maiatzaren 
17an elkarretaratzea deitu 
du Errausketaren Aurkako 
Mugimenduak 18:00etan 
EITB-ren Miramongo egoitza 
atarian. Udazkenaz geroztik, 
telebista publikoak errauste-
giari buruzko eztabaida eman 
dezan eskatzeko change.org 
atarian bildutako ia 10.000 
sinadurak entregatuko dira 
mobilizazio horretan.

Fiskaltza ere 
Intxaurrandieta 
eta Errazkin 
zigortzearen alde
2013ko azaroan erraustegia 
geratzeagatik epaitu zituz-
ten apirilaren 12an Madril-
go Kontu Auzitegian, garai 
hartako GHK-ko lehendakari 
Ainhoa Intxaurrandieta eta 
foru ingurumen diputatu 
Iñaki Errazkin. Aurreko os-
tegunean, ondorioak azal–
tzeko saioa egin zuten. Fis-
kaltzak bat egin du, orain 
bost urte Zubietako errauste-
gia geratu izanak eragindako 
gastuak, egungo GHK-ko ar-
duradunek Errazkin eta In-
txarraundietari ordainaraz-
teko eginiko eskaerarekin. 
Gogoan izan, EHBilduko bi 
kideon poltsikoetatik 45 mi-
lioi euro ordaintzea eskatzen 
diete auzitara eraman dituz-
ten GHK-ko egungo kideek. 

LABen babesa jaso dute
LAB sindikatuak bestalde, 
babesa adierazi die Intxau-
rrandietari eta Errazkini. 
Herritarren mandatua bete 
baino ez zutela egin dio 
sindikatuak. EHBilduko bi 
kideok hartutako erabakiak 
ordea, EAJ sustatzen ari den 
ereduaren aurka jo izana or-
dainarazi nahi zaiela oharta-
razten du.

Sagardo Egunez, jai giroa Ernairen karpa gunean 
Musika, jan edana eta mobili-
zaziorako tartea izango da 37. 
Sagardo Egunez, euskal pre-
soen eskubideen alde Ernai 
Usurbilek Mikel Laboa plazan 
antolatu duen karpa gunean. 
Talogileak lanean ariko dira 
eguerdi partera arte. Eguer-
dian, euskal presoen eskubi-
deen aldeko elkarretaratze 
eta giza katea egingo dira. Eta 
musika izango da arratsalde 
eta iluntzean:

Maiatzak 20, igandea 
n 11:00 Txosnagunearen ire-
kiera.
n 13:00 Presoen aldeko kaleji-
ra eta txotxa.
n Talogileak eguerdira arte.
n 17:00 Lendakaris Puertos.
n 21:00 Dj Jotatxo.
Antolatzailea: Ernai Usurbil.

Beste hitzorduak
Euskara, aisia eta artea, ar-
datz hauen inguruan antolatu 

du Usurbilgo gazte mugimen-
duak maiatzeko agenda. 
n Maiatzak 18, ostirala: 22:00 
Kafe Tertulia Potxoenean: 
Emakumea eta Sexualitatea.
n Maiatzak 19, larunbata: Mihi-
luze saioa Askatasuna plazan.
n Maiatzak 25, ostirala: 21:30 
“Zer da artixta izatea? Usur-
bilgo artixtekin solasaldia Po-
txoenean.
n Ondoren, Andoni bakarlaria 
Sutegi atarian.
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Hegoaldeko zuhaitz-igela ezagutzeko 
irteera antolatu dute Aginagan

Antxomolantxa Elkar-
teak Aginagako Arrate 
baserri inguruetara ir-

teera antolatu du larunbat ho-
netarako (maiatzak 19). Goi-
zeko 10:00etan abiatuko dira 
Aginagako frontoitik. 

Familia giroko txangoa izan-
go denak Arrate baserrirantz 
joko du aipatu moduan. Zo-
nalde horretan dagoen igel 
putzu bat bisitatuko dute. Ber-
tan dauden igelak, hegoaldeko 
zuhaitz-igela, babestu beha-
rreko espeziea dugu. 

Zaindu beharrekoa
Euskadiko anfibio urriena aur-
kitzen da bertan, baita Mendi-
zorrotz eta Igara inguruetako 
zenbait putzuetan ere. Ezagu-
tu eta zaindu beharreko onda-
re bizia beraz. 

Goizeko 10:00etan abiatuko dira Aginagako frontoitik. 

Aranzadi Zientzia Elkarte-
ko kideek xehetasun gehiago 

eskainiko dizkiete txangoan 
parte hartuko dutenei. Aipatu 
moduan, plan egokia herritar 
ororentzat, bereziki haur eta 
gurasoentzat.
n Eguna: Maiatzak 19 larun-
bata.
n Ordua: 10:00etan.
n Irteera: Aginagako frontoitik.

LARUNBAT HONETAN

“Arrate baserri ondoko 
zonaldean dagoen 

putzu bat bisitatuko dute”

Aginagako txokoak
Ostiral honetan (maiatzak 
18) itxiko dute, Aginagako 
udako txokoetan izena ema-
teko epea. Ekainaren 25etik 
uztailaren 30era izango dira 
baina, Aginagako San Praixku 
guraso elkartetik ohartarazi 
dutenez, “abuztuan ere es-
kaintzeko asmoa dugu, taldea 
sortzen bada behintzat”. Izen 
emateko bi aukera dituzte 
interesdunek: iraupen osoa 
edota asteak solte. Informazio 
gehiago helbide honetan: 
aginaga@eskolatxikiak.org

Hitzaldia Zubietan 
Maiatzaren 14an izango dela 
iragarri bagenuen ere, hilaren 
21ean izango da, arratsaldeko 
15:00etan Zubietako Kaxkape 
egoitzan. ELIKA fundazioko 
kide Edurne Gantxegi arituko 
da hizlari lanetan. Antolatzai-
lea: Zubietako Eskola Txikiko 
Guraso Elkartea.

5 bolondres behar dira Andatzan 
indusketa lanetarako

Aranzadi Zientzia Elkarteak 
egin du deialdia. Parte har-
tu nahi duenak, aranzadi.eus 
atarian doan izen emateko 
maiatzaren 18ra arteko epea 

du. Lanok egun solteetan egin-
go dira uztaila eta urria artean. 
Egitasmo honetan laguntzen 
dihardute Usurbilgo Udalak eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak.

Maiatzaren 18an amaituko da izen-ematea.

Ikasturte amaierako emanal-
dia eskainiko dute antzerki 
taldeko kideek, maiatza-
ren 26an larunbatarekin, 
12:00etan Sutegiko audito-

rioan. Emanaldirako sarrera 
doakoa izango da. Gonbida-
penak eskuratu beharko dira. 
Emanaldi egunean bertan Su-
tegin banatuko dituzte.

Maiatzaren 26an Sutegin arituko dira.

Maiatzaren 26an, Muxurbilgo 
ikasleen emanaldia
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Andatza Eguna,
zuzenketa
Andatza Egun jendetsuaren 
berri eman genizuen due-
la astebeteko aldizkarian. 
Azken lau urteotako etenal-
diaren ostean, usadio zahar 
hau Andatza M.K.T.-ren bo-
londresek eginiko ahalegi-
nari esker berreskuratu zela 
adierazten genuen. Datu 
hau ez da zuzena ordea. Jai 
eguna antolatzen Santuene-
ko gazte koadrila bat aritu 
baitzen. Nabarmentzekoa 
da diogunez, Andatza Eguna 
berreskuratzeko egin duten 
ahalegina. Bejondeizuela! 
Barka eragozpenak.

Eskubaloia 
Kiroldegian 
Maiatzak 19 larunbata
n 16:30 Jubenil neskak, 
Gipuzkoako Kopa: 
Usurbil K.E.-Pulpo
n 18:00 Jubenil mutilak, 
Gipuzkoako Kopa: 
Usurbil K.E.-Legazpi

Larunbat honetan 
erregionalen azken 
neurketa
Mailaz igotzeko aukera 
duen Usurbil F.T.-ren erre-
gional mailako futbol tal-
deak denboraldiko azken 
partida jokatuko du larun-
bat honetan (maiatzak 19) 
17:30etan Haranen. Aloña 
Mendi K.E.-koak izango di-
tuzte aurrez aurre. Taldea 
babestu eta animatzera joa-
teko deia egiten diete usur-
bildarrei.

Sarrera erosi zenutenok maiatzaren 25ean erabili ahal izango duzue.

Pilotarietako baten lesio 
bat tarteko, maiatza-
ren 11rako Garfe pilota 

enpresak iragarria zuen pilota 
jaialdia atzeratu egin dute bi 
astez. Honenbestez, maiatza-
ren 25ean ospatuko da, aurrei-
kusia zegoen ordu eta toki be-
rean; 19:00etan frontoian.

Sarrerei lotutako oharrak. 
Joan den ostiraleko jaialdirako 
sarrera erosia zenutenok, ondo 
gorde; maiatzaren 25ean erabili 
ahalko duzue eta. Aldiz sarre-
ra erosia izan eta hilaren 25eko 
jaialdira joaterik ez duzuenok, 
txartela itzuli ahalko duzue.

Pala eta pilota jaialdia
Pala eta pilota jaialdia antolatu 
du Garfe enpresa pilotak. Bere 
pilotari taldean du usurbildar 
bat, Xabier Santxo Sagardia. 
Neurketetako batean, binaka 

Maiatzaren 11ko pilota jaialdia, 
bi astez atzeratua

eskuz lehiatuko da Santxo 
Gorrotxategirekin batera, Xa-
la-Santxez bikotearen aurka. 

Emakumeen arteko pala partida 
ere jokatuko da, Larrarte-Maiza 
eta Balerdi-Arrillaga bikoteen 
artean. 

Jaialdiaz gozatzeko sarrerak 
salgai dituzue 9 eurotan, Ai–
tzaga eta Txiriboga tabernetan. 
Egunean bertan 12 eurotan es-
kuratu ahalko dira, haurrenak 
5 eurotan.

IZERDI PATSETAN

PILOTA JAIALDIA
Sarrerak salgai dituzue 
9 eurotan, Aitzaga eta 
Txiriboga tabernetan

Udala-Arlaban, Gipuzkoako Biraren segida
Aurreikusia zutena baino as-
tebete lehenagorako, ekaina-
ren 3rako iragarri du Andatza 
M.K.T.-k hurrengo txangoa; 
urte hasieratik abian duten Gi-
puzkoako Biraren bosgarren 
etapa, Udala-Arlaban artekoa. 
Txangorako izen ematea zabal-
du dute:

n Eguna: ekainak 3, igandea.
n Abiatzeko hitzordua: 
07:30ean autobusez, Oiardo Ki-
roldegitik.
n Ibilbidea: 27 kilometro.

n Izen ematea: maiatzaren 
30a baino lehen, 10 euroko or-
dainketa egin kontu zenbakio-
tako batean:
Rural Kutxa: 30080259163005430321

Kutxabank: 20955069071068489805

n Oharrak:
-Plaza mugatuak.
-Otordua ibilbidea amaitu-
takoan egingo da. 
-Janaria norberak eraman be-
har du.
-Edaria Andatza Mendizaleen 
Kirol Taldeak eramango du.
-Andatza Mendizaleen Kirol 

Klubak antolatzen dituen irtee-
retan parte hartzeko derrigo-
rrezkoa da, mendiko federatua 
izatea eta aseguru txartela inda-
rrean edukitzea. Federatu gabe 
dagoenari tramitea egingo zaio, 
hala nahi badu. Horretarako 
web orrian aurkitzen da egin 
beharrekoa, edo jarri harrema-
netan andatza@hotmail.com 
helbidean.
n Informazio gehiago: 
andatza.com
n Antolatzailea: Andatza 
M.K.T.
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Te-
lefonoz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 / 
erredakzioa@noaua.eus  
Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, eguerdiko 
12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditugu be-
rrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k 
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

ETXEBIZITZA

Salgai
126m2ko pisua salgai Agina-
gan, 65m2ko ganbararekin. Oso 
eguzkitsua, dena kanpoaldera.
Berritu beharra. Prezioa 186.000. 
659257889 edo 680742504.

Etxebizitza egin daitekeen 61 
metro2 lokala salgai Munalurran. 
Etxea bihurtzeko baldintzak be-
tetzen ditu. Prezioa: 68.000 euro. 
943 916 182 (Jon). 

90 m2 pisua salgai Txaramunto 
kalean. 3 logela, sukaldea, 2 ko-
mun, egongela. 11 m2- terraza, 
8 m2 trastelekua eta bertan 33 
m2-ko garajea erosteko aukera. 
606 877 856 

Atikoa salgai garajea eta trastele-
kuarekin. Tel. 665 720 913 

Pisu bat salgai Kale Nagusian. 3 
logela, sukaldea, egongela eta 
2 bainugela. Dena kanpoaldera. 
Ganbara prezio barruan. Prezioa: 
205.000 euro. Tel. 629 631 838 

Pisua eta garajea salgai kale na-
gusian. 3 logela, sukaldea, egon-
gela, komuna, kalefakzioa. Dena 
berrituta. Fatxada ere bai. Garajea 
40 m2 eta itxia. Biak batera edo 
aparte. Tel. 695 705 905. 

Pisu bat salgai. 90 m2. 3 logela 
handiak, 2 bainugela, jan-egon-
gela, sukaldea, jantokia aparte 
eta trastelekua. Dena kanpoalde-
ra. 605 707 642. Prezio berria. 

Gure Borda salgai: 5.600 m2, borda, 
aterpea 943 42 96 82 / 637 293 471 

90 m2 pisua Kale Nagusian. 4 loge-
la, 2 komun, saloia, sukalde handia, 
trastelekua. 657700408 

Duplexa Kalezarren - Aizparrenea 
etxea, 176 m2 (120 + 56).  Garajea 
eta terraza. Igogailua eta fatxada 
berritua. 359.000 euro. 679002101. 

Kalezar auzoa, 3 gela handi, sukal-
de handia, komun bat. Gela guztiak 
kanpoaldera. Fatxada berrituta, 
teilatua egoera onean. Garajea, bi 

trasteleku. 135 m2.   637 22 88 60  

2 gela, komuna, sukaldea eta sala 
dituen etxe bat erosiko nuke. Ge-
hienez 90.000 euro. 689 58 39 21.  

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

Etxe txiki eta merke bat erosi 
nahi nuke. Edo alokairu baxuko 
bat hartuko nuke. 615 758 476.  

Alokairuan   
Pisu bat alokatzen da Santue-
nean. Tel. 679 366 415 

Abendurako pisua alokairuan 
hartu nahi dut, Aginagan, Usur-
bilen edo Orion. 690 367 952 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Tel. 620 708 265 / 686 143 786. 

Logela bat alokatuko nuke. Mutil 
langilea, serioa eta arduratsua. 
651 197 381 / 632 138 393 

Alokatzeko pisu merke baten 
bila gabiltza, bikote bat gara, 
biak lanarekin, informeak ditugu. 
675595294

Duplex bat alokatzen da Txara-
munto kalean. 3 logela, 2 komun, 
sukaldea, egongela, bulego bat, 
terraza bat eta garajea. 625 702 
807. 

Santuenean pisu bat alokatzen 
da. 679 366 415. 

Logela bat alokatuko nuke. Neska 
bat naiz eta lanean ari naiz. Ar-

duratsua eta garbia. 612 487 017. 

Negozio-lokal bat alokatzen 
da. Kafetegi edo taberna gisara 
nahiago, baina aukerak zabalik. 
Kaxkoan kokatua. 630 456 404 

3 geletako etxea alokairuan; 600 
euro gehienez. 665319105. 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
3 logela eta igogailua. Familia 
arduratsua eta nominarekin. Epe 
luzerako. Tel. 687 201 410. 

Logela alokairuan Aginagan, 
pertsona arduratsu batentzat. 
Tel. 672 448 644. 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Txakur bat dut. Erroldatua. 661 
115 222  

Alokairuko pisu txiki baten bila 
nabil. Presa dauka. 699 680 265. 

3 logela dituen alokairuko pisu 
baten bila nabil, baina epe motz 
batean (urte 1) erosteko aukera-
rekin. Tel. 686 554 145. Ana. 

Alokairuko pisu baten bila nabil 
Usurbilen. Tel. 603 336 046.

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Garaje itxi bat alokatzen da Erre-
katxiki kalean. Tel. 616 235 366. 

Alokairuan 50m2-ko lokal/gara-
je bat Atxegalden. Autoak sar–
tzeko atearekin. Goiko kalea 2. 
676453176 

Baju bat alokatzen da Munalurra, 

4ean. Tel. 652 765 583 

Garajea salgai Txaramunto kalean. 
23 m², ate elektrikoa eta itxia. 
615744628. 

34m2ko lokal komertzial bat 
alokatzen da Errekatxiki 5ean. 
695723192 

2 garaje marra alokairuan edo sal-
gai, Olarriondo 4an. Banaka edo 
biak batera. Tel. 663 031 803 

120 metro2 lokal bat salgai. Alpe-
rroburu 3an. 699 306 158 

Ganbara, atiko edo trasteleku bat 
erosiko nuke Usurbil edo inguruan. 
630 490 844. 

Kotxe bat salgai, 3 hilabete 
bakarrik ibilia. Oso kilometro gutxi. 
Renault Clio marka, gris argia eta 
5 ate. 943 370 677 

Garaje marra bat salgai Munalu-
rran. Tel. 646 663 405 

Daelin Message motorra salgai, 49 
zilindr. 6.400 km, 15 urte inguru. 
Istripurik gabe. 450 euro, negozia-
garriak. Tel. 637 760 816. 

Garaje itxia salgai, 38 m karra-
tukoa, Txaramunto, 12. Usurbilen. 
Mikel 665677195 

Garaje itxia salgai, 38 m2, Txara-
munto kalea 12. Mikel: 665677195 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak 

Zerbitzari bat behar dugu aste-
burutarako Artzabal jatetxean 
eta udaran ordu gehiago. Tarte-
ka asteburuak jai egiteko auke-
rarekin. Garrantzitsua euskara 
jakitea eta esperientzia izatea. 
artzabaljatetxea@gmail.com 

Zerbitzari lanak egiteko, neska 
edo emakume euskaldun bat be-
har da. Tel. 690 106 070

Aseguru sektorean espeziali-
zatua den gestore pertsonal 
baten bila gabiltza. Heziketa 
aseguru-etxearen esku eta libre 

egotea eskatzen da. Diru-sarrera 
altuak. jm.fandino@catalanaoc-
cidente.com. 699 760 873. 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Lan bila nabil interna edo exter-
na bezala. Pertsona helduak edo 
umeak zaintzen. Urtebeteko espe-
rientzia. Arduratsua, erreferentzia 
onekin. 666 295 450

Garbiketa egiteko, pertsona hel-
duak edo umeak zaintzeko. Espe-
rientzia duen neska, arduratsua. 
Berehala lanean hasiko nintzake. 
637 106 649 

Lan bila nabil, pertsona helduak 
zaintzeko. Ospitalean, etxean, 
gauetan. Garbiketa orokorrean ere 
bai. 671 763 558 

Pertsona helduak zainduko nituzke, 
asteburu, jai egunetan eta gauean, 
baita erietxean ere. 606 661 048 / 
943 404 015. 

Lan bila nabil etxeak garbitzen edo 
umeak zaintzen, ekaina eta uztaila, 
goizetan eta Usurbilen. 608201745. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Interna, 
externa edo orduka. 632 541 872 

Emakume bat naiz, eta lan bila 
nabil. Interna, externa, orduka. 
Helduak edo umeak zaintzen. 676 
188 411

Neska bat naiz, eta lan bila nabil. 
Orduka lan egingo nuke. Helduak 
edo umeak zaintzen. 619 355 819

Mutil gazte bat naiz, eta lan bila 
nabil. Pertsona helduak zaintzen, 
hospitalean, baserrian. 632090146 

Mutil gazte bat naiz, eta lan bila 
nabil. Pertsona helduak zaintzen, 
hospitalean, baserrian. 632793747

Lan bila nabil. Umeak edo pertso-
na helduak zaintzen. Esperientzia 
eta erreferentziekin. 662 910 181

Interna bezala lan egingo nuke. 
Esperientziarekin. Paperak egune-

OHARRA: 2018ko maiatzaren 25ean aterako dugu datorren astekaria. 
Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... jakinarazteko azken eguna: maiatzaren 21ean astelehena, 

eguerdiko 11:00etan. Emailez, helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Zorionak Peru!
7 urte!! Muxu 
handi handi bat, 
Eire, aitatxo eta 
amatxon partez.

Zorionak Mikel!
10 urte beteko 
dituzu maiatzaren 
18an. Muxu handi 
handi bat familiaren 
partetik!

Zorionak printzesa!
Maiatzaren 18an 7 urte 
beteko dituzu. Zorionak 
eta muxu handi bat 
etxekoen partez!

Zorionak Alvaro!
50 urte bete berri 
dituzu, alajaina! 
Segi orain bezain 
bizkor!  

Zorionak Naiara! Maiatzaren 20an, 7 urte 
beteko dituzu. Nola ari den handitzen gure 
etxeko bigarren izarra. Merienda goxoa 
prestatu... Txokolatezko 7 muxu handi 
handi... etxeko guztien partez!

Zorionak Maren! Maiatzaren 17an, 11 
urte beteko dituzu. Primerako merienda 
izango dugu... Txoko marrubizko 11 muxu 
handi handi.... denon partez!

Zorionak Lide 
eta Intza! 
Muxu haundi 
bana. Ondo ondo 
pasa maiatzaren 
18an.
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Telefono interesgarriak
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, 8 plaza)  677 373 466
Eusko Tren 943 470 976
LurraldeBus 943 000 117
Korreos - posta zerbitzua 943 362 894
Anbulategia 943 362 013
Amenabar botika (lehen Oa) 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
Kutxabank 943 361 202
Euskadiko Kutxa-Laborala  943 364 740
Banco SabadellGuipuzcoano 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

ratuta. Tel 682 723 520 

Emakume bat eskaintzen da pert-
sona helduak zaintzeko. Geria-
triako eta lehen laguntzako eza-
gutzak ditut. Esperientzia etxeko 
lanetan eta antolamenduan. Erre-
ferentziak ditut. 612 495 429

Emakume bat eskaintzen da, 
etxeko lanak egiteko edo umeak 
zaintzeko. Goizez edo arratsaldez. 
Esperientzia daukat. 690 336 444. 

Lan bila nabil. Orduka eta arratsal-
dez. 663 776 93 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
zaintzen, gauetan, asteburutan, 
externa bezela edo garbiketa lane-
tan. 671 763 558. 

Interna moduan lan egin nahi dut 
adinekoak zaintzen. 25 urteko lan 
esperientzia dut. 633 73 64 26 

Lan bila nabil, etxeak garbitzen, 
etxeko lanak egiten edo pertsona 
helduak zaintzen. Esperientzia ere 
erreferientziekin. Tel. 632 576 258 

Mutil arduratsua baserriko laneta-
rako eskaintzen da. 661118892. 

18 urteko neska euskaldun he-
rritar esperientziaduna naiz. Aste 
osoan zehar arratsalden umeak 
zainduko nituzke. 688817429.

Lan bila nabil. Umeak zaintzen, 
garbiketa lanak egiten, orduka, 
interna bezala. Tel. 642 238 949 

Lan bila nabil. Etxeak garbitzen, 
arratsaldetan 2 ordu edo aste-
burutan. Tel. 663 776 223. 

Usurbilgo bizilagun bat naiz, eta 
orduka garbiketak egiten lan 
egingo nuke. Tel. 674 570 534 

Lan bila nabil. Etxeak garbitzen, 
arratsaldetan 2 ordu edo aste-
burutan. 663 776 223. Maribel 

Lan bila nabil edo gabiltza. Per–
tsona helduak zaintzen edo gar-
biketa lanak egiten; bulegoak, 
garajeak, portalak, poligonoak, 
edo enpresak. Sukaldean ere mol-
datzen naiz. Kotxea dut, eta espe-
rientzia. 688 654 698. 

Lan bila interna, esterna moduan, 
haur nahiz helduen zaintzan ari–

tzeko. Esperientziaduna. 677 624 
971.

Lan bila nabil. Interna, externa, 
aste burutan, gauak pasatzen... 
lan egingo nuke. Paperak egune-
ratuta eta esperientziarekin. 645 
067 560

Emakumea eskaintzen da heldu 
nahiz haurrak zaintzeko. Interna 
edo esterna moduan. 697 221 
372.

Emakumea lan bila haur, helduen 
zaintzan, etxeko lanak egiteko in-
terna edo esterna moduan. Espe-
rientziaduna. 617 998 582.

Garbiketa lanak, helduen zaintza 
lanak egiteko prest interna mo-
duan, egunez edo orduka. 671 
763 558 

Mutil gazte bat naiz eta lan 
egingo nuke. Baserrian, anima-
liak zaintzen, pertsona helduak 

zaintzen, harraskan, arraina gar-
bitzen... 688 802 851

Lan bila nabil. Interna, externa, 
orduka edo gauetan. Garbiketa 
lanak egiten, pertsona helduak 
zaintzen... 634 278 198 

Neska ikasle eta gaztea eskain–
tzen da oporretan umeak zain–
tzeko. Tel. 632 504 672

Neska gazte euskalduna, kla-
se partikularrak emateko prest 
egongo litzateke: euskeran, gaz-
teleran, ingelesean eta frantse-
sean goi maila eta tituluduna. 
687025768 (Jaione).

Lan bila nabil. Orduka, gauetan... 
Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan. Tel. 671 763 558 

Lan bila nabil. Interna bezala, or-
duka... edozein modutan. Tel. 638 
877 627

Lan bila nabil. Interna bezela edo 

orduka eta astelehenetik ostirale-
ra. 690 146 067

Lan bila nabil. Interna bezela, or-
duka, gauetan... edoizen modu-
tan. Pertsona helduak zaintzen, 
garbiketa lanetan... 634 278 198

Neska arduratsua erreferentzia 
eta esperientziarekin eskaintzen 
da. Pertsona helduak edo umeak 
zaintzeko edo garbiketan lan egi-
teko. Irterna moduan, orduka edo 
gauez. 677 624 965

Neska farmazialaria segituan la-
nean hasiko nintzake. Pertsona 
helduak edo umeak zaintzen edo 
garbiketan, orduka. 622 217 818

Lokal bat salgai, Nagusia 5ean, 
120 metro2. 699 306 158

Neska bat eskaintzen da orduka 
lan egiteko. Etxeak garbitu edo 
adineko pertsonak zaintzeko. Tel. 
687 348 223.

Geriatria laguntzaile bezala, edo 
sukaldari bezala (euskal sukal-
dearen ezagutza). 688 654 698. 

Ileapaintzaile bat naiz, eta etxee-
tan ilea orrazteko eskaintzen 
naiz. Aproposa pertsona hel-
duentzat, edo etxetik atera ezin 
duenaretzat.  612 487 017. 

Helduak edo umeak zaintzen edo 
garbiketa lanak egiten lan egingo 
nuke. 632 587 450.

Asteburutan, interna bezala lan 
egingo nuke, pertsona helduak 
zaintzen. 602 871 835.

Etxeko lanak egiten edo garbike-
tan, umeak edo pertsona helduak 
zaintzen edo sukaldean lan egin-
go nuke. Tel. 617 166 950. 

Neska arduratsua lan bila da-
bil. Interna moduan eta orduka. 
Pertsona helduak edo umeak zain–
tzen edo garbiketa lanetan. Bere-
hala lanean hasteko. 606267824

BESTELAKOAK
Gerezi koloreko logela bat salgai. 
Egoera onean. Ohea, idazmahaia, 
armairua eta apal bat. 400 euro. 
600 320 967 

Udarregi Ikastolan klase partiku-
larrak emateko jende bila gabiltza. 
Interesa baduzu pasa ikastolatik 
edo deitu! 943 36 12 16 

Errege sagar ekologikoa eta etxe-
ko membrilloa salgai. Interesatuz 
gero: 656742048 (Miren) edo 
656757850 (Arantxa). 

Belarra mozteko makina elektrikoa 
(gutxi erabilita) eta enkortxadora 
salgai. 943363201 

Bi artzai txakurkume Gorbea arra-
zakoak saltzen dira. Telefono zen-
bakia: 637 974 994 

Italiera klaseak eskaintzen dira. 
Kontaktua: 699 609 058. 

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

 

Goardiako farmaziak Maiatzak 17 - Maiatzak 27
Osteguna 17 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte        

Ostirala 18 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte 

Larunbata 19 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte                        

Igandea 20 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte  

Astelehena 21 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Asteartea 22 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                 

Asteazkena 23 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte           

Osteguna 24 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte       

Ostirala 25 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte 

Larunbata 26 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte                       

Igandea 27 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte  

LARUNBATETAN,
Usurbilgo bi farmaziak ireki-
ta egongo dira: 9:00-13:30

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
ECHEVESTE ELOSEGUI, JORGE
Elkano 9 Behea, Hernani
943 55 20 87 22:00 - 09:00

Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian ikusgai.



 22 2018ko maiatzaren 18anINGO AL DEU?

Datozenak

Ostiral honetan arituko dira, Bihu-
rri ludotekak antolatuta, arratsal-
deko 17:30etik aurrera ludotekan 

bertan. Euskal Herria ezagutzera datozen 
Mattin eta Mariren bizipenak jasotzen 
ditu ekitaldiak, musika, dantza edota 
kontakizunen bidez.

Identitateari buruzko hitzaldia
Maiatzaren 30ean astelehena, gu-
rasoei zuzenduriko hitzaldia: “Iden-
titatearen ibilbidea. Neska-mutil ani–
tzak, sexualitateak, transexualitatea”. 
17:00etan, Bihurri ludotekan. 

Ekainean, “bazkideon merienda”
Ekainaren 22an ostirala, 17:00etatik 
aurrera, “Bihurriko bazkideok opor ha-

siera merienda batekin ospatuko dugu.
Zatoz!! Oparitxoak ere egongo dira!”.

Agenda
18 19 20

maiatza

ostirala larunbata igandea
Olatz Kortaren eta Xabi Zubeldiaren mu-
sika emanaldia. 17:00etan Bihurri ludotekan.
Ikastolak 50 urte: disko aurkezpena 
19:00etan frontoian.
Kafe tertulia 22:00etan Potxoenean. Anto-
latzailea: Usurbilgo Gazte Mugimendua.

Ate irekien eguna Lanbide Eskolan 11:00.
Mihiluze saioa 19:30ean Askatasuna pla-
zan. Antolatzailea: Usurbilgo Gazte Mugi-
mendua.

37. Sagardo Eguna 2018.
Giza katea. Usurbilen Nahi Ditugu elkarteak 
deituta. 13:00ean Mikel Laboa plazatik.

Maiatzaren 22tik 26ra, 
Udaberri Festa Zubietan
Honatx Zubietako Eskolako Guraso 
Elkarteak aurtengorako osatu duen 
egitaraua:

Maiatzak 22, asteartea
n 17:00 Eskulanak.
n 19:00 Buruhandiak.

Maiatzak 23, asteazkena
n 17:00 Kantukantoi taldearekin ipuin 
kontaketa eta ilustrazioa.
n 18:00 Globo gerra eta apar festa.

Maiatzak 24, osteguna
n 16:30 Merendola.
n 17:00 Puzgarriak eta trebetasun fro-
gak.

Maiatzak 25, ostirala
n 17:00 Zubieta antzerki eta dantza 
taldeko ikuskizunak.
n 18:00 Altxorraren bila.
n 19:00 Afari-merienda, eta ondoren, 
disko festa.

Maiatzak 26, larunbata
n 10:00 Eguneko irteera: orientazio 
froga Pagoetako parkean, 10:00etan, 
Iturrarango parketxetik.

Antolatzailea: Zubietako Eskola 
Txikiko guraso elkartea.

Olatz Kortaren eta Xabi Zubeldiaren 
emanaldia Bihurri Ludotekan

Ostiral honetan, 17:30ean, Bihurri ludotekan 
arituko dira Xabi eta Olatz (argazkian).

Udarregi Ikastolaren 50. urtemugaren ha-
rira, disko bat grabatu dute eta ostiral ho-
netan aurkeztuko dute. 19:00etatik aurre-
ra, frontoian. 12 kantuz osaturiko diskoa 
6 eurotan eskura dezakezue, Lizardi eta 
Laurok liburu dendetan, Bordatxo taber-
nan eta Udarregi Ikastolan.

‘Ikastolak 50 urte’ disko 
aurkezpena frontoian

Elikadura osasuntsua 
hizpide Zubietan
Maiatzaren 14rako iragarri bagenuen ere, 
maiatzaren 21ean astelehena egingo da 
hitzaldia, arratsaldeko 15:00etan Zubie-
tako Kaxkape egoitzan. ELIKA fundazioko 
kide Edurne Gantxegi arituko da hizlari 
lanetan. Antolatzailea: Zubietako Eskola 
Txikiko Guraso Elkartea. 



  



 


