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Auzolanean,
bertako sagarraren
eta sagardoaren alde
Andatza M.K.T,
errelebo premian
Igande goizean,
Baxurde Krossa
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Albistea iruditan

Masusta zaletuak, kantu giro ederrean
“...horregatik, guk, zaleok, izan dugu ausardia, Usurbilen eratzeko, masustaren
kofradia”. Hala dio, Masustaren Kofradiaren ereserkiak. Irailaren 7an entzun
genuen Artzabalen. Aipatu jatetxean bildu ziren hamaikagarren urtez kofradekideak, edizioz edizio hazten doan bilgunearen gaualdian.
Masustak dituen propietateei gorazarre
egiteko 2007an sortu zuten bost lagunek
kofradia Txirristra tabernan. Aipatu moduan, begi bistakoa denez, nabarmen
hazi da ordutik bilgunea. Masusta erdigunean jartzen duten jaialdia ospatzen
dute urtero garai honetan antolatzen
duten kantu afarian. Produktu honekin
sukaldaturiko afaria dastatu, ereserkia
abestu edota kofradekide berri bat izendatu ohi dute. Aurten, Mila Furundarenak zin egin du. 2019rako kide berria,
Gurutze Gorriti hautatu zuten.

Masustarekin sukaldaturiko afaria dastatu, ereserkia abestu eta kofradekide berri bat izendatu ohi dute.

Laburrean
Katekesian izena emateko
garaia

Euskaraldiaren inguruko
hitzaldia Sutegin

Udajolaseko argazkiak,
eskuragarri

Salbatore Parrokiak jakinarazi duenez, katekesian izen-emateko egunak hauek izango dira: Irailak 11 eta 12, 18:00-19:30era
Parrokia etxean. Gurasoak bertaratzea komeni da.

Irailaren 19an asteazkena, hitzaldia Sutegin. “Euskaraldia: zergatik eta zertarako?”
galdera izango dute abiapuntu Olatz Altunak eta Inaxio Usarraldek. 19:00etan hasiko da solasaldia. Antolatzailea: NOAUA!

Irudi bilduma jaso nahi duzuenok, eskaria irailaren 10etik 14ra egin beharko
duzue NOAUA!n. Bestalde, Udajolasen
arroparik galdu duenak NOAUA!n galde
dezala. Galdutako arropa dezente dugu.

Elkarteko lehendakaria:
Idoia Torregarai.
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Euskal presoak

Euskal Herrira!

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua.
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Aritz Gorriti

I

majinatu. Objektu bat,
edozein,
gustukoen
duzun paperean biltzen
zabiltza mimo handienarekin. Maite duzun horri
oparitzeko. Denbora eskaini
nahi diozu, barru barrutik
sortu baitzaizu opari hau
egitea. Oparitzea halakoetan, gauza ederra da. Oparia eskutara emateko unea
baino zirraragarriagoak dira
prestaketa lanak sarritan,
eta berak oparia jasoko duen
unea irudikatzea. Ederra!
Baina orain kendu burutik,
ziur, biziko zenituen halako
une gozo horiek. Joan gaitezen beste muturrera. Irudikatu orain beste une bat.
Suabeki esanda, biziki maite
ez duzun horrentzako oparia prestatzen ari zara. Bere
onetik aterako duzu. Kexatuko dela badakizu, baina
era berean jakitun zara, zure

2018ko irailaren 14an

Nahi ez dutena… Zubietara opari
ustez (ikusteke baita benetan
hala izango ote den) opari
hori eskuartean itsatsiko diozula, ezingo duela errefusatu.
Ezinegona, haserrea muxutruk, debalde partitzen ari
zara, baina berdin zaizu.
Zubieta da opariok jasotzen
ari dena. Eta Zubieta aipatuta, ezin esan detaile faltarik
izaten ari direnik azken urte
luzeetan.
Eskuzabal portatu dira zubietarrekin. Oparitu diete, alternatiba egon arren, guztion
osasun eta poltsikoak hipotekatzera datorren erraustegia.
Oparitua zieten, Martutenekoa
eraitsita, hura ordezkatuko
zuen baina azkenean egingo
ez den makrokartzela (haren
ordez, gizarteratze zentroa altxako dute). Eta azken aldian
negoziatzen ari diren oparia,
militarren kuartela.
Loteriaz ariko bagina, Zu-

bietak zoritxarraren txartel guztiak dituela esango
genuke. Argi denez ordea,
ez da zorte kontua. Donostia
nahiz Gipuzkoarentzat, inork
etxe ondoan nahi ez dituen
azpiegiturak kokatzeko gune
“estrategikotzat” hartu dute
Zubieta. Soilik gertukoenen
begi bistapean den Zubieta
gaina, mendien atzealdea, hiriburuko postal idiliko horretatik nahikoa urrun…
Egoera bidegabean dira urte
luzez zubietarrak. Isilik gainera, opariok onartu beharrean
aurkitu dira. Ez zaizkie eskaini. Zubieta gainera bota dizkiete. Ez dute opariok eman
dizkionari itzuli edota opariok, trukatu edo aldatzerik
gainera.
Onik eragin ez eta norberak
nahi ez duena beste bati oparitzen dionak norbera nolakoa
den ageri samarrean uzten

du. Are gehiago, pertsona
bati buruz ez, guztiok ordezkatzen gaituzten erakundeez ari garenean. Eta are
gehiago, Zubietaren eskuzabaltasunaz
aprobetxatu
baino gehiago, ondo lotuak
dituzun herritarrez baliatzeaz
ari bagara. Zubietaz ari zarenean, zubietarrei bizkar
emanez. Zubietaz ari zarenean, Zubieta eta zubietarren erronka, iritzi, nahi eta
ametsak aintzakotzat hartu
gabe.
Eta halere oparitzen segi.
Baina ezer pozgarri edo onik
desio ez duten opariok, oparitzen ari denaren eta oparia
jasoko duenaren arteko harremana nolakoa den ageri
samarrean uzten du; zurekin
baina zu gabe. Baina ba–
tzuei, nahi ez duten horretarako guztirako, argi denez,
beti geratuko zaie… Zubieta.

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

Eskertza

Donostia Festibala
Zubietan

D

inbi Danba taldeak,
70, 80 eta 90. hamarkadetako
abestien
bertsioekin girotu zuten herria abuztuaren 4an. Baterijole
usurbildarra du taldeak. Hari,
talde kideei eta Phatom Studioren laguntza eskertzeko helarazi digu emanaldiko argazkia herritar batek. Txirristra
taberna ere eskertu nahi du,
emandako afari eta zerbitzuagatik. “Eskerrik asko denoi!”,
helarazi nahi die.

Asteburu honetan ospatuko
da Zubietako hipodromoan.
Besteak beste, Berri Txarrak,
Pussy Riot, Liher, Ane Leux,
dj-ak… Informazio gehiago:
donostiakutxakulturfestibala.
com

Abuztuaren 4an Dinbi Danba taldekoak zuzenean aritu ziren Mikel Laboa
plazan.

Berri Txarrak larunbatean
arituko da hipodromoan.
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Aginagako Eskola Txikiaren Eguna
ospatuko dute irailaren 22an

I

kasturte berezia abiatu du
Aginagako Eskolak. Gogoan
izan, 2019ko Gipuzkoako
Eskola Txikien jai eguna antolatu eta ospatuko dute bertan.
Testuinguru honetan, baina lehenago, Aginagako Eskola Txikiaren Eguna deitu dute irailaren 22rako. Honatx bosgarren
edizioak dakarrena:

Aginagako Eskola Txikiaren
5. Eguna
Irailak 22, larunbata
n 10:30 Umeentzat jolasak.
n 13:30 Bazkaria.
n 17:00 Antzerkia: “Txapela
buruan eta dantza munduan”.
n Ondoren, txokolatada.
n Antolatzailea: Aginagako Eskola Txikiko Guraso Elkartea.

Datorren urtean, Gipuzkoako Eskola Txikien Festa Aginagan egingo da.

Larunbat honetan, “Trakamatraka” ludotekan

A

ginagako Eskola Txikiko Guraso Elkarteak
antolatuta larunbatean
irailaren 15ean 17:00etan Aginagako ludotekan. Birziklatutako materialekin eginiko
musika instrumentuekin kon–
tzertu didaktikoa eskainiko
zaie etxeko txikienei.

Musika ulertzeko eta maitatzeko bide berri eta erakargarria eskaintzen dute denetariko instrumentuekin; jazz
erritmodun mangerak, didgeridoo bihurtuko diren yogurt
potoak, kriskitin konplejua
daukaten maionesa tapa jotazaleak, erritmo afrikarrez
beteriko kuboak, gorputzean

Birziklatutako materialekin eginiko musika instrumentuekin
kontzertu didaktikoa eskainiko zaie etxeko txikienei. Argazkia: Goiena.

itsatsirik geratzen den doinua
fabrikatzen duten hodiak...

Aginagako ludotekan, 17:00etan
Musika helarazteaz gain, “bir-

ziklatze-kontzientzia lantzen
dugu. Gizarte honek bazter–
tzen dituen gauzak eraldatu,
eta zoragarriak diren musika-tresnak bihurtu ditugu”.

Arrate tabernak
kudeatzailea behar
du
Aginagako jubilatuen elkarteko taberna kudeatu, gunearen mantenu, ustiapen eta
garbiketaz arduratu, gelak
zaindu edota eskilarak eta
beheko sarrera garbi mantentzeko kudeatzailea behar
da. Urtebeteko kontratua esleituko zaio, lau urtera arte
luzagarria. Prezioa: 25 euro,
gutxieneko hileroko kuota
(+%21eko BEZ-a, guztira
30,25 euro). Betebeharreko
gehiago: B2 hizkuntza gaitasun maila egiaztatzea; elikagaien manipulatzaile titulua
izatea. Informazio gehiago
udaletxean jaso daiteke.
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Autobus zerbitzuen lineen antolaketa
berria onartu du Foru Aldundiak

G

ipuzkoako Foru Aldundiak behin betiko
onartu du Buruntzaldeko eta Tolosaldeko erabilera
orokorreko bidaiarien garraio
erregular iraunkorreko autobus
zerbitzuen lineak berritzeko
iragarria zuen proiektua. 18
linea erregular, iraunkor eta
orokorrek osatzen dute kon–
tzesioa, eskariaren araberako
beste linea batek, eta ospakizun egun berezietarako zerbitzuek. Aldunditik diotenez,
“kontzesio-sistema berria mugikortasun, eraginkortasun eta
oreka ekonomikoko irizpideak
kontuan hartuz diseinatu da”.

Onespenarekin batera, proiek–
tuari aurkeztu zaizkien 3.889
alegazioei erantzun die Aldundiak. Usurbilgo Udalak, Andoain eta Hernanikoekin batera aurreproiektua geratu eta
gaia adostasunez konpontzea
eskatzeko aurkezturiko alegazioa ez du aintzakotzat hartu
Diputazioak. Eta Udalok iragarritako murrizketak gauzatu

Usurbil, Andoain eta Hernaniko Udalen esanetan, “sinestezina eta
onartezina da Foru Aldundia erakusten ari den errespetu falta”.

egoitza atarian egin zuten agerraldian.
Gai honetan, prozesu osoan
zehar Aldundiak izandako jarrera salatzeko bildu zituen
udal ordezkariok Diputazio
aurrean. “Sinestezina eta
onartezina da Foru Aldundia
erakusten ari den errespetu
falta, bai errespetu instituzional falta eta bai herritarrekiko
errespetu falta. Jarrera antzekoa izan du prozesu osoan”,
adierazi zuten.

“Prozesu itxia izan da”

ESKUALDEKO UDALAK
Usurbilgo Udalak,
Andoain eta Hernanikoekin batera aurreproiektua
geratu eta gaia
adostasunez konpontzea
eskatzeko aurkezturiko
alegazioa ez du kontuan
hartu Diputazioak
ditu Aldundiak.
Usurbili dagokionez, iragarritakoa bete dute; ospitalee-

tarako autobus zerbitzuaren
ibilbidetik kanpo utzi dituzte
Aginaga eta Usurbil.

Onartezina
“Horrela gaude, ezertan eragiteko inongo aukerarik gabe”,
zioen Usurbilgo Udaleko alkate Xabier Arregik, Hernani eta
Andoaingo udal ordezkariekin
batera Aldundiak proiektua
onartu bezperatan, uztailaren
20an Donostiako Gipuzkoa
plazan, Foru Aldundiaren

Prozesu osoan zehar izan den
gardentasun falta salatu eta
haserrea adierazi zuten, hitza
hartu eta parte hartzeko, ekarpenak egiteko aukera ukatu
zaielako bai udalei baita herritarrei ere. “Prozesua itxia izan
da, erabat opakoa, ez dugu
parte hartze aktiborako inolako aukerarik izan eta zirrikituren bat ireki badute, beti
izan da jendartearen eta udal
batzuen presioagatik”, salatu
zuten.

“Oso argi utzi dute nork agintzen duen”

G

ogoan izan, 5.000 alegazio eta 7.000 sinadura
bildu dira Aldundiak iaz
plazaratu zuen aurreproiektuan
planteatu ziren autobus zerbitzuen murrizketen aurka eta
herritarren iritzia aintzakotzat
hartua izatea eskatzeko. “Ahoz
zein idatziz eskatu genion diputatuari proiektua argitaratu aurretik udaloi bidaltzeko. Baietz
esan zigun, baina gaur arte. Beraz hitza ez dute bete, oso argi
utzi dute nork agintzen duen”,
adierazi zuten.
Maiatzean egin zuten bil–
kuran ahoz esan zitzaiena
baino ez zekiten. Usurbildik

atera gabe, esaterako, herri
hau ospitaleekin lotzen duen
autobus linea kentzekoa zela
Aldundia. Hasiera batean,
Usurbildik Hernanira doan zerbitzuan ere Zubietako geltokia
kenduko zutela iragarri arren,
azkenean bere horretan mantenduko dute zerbitzu hau.
Lehenago,
aurreproiektua
onartu zenean, udal batzuk
propio eskatutako bileretan
Aldunditik esan zitzaienez,
“lehentasuna irizpide tekniko
eta ekonomikoek izan zutela.
Alegia, zerbitzuen erabiltzaile
kopurua eta errentagarritasun
ekonomikoa izan zirela. Bere
unean adierazi genien, gure

ustez errentagarritasun ekonomikoaren irizpidea edo hori
bakarrik behintzat ez zela egokiena, eta behintzat errentagarritasun sozialaren irizpideak
ere horren pareko beharko
lukeela izan. Erakunde publikoek hori ahaztea arduragabekeria izugarria iruditzen
zaigu. Zerbitzu batzuetan izan
liteke, bidaiari kopuru handiegirik ez izatea, baina horiek
kenduz edo murriztuz gero,
kontuan hartu behar da zein
kolektiko kaltetzen diren. Eta
kasu honetan, kaltetzen diren
kolektiboak,
emakumeenak
eta adineko pertsonenak dira
tamalez”.

Egoera honen aurrean, udalok beren haserrea adierazi
zuten, “ez delako bidezkoa
herritarrengan hainbeste eragin duen zerbitzu batean herritarren iritzia kontuan hartu gabe halako murrizketak
eta aldaketak egitea. Marisol
Garmendia, prozesu guztian
zehar, herritarren bizkar aritu
da eta zentzu horretan salatu
nahi genuke, Foru Aldundiarentzat hainbeste garrantzia
izan edo zutabe nagusitzat
erabiltzen dituzten partaide–
tza eta gobernantza eredu berriaren printzipioak proiektu
honetan hutsaren hurrengo
izan direla”.
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Ekintzaileentzako diru-laguntzak

H

utsik dauden lokal komertzialak biziberri–
tzeko edota urtebetez
Kabienen egonaldia egiteko,
ekintzaileei zuzenduriko bi diru-laguntza deialdiok plazaratu zituen Usurbilgo Udalak uda
aurretik. Gogoan izan, eskabideak udal erregistroan aurkezteko irailaren 30era arteko epea
dute interesdunek. Informazio
gehiago: usurbil.eus / 943 371
951

Lokal komertzial hutsak
biziberritzeko
n Nori zuzendua: jarduera ekonomiko berri bat martxan jarri
nahi duen ekintzaileari.
n Eskaintzen dena: alokairu
gastuei aurre egiteko diru-laguntza.
n Lehentasuna izango dute:
herritarrei eskaintzen ez zaiz–
kien zerbitzuekin lotutako
proiektuek, baita ixtera doazen

%30a (gehienez 200 euro).
n Informazio gehiago: maiatzaren 25eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.

Hasiz Hazi beka deialdia

Hasiz Hazi beka jasotzen duenak urtebeteko egonaldia egin ahal izango du
Kabienen. Argazkia: Kabiene.

edo itxi berriak diren jardueren
jarraipenekoak diren proiektuek ere.
n Betebeharrak: lokalik jabe–
tzan ez izatea, hutsik dagoen
Usurbilgo merkataritza lokal
bat alokairuan hartzea, gehien–
ez 5 langile izatea…
n Jarduera mota: txikikazko
herri merkataritzako jarduerak,
pertsonei zuzendutako zerbi–

tzuak, biziberritze ekonomiko
eta sozialerako lagungarria izan
daitekeen jarduera komertziala.
n Lokalaren alokairua: 12 hilabeteko gutxieneko iraupeneko
kontratua; gehienezko prezioa,
metro karratuko 10 euro.
n Diru-laguntzen zenbatekoa:
lehen urtean alokairu gastuaren %40a (gehienez ere 300
euro) eta bigarrenean gastuaren

n Nori zuzendua: 2018an
enpresa proiektu bat duen
ekintzaileari.
n Eskaintzen dena: Kabiene
elkartearen elkarlan-gunearen
urtebeteko erabilera, diruz ordaindua.
n Bekaren gehieneko zenbatekoa: 1.089 euro (beti ere ekin–
tzaileak 12 hilabeteko erabilera
izaten badu Kabienen).
n Lehiakideek bete beharreko
baldintzak: Beterri-Buruntzako
udalerriren batean erroldatua
egotea, adinez nagusia izatea,
Usurbilen enpresa bat sortzeko
ekimena dutenak izatea,…
n Informazio gehiago: maiatzaren 28ko Gipuzkoako Aldizkari
Ofiziala

Bi hezitzaile kontratatzeko deialdiak zabalik jarraitzen du
LH 1-4 maila arteko ikasleei
zuzenduriko Zirimara eskola-kiroleko proiektu eraberrituan lan egiteko bi hezitzaile behar dira, urriaren 1etik
ekainaren 15era arte, astean 7
orduz jarduteko. Usurbildarra,
euskalduna eta aisialdi edo
begirale titulua izatea ezinbestekoa izango da. Bidali kurrikuluma irailaren 17a baino
lehen eskolakirola@udarregi.
eus helbidera, edo Udarregi
Ikastolako idazkaritzan utzi.
Ikastolak berak, Usurbilgo

Udalak eta NOAUA! K.E.-k
sustariko egitasmorako hautagaien elkarrizketak hilaren
19an egingo dira 17:00etan.

Deialdiaren xehetasunak:
n Bete beharreko lanpostu
kopurua: 2.
n Lanaldia: urriaren 1etik
ekainaren 15era, astean 7
ordu.
n Bete beharreko baldintzak:
-Aisialdiko zuzendari edo begirale titulua izatea.
-Usurbildarra eta euskalduna

izatea.
n Puntuagarria izango da:
-Hezkuntzarekin (jarduera fisikoa, aisia) zerikusia duen
formazioa izatea.
-Lanpostuarekin
lotutako
lan-esperientzia izatea; heziketa fisikoan, hezkuntzan, Eskola Kirolean…
-Lanpostuarekin lotutako bestelako jarduerak egin izana:
bolondres jardun izana gorputz adierazpen jardueretan,
aisialdi ekimenetan, kalean
nahiz naturan eginiko joko-jo-

lasetan…
n Hautaketa prozesua:
-Irailaren 17ra arte: kurrikulum bilketa eskolakirola@
udarregi.eus helbidean edo
Udarregi Ikastolako idazkari–
tzan.
-Irailak 19: jasotako kurrikulumetatik bost hautatu eta
17:00etan hautagaiei elkarriz–
ketak. Hor hautatuko dira bi
hautagaiak.
-Irailak 21: epaimahaiaren
ebazpena ezagutzera emango da.
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Ikastaroak, ikasleen zain
Kantu Taldea

Ikastaro eskaintza zabala prestatu du Santuenea
Elkarteak. Irailaren 15a baino lehen eman beharko da
izena:
n Yoga eta reiki: 619 791 170
edo 670 027 731.
n Aeroyoga: 615 715 991
edo 670 027 731.

Udako etenaldiaren ostean, irailaren 17an itzuliko dira Kantu
Taldekoak haien jardunera. Astelehenero bilduko dira, 18:0019:00 artean, Agerialdeko musika gelan. Gogoan izan, uda
osteko lehen kantu jira, irailaren 29an 19:00etan, Mikel Laboa plazatik abiatuko da.

Helduen Hezkuntza
(EPA)
Bigarren hezkuntzako graduatua atera; unibertsitaterako,
goi nahiz erdi mailako Lanbide
Heziketa zikloetarako sarbide
probak prestatu, oinarrizko
hezkuntza gaiak landu, hiz–
kuntzak, kultur jarduerak…
Eta eskaintza zabalagoa du 18
urtetik gorakoei zuzenduriko
Helduen Hezkuntzak. Matrikulatzeko irailaren 14ra arteko
epea dago.
n Informazio gehiago:
943 37 64 43
info@epalasarte.eus
epalasarte.eus

Etumeta AEK
euskaltegia
2017-18 ikasturterako matrikulazio epea zabalik dute Etumeta AEK euskaltegian. Euskara
ikasteko maila guztiak, Min–
tzalagun,
autoikaskuntza…
Aukera zabala beraz. Izen
emateko ordutegia: astelehen–
etik ostiralera, 11:00-13:00 artean eta 18:00-20:00 artean.
n Informazio gehiago:
Nagusia, 43

Santueneko
ikastaroetan izena
emateko epea
ixtear da

Ordutegiak:
Irailaren 17tik aurrera, Kantu Taldekoak astelehenero hasiko dira
Agerialdeko musika gelan entseatzen.

607 609 379
usurbil@aek.eus
aek.eus
muntteri.blogspot.com.es

KzGunea
Goizez (09:00-13:00) zabalduko dute irailean. Honatx
asteotan eskainiko diren ikastaroak:
n Irailak 18-26, 09:00-11:00
“Smartphoneak eta tabletak.
Zure Android gailua erabiltzen
ikasi”.
n Irailak 27-28, 09:00-11:00
“Bapateko mezularitza zure
Smartphone bidez”.
n Irailak 28, 11:00-13:00 “Sasoi
ona lortu azken kirol aplikazioetan”.
n Informazio gehiago: 943 023
684 / tutor.usurbil@kzgunea.
net / kzgunea.eus

Einean Guraso
Eskola
Ostiral honetan, irailaren 14an
itxiko dute Guraso Eskolak
antolaturiko ikastaroetan izen

emateko epea:
n Oinarrizko argazkilaritza
digitala: Ibai Arrieta. 635 701
473, photo@ibaiarrieta.com
n Laboreak: Juani 609 413 883.
n Yoga: Katia (636 711 514),
Sebas (605 722 825).
n
Pintura:
Susana
(609413883).
n
Eskulanak:
Susana
(609413883).
n Masajea: Sebas (605722825).
n Sabel dantza/Hip hop: Uarda (637 256 851).

Orbeldi Dantza
Taldea
Irailaren 12tik 14ra, 17:0020:00 artean Oiardo Kiroldegiko dantza gelan finkatu dute
izen-ematea. Urriaren 1ean
abiatuko duten ikasturterako
eskaintza zabala prestatu dute
haur zein helduentzat.
Emailez ere apuntatu daiteke, orbeldi.udt@gmail.com
helbidera idatzita. Izen abizenak, taldea eta telefono zenbakia adierazi.

n Astelehenetan:
19:10-20:10 Aeroyoga.
20:15-21:15 Aeroyoga.
n Astearteetan:
9:15-10:15 Aeroyoga.
10:20-11:20 Errestauratiboa.
14:40-15:40 Aeroyoga.
16:00-17:30 Yoga.
18:30-20:00 Yoga.
20:30-22:00 Yoga.
n Asteazkenetan:
19:10-20:10 Aeroyoga.
20:15-21:15 Aeroyoga.
n Ostegunetan:
9:15-10:15 Aeroyoga.
10:20-11:20 Errestauratiboa.
14:40-15:40 Aeroyoga.
17:00 Reiki.
20:30-22:00 Yoga.

Tai chi ikastaroa
Urriaren 1ean abiatuko da.
Saioak astelehen eta ostiraletan izango dira, 17:15-18:15
artean.
n Izen emateko deitu telefono zenbakiotako batera:
645 720 696 (Rosarito)
675 006 445 (Maribi).
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Eli eta Patxi: “Parte hartu Euskaraldian!”

E

li eta Patxi izan ditugu
udako
protagonistak
Usurbilen. Euskaraldian
parte hartzeko animatzen aritu
zaizkigu sare sozialen bidez.
Lerrootan elkarrizketatu ditugu, izen ematea irekitzear den
honetan. Zehaztasun gehiago
jasotzeko hurbildu irailaren
19ko Potxoeneko solasaldira.

NOAUA! Uda herrian igaro duzue, baina uda ezberdina bizi
izan duzue?
Eli: Uda ederra, herri osoan zehar ibili naiz. Aspaldi zapaldu
gabeko bazterrak ikusi ditut.
Jada ez nintzen gogoratzen
txikitan ibilitako lekuetaz. Oso
ondo, jende piloarekin hitz
egin dut.
Patxi: Nik ere lehen aldiz arraindegi batean lan egin dut.

Euskaraldia,
datozen deialdiak
Irailak 19, asteazkena

Elik eta Patxik azaldu digutenez, Euskaraldian izena emateko epea
irailaren 20an zabalduko da.

PATXI
“Orain gehienok dakigu
euskaraz baina ez dugu
erabiltzen. Hor dago
gakoa, hori da suspertu
nahi dena”

Zer moduzko esperientzia izan
da?
Patxi: Lehen aldia izateko gustura! Helburua, Euskaraldirako
prestatzea ere bazen eta. Uda
konturatzerako joan zait!

Euskaraldirako girotzen aritu
zarete herria. Zer moduz moldatu zarete?
Patxi: Lan pixka bat egin dugu.
Udan asko oporretan ziren baina whatsapp-a erabiliz jende
gehiagorengana iritsi gara.
Eli: Euskaraz ez zekiten batzuk
ere gustura entzun dituzte Euskaraldiko berriak. Leku askotara iritsi gara. Udan buru belarri
aritu naiz Euskaraldiaren berri
ematen, baina irakasgai bat
irailerako geratu zait.

Zein, jakin baliteke?
Eli: Belarriprest-en azalpena
nonbait ez dugu oso oso garbi
eman.
Patxi: Ahobizi-rekin gauza bera.
Dena egina geneukala uste
genuen, baina noski, guk ere
ondo ondo ez dakigula konturatu gara. Besteei irakasteko, guk
ere ikasi egin behar dugu.

Eli: Irailean gainditzeko geratu
zaidan irakasgaia prestatzeko,
topatu naiz gehixeago dakienarekin, eta esan dit, Belarriprest-ek euskara entzun nahi
duela, berari euskaraz egin beharko zaiola.
Patxi: Belarriprest-ek besteari
euskaraz aritzeko aukera ematen dio.
Eli: Ahobizi baldin bada, euskaraz egin behar dio Belarriprest-i.
Patxi:
Horretarako
daude
txapak.

Oporretatik bueltatu den horri,
zer esan?
Eli: Azaroaren 23tik abenduaren 3ra izango da Euskaraldia
puri-purian Euskal Herriko
bazter guztietan. Hura poza.
Ahobizi eta Belarriprest-ak
beharko dira. 16 urtetik gora
izanez gero, izena eman! Hor
ikusiko da euskararen erabilpena ia zenbatekoa den.
Patxi: Ba bai, ze orain denok
dakigu euskaraz baina gero ez
dugu hitz egiten.

Herri hain euskalduna izanda,
Euskaraldia zertarako Usurbil–
en?
Patxi: Ba horregatik, euskalduna euskalduna, denok dakigu
euskara baina ezagutu adina
ez dugu erabiltzen. Lehen arazoa zein zen? Jendeak ez zekiela. Orain gehienok dakigu
baina ez dugu erabiltzen. Hor
dago arazo handiena, hori da
suspertu nahi dena.
Eli: Euskaldun zahar asko dira
erabiltzen ez dutenak. Dakitenek erabili behar dute.

Bideoetan diozuen moduan,
Euskaraldiari ekiteko modu
onena, lehen hitza euskaraz
egitea.
Eli: Dudarik gabe, ze zenbat
aldiz gertatu da sartu leku batera, egun on! esan eta besteak
bai berdin! Kitto arazoak. Lehen hitza ze hizkuntzatan esa–
ten den asko esan nahi du. Lehen hitza euskaraz beti!
Patxi: Eta elkarrizketa euskaraz
jarraitu ahal baduzu, askoz hobeto. Parte hartu Euskaraldian!

Santueneko jaietan ikusiko zaituztegu laster…
Patxi: Irailaren 23an, arratsaldez, hurbiltzen den jende guztiari azalpenak ematen. Apuntatzeko mahaia egongo da.
Eli: Bai, gainera piper jana
izango da! Piperrak jatea oso
gustuko dut.

n 19:00 Solasaldia Potxoenean: “Euskaraldia: zergatik
eta zertarako?”.
n Parte hartzaileak: Olatz Altuna eta Inaxio Usarralde herritarrak.
n Zehaztasunak: “Euskaraldia hizkuntza ohiturak astindu eta ohiko harremanetan
euskara gehiago erabiltzeko
ariketa bat izango da. Baina,
zergatik antolatu da horrelako
ekimen erraldoia? Zergatik
da garrantzitsua bertan parte
hartzea? Galdera hauei eran–
tzuten saiatuko dira Olatz
Altuna eta Inaxio Usarralde
herritarrak”.
n Antolatzailea: NOAUA! K.E.
n Laguntzailea: Euskaraldiko
talde eragilea.

Irailak 20, osteguna
n Euskaraldian izen emateko
epearen irekiera. Paperez egin
nahi dutenek, eskuragarri
izango dituzte NOAUA! K.E.ren egoitzan, Potxoenean,
Euskaraldiko partaide diren
elkarteetan eta kalean jarriko
den mahaian.

Irailak 23, igandea
n Arratsaldez, Euskaraldian
izen emateko mahaia Santueneko jaietan, Eli eta Patxirekin.
n Irailak 24, astelehena
18:00 Euskaraldia prestatzen
segitzeko batzarra Potxoenean.

Azaroak 23-abenduak 3
n Euskaraldia.

Informazio gehiago:
Facebook: Euskaraldia Usurbil
Twitter: @EuskaraldiaUsur
Youtube: Euskaraldia Usurbil
E-posta: usurbil@euskaraldia.
eus
Antolatzailea:
Euskaraldia
Usurbil.
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Sagarra eta sagardoaren kultura indartzera
datorren egitasmo bateratzailea

M

arka berri bat baino
gehiago da aurreko
astean Potxoenean
aurkeztu zutena. “Usurbil, sagarraren bihotza, sagardoaren
kultura”, orain arte eremu honetan herrian egin den lana,
sektoreko eragile eta ekintza
solteak josi, bateratu, eragileak
bateratu, koordinatu eta sagar
zein sagardoaren kultura biziberritzera datorren egitasmoa
dugu. Sektore honetako lankidetza indartu nahi dute, eta
dagoen eskaintza “ondo egituratu eta antolatuz gero, kanpora begira oihartzun eta indar
berezia” hartu dezakeela zioen
Usurbilgo alkate Xabier Arregik
aipatu ekitaldian. Eta horrek
onura ekarriko dio sektoreari
eta herriari oro har.
Sagarraren eta sagardoaren
inguruan garrantzitsutzat jo
duten aurrerapauso hau elkarlanean emango da. Auzolan
horren isla izan zen irailaren
6an Potxoenean bildutako ordezkaritza.

Eragile ugariren babesa
Herriko sagardogileekin batera bildu dira egitasmo honen
bueltan; Alkartasuna Usurbilgo Baserritarren Kooperatiba; NOAUA! K.E.; Usurbilgo
Sagardo Egunaren Lagunak;
Sagardoa Route, gure jatorria;
Sagardoaren
Unibertsitatea;
Gipuzkoako
Sagardogileen
Elkartea; Euskal Sagardoa jatorri izendapena; eta Usurbilgo Udala.

Urte osoko eskaintza
bateratua
Egitasmoaren izenak eta irudiak (sagar bat), aspaldidanik
elkarri lotuak dauden hiru
kontzeptu, usurbildarra, sagarra eta sagardoa barnebiltzen
ditu. “Usurbilek sagardoa herri ondarea du”, nabarmen–

Egitasmoaren izenak eta irudiak (sagar bat), aspaldidanik elkarri lotuak dauden hiru kontzeptu barnebiltzen ditu:
usurbildarra, sagarra eta sagardoa.

JAKOBA ERREKONDO
Sagardoaren inguruan
Usurbilek duen kultura
ezin dela ahaztu dio.
“Horri eutsi egin behar
diogu”
tzen zuen Usurbilgo alkateak,
eta hori alor askotan nabari

da; Usurbilgo historian, paisaian, sagardotegietan... Baina jarduera ere badela zioen,
Usurbilgo jarduera ekonomiko
nagusietakoa.

“Usurbilek ikaragarrizko
aukera ditu”
Eta sagardoaren inguruan dugun kultura ere ezin ahaztu.
“Horri eutsi egin behar diogu.

Usurbilek horretarako ikaragarrizko aukerak ditu. Beste
batzuk dituztenak baino askoz gehiago, bai lurralde eta
sektore aldetik”, azpimarratu
zuen Jakoba Errekondok.
Aurrera begirako erronka
marraztu
zuen,
“kultura hori, jakintza hori, formakuntza eta ekitaldietan
txertatzea”.

Lehendik egindako lana hobeto antolatu
eta indarberritzeko asmoa
Herrigintzan ere presente
asko dagoen sektorea da sagar eta sagardorena. Horren
adibide gisa aipatu zituzten,
jada 36 aldiz ospatu den Sagardo Egun entzutetsu eta
aitzindaria, seigarren ediziora heldu den Sagastiak Loretan zikloa, edota Alkartasuna
Kooperatibak urte osorako
antolatu ohi duen “Sagarron-

dotik Sagardora” formazio
zikloa. “Euskal Herrian egiten den bakarra da hainbeste
urteetan”, nabarmendu zuen
Errekondok. Geroz eta indar
gehiago hartzen ari den txotx
bolada eta NOAUA!ren abenduko San Tomas Azokan ospatzen den etxean eginiko sagardo lehiaketa eta dastaketa
ere goraipatu zituen.

Laburbilduz, Jakoba Errekondok zioen moduan, “ekitaldi piloa urte osoan”. Horregatik, aurkeztu berri duten
egitasmo hau “lehenik egindako lana hobeto antolatu
eta indarberritzeko asmoa da.
Zenbat eta gehiagok ekarpenak egin eta parte hartu, orduan eta hobeto”, luzatu zuten gonbita.

HERRIKOPIL-PILEAN
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Udazken parterako egitarau oparoa
iragarri dute

U

surbil, sagarraren biho–
tza, sagardoaren kultura egitasmoak, sektore
honetako jarduna, urtean zehar
herriari luzatzen zaion eskain–
tza eta eragileak koordinatu eta
bateratu asmo ditu. Horren lekuko, udazkenerako iragarri duten egitarau oparoa.
Aurkezpen ekitaldian Jakoba
Errekondok iragarri zuenez,
hau datorrenaren abiapuntua
baino ez da, “urte osorako egitaraua martxan jartzeko asmoa
dago laster”. Ekarpenak egitera
animatu zuen, “egitarau osatuago eta interesgarriago bat
prestatzeko”.

6. Sagastiak Loretan
Irailak 23, igandea
n 11:00 Bertso Ibilaldia Zubietako hipodromotik.
n Zehaztasunak: “Usurbil eta
Zubieta inguruan ibilbidea,
sagastiak ezagutuz Oihana
Iguaran eta Andoni Egaña
bertsolarien eskutik. Ondoren,
mokadua Iruin Sagardotegian”.

Irailak 24-30,
igandera

astelehenetik

n Sagar erakusketa iraunkorra
Sutegiren erakusleihoan.
n Zehaztasunak: “Sagardotarako erabiltzen ditugun 115
barietateren artean aukeraketa
ikusgai”.

Irailak 25, asteartea
n 19:30 Hitzaldia Sutegiko auditorioan: “Usurbil eta Sagardoaren historia”.
n Zehaztasunak: “Usurbil eta
Sagardoaren historiari buruzko
hitzaldia Xabier Alberdi historialariaren eskutik. Usurbilgo
herriari izaera ematen dion
edaria da Sagardoa. Historia
ezagutu nahi?”.

Irailak 26, asteazkena
n 19:30 Sagar dastatzea Sutegin.

Egitasmo berri honek urtean zehar herriari luzatzen zaion eskaintza koordinatu
eta bateratu asmo ditu.

PARTEHARTZAILEA
Ekarpenak egitera
animatu nahi dituzte
herritarrak, “egitarau
osatuago bat prestatzeko”
n Zehaztasunak: “Jakoba
Errekondo eta Gabriel Durrutyren eskutik sagar dastatzea
egingo da. Sagardotarako sagarren ezaugarriak ezagutu ahal
izango ditugu, euskal sagar
barietateen nondik norakoak
azalduz”.

Irailak 27, osteguna
n 19:30 “Sagarrari sukaldea

dario” saioa Aitzaga Elkartean.
n Zehaztasunak: “Dani Lasa,
sukaldari ikertzailearen eskutik. Zuztarretik hazietaraino,
sagarrak makina bat aukera eskaini diezaizkiguke sukaldean.
Fruitua, ozpina edo sagardoa
bera, osagai erakargarriak
dira platera gozo zein gaziei
gure lurraren nortasuna kutsa
dakiegun. Errezeta eta ideien
errepaso praktikoa egiteko
aukera”.

Irailak 28, ostirala
n 19:30 “Sagardoa bidegile”
dokumentalaren
proiekzioa
Sutegin.
n Zehaztasunak: “Urtean lau

hilabetez, urtarriletik apirilera,
euskal sagardotegiek milaka
pertsona erakartzen dituzte,
bertokoak zein kanpokoak.
Tradizioa bete nahi dute denek: tortilla, bakailaoa, txuleta eta gazta jatea, eta txotxera
deitzen duen ahotsa entzundakoan sagardoa edatea. Tradizio modernoa da hau, baina
erro sakonak ditu. Dokumentalak bidaia moduan azalduko
digu tradizio hau: ibilbide geografiko, kultural, teknologiko
eta gastronomikoa izango da,
ezustekoz betea”.

Irailak 29, larunbata
n 20:00 Euskal Herriko 4. Sagardo Txapelketa herrikoiaren
finala Usurbilgo frontoian.
n Zehaztasunak: “Usurbilgo
herria eta Gipuzkoako Sagardogileen Elkartearen eskutik.
Afalduz, Euskal Herriko beste herrietan sailkatu diren 12
sagardo dastatuko dituzu, eta
norberaren iritziaren arabera
erabakiko da zein den aurtengo txapelduna. Txartelak salgai
jarriko dira abuztuaren azken
astetik aurrera Usurbilgo ohiko
lekuetan eta Gipuzkoako Sagardogileen Elkartean: info@
sagardoa.eus - 943 336 811

Hurrengo hitzorduak...
Azaroak 10, larunbata
n “Txalaparta Sagardoa da”
jaialdia.
n Zehaztasunak: “Sagardoa
eta egur-lana usurbildarren
historiaren ardatz. Sagargin–
tza lanetan ari eta egurraren
soinuak eman zion izaera
Txalapartari, eta jaialdi bate-

kin ospatuko dugu Usurbilen
Sagardoak, egurrak eta Txalapartak herrian duten lekua”.

Abenduak 16, igandea
n San Tomas Azoka: babarrun
lehiaketarekin batera, etxeko
sagardoen dastaketa eta lehiaketa.

Egitasmoaren
sustatzaileak:
Alkartasuna Usurbilgo Baserritarren Kooperatiba; NOAUA!
Kultur Elkartea; Usurbilgo
Sagardo Egunaren Lagunak;
Sagardoa Route, gure jatorria;
Sagardoaren
Unibertsitatea;
Usurbilgo Udala.
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Imanol Agirretxe: “Lesio hau ez da kasualitatez
gertatu eta nahikoa dela erabaki dut”

L

arunbat honetan, Imanol
Agirretxek agur esango
dio kirol ibilbide profesionalari. Anoeta estadioan,
bere zaletuen aurrean.

NOAUA! Gazte zara oraindik,
Imanol. Damutzeko garaiz
zabiltza. Ondo pentsatu al
duzu?
Imanol Agirretxe. Dudarik
gabe. Erabakia sendoa eta irmoa da. Ez dut presarik ez
presiorik izan. Ondo hausnartu
eta gero erabaki dut uztea. Bi
urteko kontratua nuen aurretik baina etapa hau bukatzeko
momentua hau zela ikusi dut.
Azken lesio honengatik eta,
batez ere, nola gertatu den ikusita. Ez banago %100ean ez
dut egonean egon nahi. Lesio
hau ez da kasualitatez gertatu
eta nahikoa dela erabaki dut.
Pentsatu eta sentitu dudan momentuan, kontatzeko beharra
sentitu dut. Eta jendaurrean
esateak lasaiago utzi nau.

Zure erabakiak sorpresa eragin du baita futbola gertutik
jarraitzen dutenen artean ere,
ezta?
Bai, sorpresa izan da. Baina
mundu guztiak ulertu du. Nire
ibilbidea jarraitu dutenek bazekiten gutxi asko nola nenbilen eta denek ulertu dute. Baina hala ere, batzuentzat shock
moduko bat izan zen iragarpena. Gutxik zekiten. Taldekide
batzuk goiz horretan bertan
jakin zuten.

Normalean, denboraldi amaieran iragartzen dira erretiroak.
Zurea ezberdina izan da. Denboraldia hasi berritan.
Nirea ez da lesio potolo bat,
“txiki” asko baizik. Orkatilan
ebakuntza egin ondoren, arazo
ezberdin asko hasi zaizkit. Entrenamendu sinple batean, tiro
batean hain erraz hausteak,

“Entrenamendu sinple batean, tiro batean hain erraz hausteak, zer pentsatua eman zidan. ‘Hobeto ezin nuen iritsi
entrenamendu honetara eta hain erraz hautsi al naiz?’. Hor erabaki nuen futbola uztea”.

IMANOL AGIRRETXE
“Mila gauza pasa daitezke
zure kirol ibilbidean
eta etxeko taldean
amaitzeko zoria dutenak
oso gutxi dira”

zer pentsatua eman zidan.
“Hobeto ezin nuen iritsi entrenamendu honetara eta hain
erraz hautsi al naiz?”. Hor era-

baki nuen futbola uztea.

Iragarpenaren egunean zenbat
mezu jaso zenituen?
200dik gora bai. Tartean, espero ez duzun jende askorena.
Zurekin akordatu dena. Hainbeste lagun egin ditut urteotan
eta hainbeste lagun ditut hortik zehar... Hori da futbolak
duen gauza handienetako bat.

Jendearen erantzuna oso beroa izan da. Zure agerraldia ez-

berdina izan zelako akaso.
Oso maitatua sentitu naiz beti.
Asko jaso dut zaletuen aldetik. Lesionatuta egon naizen
denboran, are gehiago sentitu
dut berotasun hori. Hain zoriontsu izan eta gero, nire kirol ibilbidea sentsazio onarekin amaitu nahi nuen. Realean
oso ondo portatu dira nirekin
eta nik ondo bukatu nahi
nuen taldearekin. Iruditzen
zitzaidan hau zela momentu
egokiena.

Amestutako amaiera
NOAUA! Asier Zubiria atezainak hauxe esan zigun erretiratzear zenean: “18 urterekin edo, ez dakizu zure kirol
ibilbidea nondik nora joango
den. Ezta nola eta noiz bukatuko den. Baina behin adin
batera iristen zarenean, hasten zara amaiera hori nola
nahiko zenukeen imagina–
tzen. Eta azken urteotan
erreflexio hori egiten aritu

naiz”. Ez dakit zure kasua
izan ote den?
Imanol Agirretxe. Beti duzu
buruan bukaera perfektuaren irudia. Denoi pasa zaigu
burutik. Nirea amestutakoa
izango da: Anoeta futbol
zelaian, zaletuen aurrean.
Hori oso garrantzitsua da
niretzat.
Asierrek ere lortu zuen.
Ibilbide luze bat osatu eta

gero, bere azken partida
etxean jokatu zuen. Eredugarria izan zen.
Beti idealizatu ditut horrelako bukaerak baina askotan
ez dago zure esku. Hemendik
atera zaitezke, beste norabaitera joan… Mila gauza pasa
daitezke zure kirol ibilbidean
eta etxeko taldean amaitzeko zoria dutenak oso gutxi
dira.
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“Nire haurtzaroa frontoiarekin eta lagunekin
lotuta dago”

“Gurasoek bere garaian transmititu zizkidaten gauza guztiak ulertu eta nire egin nituelako naiz orain naizen bezalakoa”.

NOAUA! Atzera egingo dugu
une batez. Lagunekin hasiko
zinen futbolean, ezta? Zer nolako oroitzapenak dituzu?
Imanol Agirretxe. Usurbilgo
oroitzapenak beti dira onak.
Kalekume batzuk ginen. Frontoi ondoan bizi ginen eta bertan pasatzen nuen egun osoa.
Futbolean,
eskuz
pilotan,
erraketarekin, palarekin… Nire
haurtzaroa kalearekin, frontoiarekin eta lagunekin lotuta
dago. Orain umeak frontoian
ikusten ditudanean orduko
oroitzapenak etortzen zaizkit
gogora eta polita da.

Pilotan eta eskubaloian ere ibili zinen, ezta?
Pilotan, Pako Alkortarekin entrenatzen genuen frontoian.
Bihotzez eta pasioz aritzen
zen gurekin. Ume pila ibiltzen
ginen eta hura gobernatzea ez
zen erraza izango. Dena den,
polita zen ikustea zenbat ordu
pasatzen zituen bertan eta zer
nolako kariñoarekin eta pa-

IMANOL AGIRRETXE
“Pilotan,
Pako Alkortarekin
entrenatzen hasi ginen.
Bihotzez eta pasioz
aritzen zen gurekin”

sioarekin egiten zuen dena.
Denekin zuen tratu ona. Pakoren azken garaia harrapatu genuen eta ondoren Enrike Huizik hartu zuen ardura.
Eskubaloian ikastolarekin ibil–

tzen ginen, gelakoekin. Dantza
taldean ere aritzen ginen garai
hartan. Oso mugitua nintzen
eta gauza asko egiten nituen.
Edozein gazte bezalaxe, ezta?

Oso gazte hasi zinen nabarmentzen. Horrelakoetan, erraza da burua galtzea. Zure kasuan ere, familiaren babesa
oso garrantzitsua izango zen.
Oso garrantzitsua da. Meritu
handia dute nire gurasoek, beti
gainean egon direlako. Marratik oso zuzen eraman naute.
Pasatzen zena pasatzen zela.

Haien kezkarik handiena hori
zen: nola nengoen jakitea, nire
jarrera zein zen ikustea, iraka–
tsitako balioak zuzen jarraitzea
eta hortik ez ateratzea. Gurasoek bere garaian transmititu
zizkidaten gauza guztiak ulertu eta nire egin nituelako naiz
orain naizen bezalakoa. Beste
ingurune batean, edo beste guraso batzuekin, akaso ez nin–
tzateke hemen egongo orain
zuri hau dena kontatzen. Auskalo zer izango zen. Garrantzia
handia ematen diot horri guztiari.

“Inportantea da ingurune egoki bat izatea”
NOAUA! Oso puztuta dago eliteko kirol mundua. Batzuetan
ahaztu egiten dugu kirolariaren aurretik pertsona dagoela, ezta?
Imanol Agirretxe. Hala da. Per–
tsona ez badago ondo hezita,

gainontzeko guztia ez da aterako. Futbola gero eta dimen–
tsio handiagoa hartzen ari da.
Gu 15-16 urterekin hasi ginen
egunkarietan agertzen eta hori
dena kudeatzen jakin behar da.
Adin horretan, hasi berri zaren

une horretan, oso inportantea
da ingurune egoki bat izatea;
“txikito, segi lasai lanean, asko
geratzen da oraindik”, antzekorik esango dizun norbait aldamenean izatea. Pauta horiek
oso garrantzitsuak dira.
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“Lesioa lezio bihurtu zait”
NOAUA! Zu elitera iritsi zinen–
ean, ez genekien zer ziren Facebook edota Twitter. Sare sozialei
begira bizi gara orain. Dimen–
tsio publikoa duzuenok nabarituko zenuten aldea, ezta?
Imanol Agirretxe. Gauzak asko
aldatu dira oso denbora gu–
txian. Lehen taldean debutatu
eta gero, egun batzuetara, kazetari batzuk CD batean eman
zizkidaten partidako irudiak.
Oroigarri bezala. Pentsa zer
nolako aldea dagoen. Orain,
kalean edota kafe bat hartzen
zaudela, baten batek eskuko
telefonoarekin argazki bat atera
eta segundu gutxira Twiterren
zaude. Horretara egokitzen jakin behar da. Ni hori gabe hasi
nintzenez, ez naiz sare sozialen
erabiltzaile handia izan. Seguraski gauza negatibo gehiago
ikusi dizkiodalako. Sentitzen
diren gauzak egin behar dira
baina sare sozialetako itxurakeria horretatik aparte. Kirolari
bezala, nire burua horrela saldu
beharrari ez diot zentzurik ikusi.
Hala ere, oso garrantzitsuak
direla uste dut. Kazetaritzaren
ikuspegitik adibidez, informatuta egoteko baliogarriak dira
eta munduan edo kirolean zer

Agirretxe Taldeak agur afaria antolatu du larunbat honetarako. 21:00etan, Saizarren. Sagardotegiko menua,
33 euroren truke. Izena aurrez eman behar da, zenbaki hauetako batera deituta: 666 987 083 / 627 813 385.

IMANOL AGIRRETXE
“Ni horiek gabe hasi
nintzenez, ez naiz sare
sozialen erabiltzaile
handia izan”
pasa den jakiteko erabiltzen
ditut.

Egoa puzteko arriskua dute. Futbolean edota eguneroko bizi–
tzan. Hori ere ondo kudeatzen
jakin behar da.
Gutxi edo asko, denok dugu

egoa. Asko bazabiltza hortan,
‘like’ horien menpe, erretiratzeko
unea iristen denean are gehiago
kostako da agurra digeritzea.
Aparrean egon bazara, kolpea
seguraski handiagoa izango da.
Dena den, bakoitzak bere beharrak ditu eta batzuk horrela
asetzen dira. Egoa horrela elikatzeak ordea, dependentzia
asko sor ditzake.

Kirolari batzuk, erretiro garaian, protagonismoa galdu eta
eguneroko martxari lotzeko

zailtasunak izaten dituzte. Horren beldur al zara?
Beldurra ez baina esperientzia
berri bat izango da eta aurre
egin beharko zaio. Azken boladan fokuetatik kanpo denbora
asko pasa dut. Lesioa lezio bihurtu zait. Denbora asko pasa
dut lehen lerrotik aparte eta e–
sango nuke une hauei aurre egiteko garaian lagungarria egin
zaidala. Orain distantzia hartuko dudanez, nola sentitzen
naizen probatu eta konprobatu
nahi dut.

“Txikitan bizitakoa transmititu nahi diet nire alabei”
NOAUA! Hiriburura joateko
aukera izan duzu baina Usurbilen bizitzea erabaki zenuen. Anonimoagoa zarelako
hemen?
Imanol Agirretxe. Bai, hori
egia da. Baina iruditzen zi–
tzaidan arrazoi asko nituela
Usurbilen gelditzeko. Dena
daukat: lagunak, familia, ilobak… Eta familia edukitzeko
garaian, nik txikitan bizitakoa transmititu nahi nien
nire alabei. Haurtzaro polita
izan dut hemen eta nik orain
hori bera eman nahi diet nire
alabei.
Nire kirol ibilbideari da-

gokionez, oso eroso sentitu
naiz herrian. Jende guztia
ezagutzen dut hemen, babestua sentitzen naiz. Gainera, burbuila horretatik atera
eta lasaitasuna eskertzen da.
Hona etorri gara kafe bat har–
tzera (Donostian egina dago
elkarrizketa) eta dagoeneko
bost pertsona gerturatu dira.
Kaffan ez zait inor etortzen.
Lasai egoten naiz herrian eta
lasaitasun hori eskertzen dut.
Eta ojo, Donostia da munduko hiririk politenetakoa eta
zorionez bost minutura dugu.
Udan asko joaten gara baina
urteko egunerokotasun horre-

tarako, Usurbil baino leku hoberik ez dut ezagutzen.

Agirretxe Taldea Antxetan
eratu zen, etxekoen babesean. Larunbatean, Saizarren
egingo duzue agurreko afaria. Agirretxe Taldeak zer
eman dizu?
Goi mailan zabiltzanean, zu
animatzen eta bultzatzen ari
direnak koadrilakoak edo
gertukoak baldin badira, askoz bereziagoa da dena. Oso
eskertuta egon naiz beti. Egin
duten guztiagatik, jasotako
babes guztiagatik eta nire
ibilbide osoan ondoan ego-

teagatik.
Antxetan hasi ginen baina txikia geratu zitzaigun
eta mugitzen hasi ginen,
leku handiago baten bila.
Larunbatean nire ibilbideari
amaiera emango diogu Saizar sagardotegian. Antxetako
lagunak ere badatoz. Denak
elkarrekin egongo gara, beraz. Polita izango da etapa
hau horrela ixtea. Hasi ginenetik hona gauza pila bat bizi
izan ditugu elkarrekin, denak
onak. Batera gozatu dugu
eta niretzat horrelako babesa hain gertu sentitzea gauza
handia da.

751. zenbakia
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Iraultza Txikien Kanpaldia Zubietan

L

urralde Askeak hiru egunetarako kanpaldia iragarri du Zubietan, irailaren 21etik 23ra. “Bestelako
Euskal Herria amesten dugun
herritar eta herri mugimenduen topalekua izango da”.
Bizipoza nagusi izango duena,
ongi bizitzeko errepublikarantz
pausoa emateko espazioa. “Bizitza erdigunean jarriko dugu:
eremu antipatriarkala izango
da, antikapitalista, komunitarioa, autoeratua eta autokritikoa, borrokalaria eta alaia”,
iragarri dute antolatzaileek.

Iraultza Txikien
Kanpaldia
Irailak 21, ostirala

n 16:00 Ongi etorria eta asanblada. Espazioa antolatzeko
auzolana.
n 19:00-21:00 “Lurrikaren erdian, gu berri bat?”.
Gonbidatuak: Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta,
Emakumeen Mundu Martxa.
Amankomunak, Hiritarron harrera sarea.
n 21:30 Afaria.
n Gaubela: “Erradikalak gara!”
antzezlana.

Irailak 22, larunbata
n 09:15 Asanblada.
n 10:00 “Herri mugimenduen
eta instituzioen arteko harremanak. Ezinak eta eginak”.
Gonbidatuak: Larraitz Ugarte
(EHBildu), Laura Perez (Orain
Bai), Maravillas Gaztetxea, Josebe Iturriotz (Medeak).
n “Eraso matxistak gure espazioetan” (emakumeentzako
saioa, ez mistoa).
Gonbidatuak: Bilgune Feminista, Ezker Abertzalea, Joxemi
Zumalabe.
n “Zergatik egiten dugu gizonok eraso? Zer egin egiteari
uzteko?” (gizonentzako saioa,
ez mistoa).
Gonbidatuak: Gizonenea, Zipriztintzen, Toka.
n “Bizitza burujabetza: alternatibak ezagutzen eta sare–

n Gaubela:
Rukula.

Probresiak

eta

Irailak 23, igandea

“Erraustegira martxa” ekimenarekin amaituko da asteburuko egitaraua.

MARTXAREKIN BAT
“Erraustegira martxa
egingo dute irailaren
23an. Usurbilgo
Erraustegiaren
Aurkako Mugimenduak
bertara joateko deia
zabaldu du. Eguerdiko
15:15ean elkartuko dira
Mikel Laboa plazan eta
handik Zubietara
joango dira”
tzen”.
Gonbidatuak: Abaraska (Etxebizitza), Orduña (Elikadura),
Mbolo Kooperatiba (Lana), Garesko errota (Energia), Koop57
(finantza etikoak), Arteako
benta (Elkarbizitza)…
n Jolastu eta eraiki: umeen–
tzako jarduerak, altxorraren
bilaketa.
n 13:30 Bazkaria+bakarriz–
keta: “Buruhausteak” Nerea
Arriola aktorearen eskutik.
n 15:00-16:00 Emakumeen–
tzako espazioa.
n 16:00 “Behetik eraldatzen,
mugimendu txuri klase ertai-

nekoetatik?”.
Gonbidatuak: Gladys Giraldo
(mugimendu feministako aktibista kolonbiarra), Anabel
Sanz (Ongietorri errefuxiatuak
eta Feministaldiko kidea), Afaf
Al Haoui (Munduko emakumeak “Babel”).
n “Herri mugimenduen borroka moldeak”. Eztabaidagai: gatazkak, biolentziak eta
aliantzak. Gonbidatua: Joxemi
Zumalabe Fundazioa.
n Mahai-ingurua: “Bizitza
burujabetza. Lurraldearen birjabetza: herri boterea bizitzarako espazioak berreskuratzeko”.
Gonbidatuak: Amaia Oleaga,
Andoni Egia, Beñat Irasuegi.
n Jolastu eta eraiki: jolas libreak, eskulanak, antzerkia
sortu, mozorroak…
n 19:00-21:00 “Elkarrekin
konspiratuz, piztu ditzagun
etxeak eta kaleak! Egin nahi
dugu zerbait elkarrekin, behetik gora herri boterea eraiki–
tzen”.
n 20:00 Thourearen inguruan
musika, poesia eta misterioa.
n 21:30 Afaria.

n 09:15 Asanblada.
n 10:00 -“Procés Català, Euskal herrigintzarako ikasgaiak”.
Gonbidatuak: Iñigo Robredo
(CUPeko idazkaritza nazionala), Unai Apaolaza (Zergatik
ez?), Sortu.
n “Jendarte likidoa, militan–
tzia likidoak? Eraginkortasuna,
konpromisoa eta antolaketa
ereduak”.
Gonbidatuak: Saioa Iraola (Bilgune Feminista), Txomin Poveda (soziologo eta militantea).
n “Elkarrekin konspiratuz, piz–
tu ditzagun etxeak eta kaleak!
Egin nahi dugu zerbait elkarrekin behetik gora herri boterea
eraikitzen jarraitzeko?”
n Jolastu eta eraiki. Eskulanak
eta jolas libreak.
n 12:30-13:30 Puntu… eta jarraian? Akanpadaren itxiera.
n 14:30 Bazkaria.
n 16:00 Ekitaldia: erraustegia gelditu zutenei aitortza.
Erraustegira martxa (Gipuzkoa
Zutik).

Oharrak:
n Otorduak herri jantokian,
elikadura burujabetza, itzulpengintza zerbitzua saio guztietan, errekan ibiltzea badago.
n Kanpaldian guztiok eman
beharko dugu zertxobait, gutxi batzuek dena eman ez dezaten.
n Ekarri lo zakua, kanpina,
musika tresnak… eta bizipoza!
Antolatzailea: Lurralde Askea.

Deialdi gehiago
Irailak 20, osteguna

Urriak 5, ostirala

10:30 Manifestazioa Lasarte-Oriako Okendo plazatik.
“Utzi bizitzak kutsatzeari.
Erraustegia gelditzera goaz!”.
Deitzailea: Ernai.

18:00 Ekainaren 9an Parisen
abiatu eta urriaren 6an Baionan
amaituko den “Tour Alternatiba, Alda dezagun sistema, ez
klima!” aldarripean egiten ari

diren bizikleta martxa Donostiara helduko da. Besteak beste,
erraustegiaren aurkako ekimenak, bizikleta martxa, ekitaldia... iragarri dira. Informazio
gehiago: tour.alternatiba.eu
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Zaletuak Akelarre agurtzeko
prestatzen

A

ginaga jai girora hurbiltzen doa. Ikusi bestela, aginagar batek
irailaren 8an Eliza Zaharrean
atera eta NOAUA!-ri helarazitako ondoko argazkia. Jende
ilara, iragarri bezala, Akelarre
musika taldeak San Praixkuetan, urriaren 6an eskainiko
duen kontzerturako sarrerak
hartzen.

Jende ilara egon zen arren,
txartelak ez ziren agortu.
Antolakuntzak sare sozialen
bidez aditzera eman duenez,
“oraindik geratu dira sarrera
batzuk. Laster emango dugu,
non lortu ditzakezuen jakiteko informazioa”.

Birako azken kontzertua
Aginagan eskainiko dute
Taldetik agurtzeko ordua heldu dela adierazi dute. “Askok
galdetu duzuen bezala, gure

Aurreko larunbatean ilara luzea osatu zen baina ez ziren sarrerak agortu.

azken kontzertuaren eguna
iritsi da. Urriaren 6an izango
da Aginagako jaietan. 2017an
egin beharrekoak egin ondoren, 2018an beste kontzertu
gutxi batzuk egitea adostu
genuen. Aginagan amaituko
dugu gure 2017-2018 tour-a
zuzeneko ibilbidea amaitu–
tzat emanaz”, iragarri dute
Akelarrekoek.

kelarre Aginagako jaietan
Urriak 6, larunbata
n 19:00 Elektropapo Elektrotxaranga (bokatak salgai txosnan).
n 22:00 Dj Bull+Akelarre.
Sarrera: 12 euro.
n 02:00 Gozategi. Irekia, doan.
n 04:00 Goizaldera arte, Dj
Bull eta DJ Elepunto Eliza Zaharrean eta Karpan.
n Antolatzailea: Jai Batzordea.

Santuenea, jaien atarian

2

018ko jaien erronda borobiltzeko,
Santuenea
eta Aginagako festak
geratzen zaizkigu. Aginaga
urriaren 4an murgilduko da
San Praixkuetan, aurretik ordea Santuenekoez gozatzeko
aukera izango dugu. Irailaren
21etik 23ra, kontzertuak, haur
jolasak, herri afari eta bazkaria
(adi, txartelak aurrez eskuratu
beharko dira), txapelketak eta
jan edanik ez da faltako. Honatx Jai Batzordeak josi duen
egitaraua:

Irailak 21, ostirala
17:00 Txupinazoa txosna aurrean eta txokolatada Tragoxka
tabernaren eskutik.
Ondoren, globo gerra.

18:30 Buruhandiak.
18:30 Elektro papo elektro txaranga.
19:00 Sardina jana.
21:00 Herri afaria (Txartelak
salgai, Santueneko Zaharren
Egoitzan, Ibai Ondon eta Ai–
tzaga tabernan).
23:30 Kontzertuak: Hartz, Gai–
tzerdi eta Dj-Ignacio del Fuego.

Irailak 22, larunbata
10:30 Umeen jolasak eta pintura lehiaketa.
13:00 Buruhandiak.
14:00 Haur bazkaria (Norberak
bere bazkaria ekarri, eta edariak eta postrea bertan banatuko dira).
16:00 Mus txapelketa (15:3016:00 izen ematea).

16:00 Haurrentzako puzgarriak.
17:30 Txokolatada Zaharren
Egoitzaren eskutik.
19:00 Buruhandiak.
21:00 Musikarien afaria.
00:00 Dj Uzi Cuzy.

Irailak 23, igandea
11:00 Toka txapelketa.
12:00 Hamaiketakoa txosnan.
14:00 Herri bazkaria. (Txartelak salgai, Ibai Ondon, Zaharren Egoitzan eta Usurbilgo
Zaharren Egoitzan).
17:00 Ttipika dantza gidatuak.
Ondoren, buruhandiak.
19:30 Piper dastaketa.
21:00 Festen amaierako traka.
Antolatzailea: Santueneko Jai
Batzordea.

17

Oreina filma
Zinemaldian ikusgai
Aginagan eta Usurbilen
iazko udazkenean grabaturiko filma irailaren 28an
estreinatuko da zine aretoetan. Aurrez, datorren 66.
Donostiako
Zinemaldian
ikusi ahalko da, Zuzendari
Berrien sariketan lehiatuko
baita. Lehen edo bigarren
film luzeak grabatu dituzten Europa, Asia edota Latinoamerikako 13 zinemagilerekin lehiatuko da Koldo
Almandozek zuzenduriko
“Oreina”. Zinemaldirako sarrerak irailaren 16an goizeko 9:00etan jarriko dituzte
salgai. Informazio gehiago:
sansebastianfestival.com

Aginagan eta bertako paduran
grabatu dute filmaren zatirik
handiena.

Zuberoako
gaztandegia
laguntzeko
kanpaina
80 etxalde biltzen dituen Zalgize-Doneztebeko (Zuberoa)
Etxe Gazna kooperatibako
kideek, haien gaztandegia berritzeko crowfunding
kanpaina abiatu dute zeste.
coop atarian. 48.000 euro
bildu asmo dituzte. Umorerik ez zaie falta. Diru ekarpenen araberako opariak
iragarri dituzte trukean; esker oneko postalak, gaztandegira bisitak… iragarri dituzte. Kanpaina Usurbildik
bideratu dute baita, ekarpenen bat egin nahi duenak
deitu dezala NOAUA!ra (943
360 321) irailaren 20a baino
lehen.
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Andatza M.K.T., errelebo bila

I

bilbide luzea duen mendizaleen bilguneko zuzendaritza, taldeari segida emango dion ordezkoen bila dabil.
Zortzi urteko ibilbidea osatuta,
2018rako aurreikusiak dituzten
konpromisoak bete ostean, Andatza M.K.T. kudeatzeari utziko baitiote. Mendizaletasunak
Usurbilen bilgune bat izaten
jarrai dezan, lekukoa hartzera
animatzen dute.

NOAUA! Aurreko taldea errelebatuz hasi eta erreleborako
deia eginez amaitutzat eman
duzue ibilbidea.
Andatza M.K.T.: Aurreko taldeak
utzi egiten zuela eta, koadrilan
taldean sartzera animatu ginen
2010ean. Hasiera batean zor–
tzi ginen, pixkanaka gutxitzen
joan da taldea. Lau kide geratu
gara eta dinamika hori eramatea zaila da. Azken bi urteotan
mezuak bidali dizkiegu Anda–
tzak dituen 160 bazkideei, baten bat Andatzan sartzen joan
zedin, errelebatzen joateko.
Inor ez da aurkeztu ordea.

Hartu duzuen erabakiak atzera bueltarik ez du?
Taldetxo bat Andatzan sartuko
balitz, tarte batean laguntzeko
beti prest geundeke.

Zuek urte bukaerara arte segiko duzue?
Abendura arteko konpromisoak bete ostean, geure ibilbidea bukatutzat emango dugu.

Andatzak zer eman dizue?
Jende ezezagun, herritar askorekin harremantzea. Irteeretan
jendearen poz hori ikusteak
norbera ere asebetetzen du.

Balantzea egiten hasita, zortzi
urteok gehiago izan dute gazitik edo gozotik?
Gozotik gehiago. Hemengo
jardunak asebetetzen du. Jendearekin harremandu, toki
berriak ezagutu… Irteeretara
datorren jendeak oso gustura

2018rako aurreikusiak dituzten konpromisoak bete ondoren, mendi taldea kudeatzeari utziko diote.

ANDATZA M.K.T.
“Hasiera batean
zortzi ginen,
pixkanaka
gutxitzen joan da
taldea. Lau kide
geratu gara
eta dinamika hori
eramatea zaila da”

parte hartzen du. Oso pozik,
inongo arazorik ez dugu izan
inoiz. Laguntasun handia izan
dugu beti.

Euskal Herria alderik alde ezagutzeko aukera izan duzue urteotan.
Nafarroara, Errioxa aldera, Pirinioetara, Iparraldera urtero
irteera bat egin dugu. Azken

lau urteotan Herri Urratsera
joateko txangoa klasikoan bilakatu da.
Ibilbide berriak ezagutu
ditugu. Antolatutako irteera
batera joatea errazagoa da,
bitarteko gehiago dituzu, baz–
kariak batzuetan tokira ailegatuta mendiko jatetxeetan,
joan etorrirako garraio zerbi–
tzua...

“Guztira 82 irteera antolatu ditugu”
NOAUA! Nolatan eman zenuten Andatzan sartzeko urra–
tsa?
Andatza M.K.T.: Koadrilan
elkarrekin mendira joaten ginen. Andatza taldea bertan
behera geratuko zela jakin
genuenean, geronek sartzea
erabaki genuen. 2010eko Mendi Astea antolatuz hasi ginen.
Ilusioz sartu ginen eta urteotan oso gustura aritu gara.
Guztira 82 irteera antolatu ditugu, 6 Pirinioetan. Mendian
ibiltzeko ohitura gutxi zutenek, kanproiak inoiz jantzi

gabekoak, Gavarnie nola igo
ziren ikustea polita izan zen.
Haien zoriontasun eta poza
ikusteak asko asebetetzen
zuen. Perdidora Usurbilgo oso
talde handia joan ginen, 40
lagun. Eta denok goraino igo
ginen, oso ondo. Mendi Asteetara jende garrantzitsua etorri
izan da: Felipe Uriarte, Oskar
Porras, Josu Bereziartua, Kepa
Lizarraga, Uxue Berridi (Marimendi taldekoa), Alex Txikon, Xabi Herrero, Joxe Mari
Azpiazu, Axier Izagirre, Pablo
Landaluze… Urtero egiten

genituen irteeretako bideoen
proiekzioak…

Erreleboa zer moduz gauzatu
zenuten?
Hasieran ilusio edo gogo gehiagorekin ginen. Ardurak
banatuagoak zeuden. Beti
bik hartzen zituzten ardurak,
txandakatzen joaten ginen,
eta besteak lasaiago ibiltzen
ziren. Orain gutxiago izanik,
nahita nahiez irteera guztietara joatera derrigortuak
gaude. Azken etapa zailagoa
izan da.
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ELKARRIZKETA

751. zenbakia

“Koadrilan, ardurak hartzea errazagoa da”
Urteotako irteeretako argazkietan herritar anitz ikusi ditugu. Bat baino gehiago mendizaletasunak batu ditu?
Andatza M.K.T.: Bai. Eta orain
jende gaztea sartzen bada,
mendi taldea beste dinamika batean murgildu dezakete,
beste ikastaro eta mendi irteera ezberdinak antola ditzake,
eskalada, eskia...
Norbere zaletasunetik abiatuta, mendizaletasunaren baitan alor asko jorratu daitezke.
Guk ukitu ez ditugun alor
asko daude.

Zer galduko du herriak Anda–
tza M.K.T. desegiten bada?
Guk utzi eta inork ez badu
hartzen, arazo gehien, mendian ibiltzen segi nahi duen
gure adineko jendeari edo zahartxogoari sortuko zaio. Gaur
egun gazteak mendira bere kabuz joaten dira, asko bizikleta
gainean edo korrika. Mendian
ibiltzeko modua erabat aldatu
da. Orain, mendian ibiltzea gehiago erronka gisa ikusten da,
korrika egiteko pista moduan,

“Duela urte batzuk jendearen erantzuna hobeagoa zen. Azken urteotan
jende oso gutxik parte hartu du”.

oinez ibiliz inguru berriak ikusi eta gozatzeko gune bezala
baino.

Historia eta ibilbide luzeko taldea gal daiteke zuekin.
Garai batean Bordatxo zen,
aspaldi, gero Andatza bihurtu
zen. Hor eten bat izan zen.

Inor animatuko balitz, Andatza
kudeatzeak zer lan eskatzen
du?
Talde lana. Ordenagailua ondo
maneiatuko duen pertsona
bat. Lan asko federazio fitxak
egitea baita, dirua jaso. Beste-

tik, taldeari eta bere ekintzei
buruzko informazioa zabaldu,
web orria kudeatu… Bestalde,
hilero irteera bat antolatzen
da. Ardurak taldean banatuta,
txandatu daitezke.

Talde berriak zer egin dezake?
Gurekin harremanetan jarri,
ostegunetan 19:00etan biltzen
gara udaletxe ondoko garai
bateko DYA-ren lokalean. Ia
jendea agertzen den. Interesa
duenak, koadrilan hartuz gero
errazagoa izango zaio. Gu bezala, koadrilan, zortzi bildu
ginen eta errazagoa da.

Urrian, Pirinioetara asteburupasa
Urriko bigarren astebururako
antolatu dute txangoa Pirinioetara. Izen ematea zabalik da.
n Epea: urriak 12, 13, 14.
n Zehaztasunak: “Hecho, Estanes, Aspe bailarak ezagutzera joango gara Pico de la Cuta,
Bisaurin eta Aspe mendiak egiteko asmoz. Lizarako aterpean
eta Canfranc-eko Sargantana
aterpean ostatua hartuko dugu
(pentsio erdia; afaria, loa eta
gosaria).
n Abiatzeko hitzordua: urriaren 12an, 06:30etan Oiardo Kiroldegitik.
n Izen ematea: urriaren 3a baino lehen, Andatza M.K.T.-ren
kontu zenbakiotako batean:
Rural Kutxa:

3008 0259 1630 0543 0321.
Kutxabank:
2095 5069 0710 6848 9805.
n Prezioak:
-Andatzako bazkideek: 66 euro
(FEDME gehigarria dutenak),
72 euro (FEDME gehigarria ez
dutenak).
-Andatzako bazkideak ez direnek: 96 euro (FEDME gehigarria dutenak), 102 euro (FEDME gehigarria ez dutenak).
n Oharrak:
-25 lagunentzako lekua egongo da. “Izen emateko zerrenda
errespetatuko da, plazak bete
arte. Lehentasuna Andatza
M.K.T.-ko bazkideek izango
dute”.
-Asteburu pasari buruzko xehetasunak, urriaren 10ean

19:00etan Sutegin egingo den
bileran. “Ibilbidearen nondik
norakoak eta argibideak emango dira”.
-Andatza M.K.T.-k antolatzen
dituen irteeretan parte hartzeko derrigorrezkoa da, mendiko
federatua izatea eta aseguru
txartela indarrean izatea. “Federatu gabe dagoenari tramitea
egingo diogu, hala nahi badu.
Horretarako gure web orrian
aurkitzen da egin beharrekoa,
edo gurekin harremanetan
jarri, andatza@hotmail.com
helbidean. Komenigarria da
izapidetza ahalik eta azkarren
egitea”.
n Informazio gehiago:
andatza.com
n Antolatzailea: Andatza M.K.T.

19

Datozen irteeren
egutegia
n Urriak 12-13-14: Hiru eguneko irteera Pirinioetara:
-Urriaren 12an:
“
Santa Ana-Foratón-Lizara.
-Urriaren 13an:
Lizara-Bisaurin-Candanchu.
-Urriaren 14an:
Candanchu-Aspe-Lizara.
n Azaroak 11:
Otsondo-Bidarrai.
n Azaroak 21, 23, 25 Mendi
Astea:
-Azaroak 21, 23: proiekzioak
Sutegin.
-Azaroak 25: mendi irteera.
n Abenduak 16: Hernio
mendian ibilaldia, goiz pasa.
Alkiza-Asteasu.
Informazio gehiago:
andatza.com
Antolatzailea: Andatza M.K.T.

Andatza M.K.T.-ko
zuzendaritza
taldearen oharra
“Kaixo Andatzakide,
Pirinioetan, Euskal Herria
eta inguruko herrialdeetan,
hainbat ibilaldi, mendi aste,
ikastaro eta ekitaldi antolatu
ondoren, iritsi da Andatzako
batzordeak erreleboa emateko unea. 2018. urteko egitaraua bete ondoren, amaitutzat emango du bere bete
beharraren konpromezuari,
gaur eguneko Andatza Mendi Kirol Kluba osatzen duen
zuzendaritza taldeak.
Andatza Mendi taldea 160
bazkideek osatzen dugu,
eta mendi zaletasunak bere
bidea jarraitu dezan, zuzendaritza berri bat aurkeztea
beharrezkoa da.
Beraz, Andatzako ildoa
jarraituko duen taldetxoa
osatzea animatzen dizuegu
eta erreleborako gaur eguneko zuzendaritza taldearen
laguntza izango duzue.
Andatza Mendizaleen
Kirol Kluba”.
Informazio gehiago: andatza.com
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GuraSOS: “Elkarlanean aritzeko aliatu
berriak lortu ditugu Europan”

U

dazken beroa datorkigu Gipuzkoara, hondakinen kudeaketaren
gaiari dagokionean, GuraSOSek iragarri duenez. Argi
adierazi zuten aste hasieran
Donostian, “ez dezala inork
pentsatu erraustegiaren auzia
itxita dagoenik”. Bruselatik
itzuli berriak dira, indarberrituta. Gogoan izan, irailaren
4ean eta 5ean Europara jo
zuten Zubietako erraustegiaren iruzur finantzieroa, diru
publikoaren zarrastalkeria eta
gabezia demokratikoa, gai honetan egon den, informazio,
eztabaida eta parte hartze eza
salatzera.
“Bidaia honek erakutsi digu
ez gaudela bakarrik. Gero eta
atxikipen gehiago eta anitzagoa ari gara jasotzen”, nabarmendu zuten Joseba Belaustegik eta Joxe Mari Izetak. Oso
emankorra izan da iragan asteko bidaia guraso taldearentzat.
“Bruselan hartu gaituztenek,
seriotasun, errespetu eta miresmen handiarekin jaso dute

Irailaren 4ean eta 5ean Europara jo zuten Zubietako erraustegiaren inguruko
“iruzur finantzieroa, gabezia demokratikoa eta parte hartze eza salatzera”.

GURASOS
“Bidaia honek erakutsi
digu ez gaudela bakarrik.
Gero eta atxikipen
gehiago eta anitzagoa ari
gara jasotzen”
gure ibilbidea. Gure arrazoiak
eta argudioak oso sendoak direla garbi adierazi izan digute
bilera gehienetan. Eta elkarlanean aritzeko Europan aliatu
berriak lortu ditugu. Indartuta

etorri gara handik”, nabarmendu dute.

Babes zabala eta
elkarlanerako prestasuna
GuraSOS, Gipuzkoako gehiengo sindikala ordezkatzen duten
LAB eta ELA sindikatutako ordezkariekin bertaratu zen Bruselara. Bilera sorta zabala izan
zuten 48 orduko tartean, eurodiputatu eta eragile anitzekin;
EHBilduko europarlamentari
Josu Juaristirekin, EAJ-PNV alderdiko eurodiputatu Izaskun

Bilbaorekin, Frances Gambusekin (Union Democratica),
Maite
Pagazaurtunduarekin
(UPyD), Ramon Jauregirekin
(PSOE) eta Carolina Punsetekin (Ciudadanos). Europako
Batzordeko ingurumen zuzendaritzarekin ere bai eta “aurrez
aurre gure kexa adierazteko
aukera izan dugu”. Europako
Estatistika Agentziari (Eurostat) “zortze publikoaren iruzurra aurrez aurre azaltzeko
aukera izan dugu”.
Sindikatuen Europako Konfederazioko ingurumen gaietako idazkari nagusi Mon–
tserrat Mirrekin (CCOO) ere
bildu zen GuraSOS. Bilkura
honen segidan egin zuten agerraldian, Mirrek babes osoa
adierazi zion guraso taldeak
Europan zabaldu zuen lan ildoari. “Elkartea garatzen ari
den ekimenekiko sentitzen
dugun miresmenaren aurrean,
bi egunotan egingo dituzten
ekintza guztiak babestu baino
ezin dezakegu egin”, zioen Zero
Zona kanalari eskaini zizkion
adierazpenetan.

Esparru ideologiko anitzaren babesa
GuraSOS-etik ere pozik, aipatu konfederaziotik jasotako
babesarekin. “Bruselara Gipuzkoako gehiengo sindikalaren laguntzarekin joan ginen
eta Europako gehiengo sindikalaren babes formal eta esplizitoarekin bueltatu gara”. Ez
horrekin bakarrik, guraso taldetik iragarri dutenez, “beste
bide bat irekiko dugu, proiektu mota hauen finantziazioari
lotuta”. Alderdi politikoekin
eginiko bilera errondari dagokionean ere balantze positiboa
egin dute. “Oso esparru ideologiko anitzaren babesa jaso

dugu eta gurekin elkarlanean
aritzeko konpromisoa eman
digute; gure ekimenaren harira Batzordeari Europako Parlamentuan galderak egiteko”,
berri eman dute.
GuraSOS-ekin
bildutako
guztiei eta bilerok lotu eta
Europara jauzia egiten lagundu dieten Podemos-i eskerrak
helarazi dizkie guraso taldeak.

“Gure salaketak zuzenak
direla berretsi dugu”
Gogoan izan, uda hasieran
hainbat ekimen juridiko aurkeztu zituen GuraSOSek Euro-

pan. Europako bidaian, “gure
salaketak zuzenak direla berretsi dugu”, adierazi zuten asteleheneko agerraldian. “Guk
salaketa sartu genuen egun
berean (ekainaren 7an), arrazoi berdinekin Europako Ba–
tzordeak Espainiako Erreinua
Europako Batasuneko Justizia
Auzitegiaren aurrean salatu
zuen, hondakinen kudeaketa
planak ez ebaluatu eta berrikusteagatik gehienez 6 urtetik
behin, Europako araudiak eskatzen duen moduan”, adierazi dute.
Bestalde, Europako Bata-

suneko Konturen Auzitegiak
Espainia eta beste estatu
batzuen elkarte publiko-pribatuenpeko kontratuen azterketa egin duela berri eman
du GuraSOS-ek, obra kontze–
sioko kontratuena tartean.
Eta zera ondorioztatu dutela;
batetik, “kontratu hauek askoz garestiago ateratzen direla, gure kasuan, 400.000.000
euro garestiago, egiterik ez
zegoena (erraustegia) egin
nahi izateagatik”. Bestetik,
“kontratuok zorpetze mugei
iruzurra egiteko erabiltzen
direla”.
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Udazkenera begira, mobilizazioak eta
parte hartze prozesua
Aipatu moduan, udazken beroa datorkigula aurreikusten
dute. “Gipuzkoarron interesen
aurkako kontratua etetea eta
obrak gelditzea”, helburuokin,
mobilizatzera deituko dute
datozen hilabeteotan guraso
taldetik. Eta iragarri dutenez,
“egin ez den hiri hondakinen
kudeaketaren planari eta partehartze demokratikoari ekingo diogu”; Hitzartu prozesuari.
Horrelako plan demokratiko
batek, “kontingentzia atal bat
izango du, non ordura arte
egindako azpiegiturek eduki
ditzaketen irteera eta erabilpen
desberdinak baloratu eta aukera desberdinak mahai gainean
jarriko diren”.
Gipuzkoak asko du irabaz–

rra”, eta gizartearen babesa
badute, are gehiago. Azken
aldian geldiarazi diren hainbat erraustegiren adibideak
aipatu dituzte; Florentzia,
Belfast...

Hitzartu eta GuraSOS
laguntzeko deia

GuraSOSek iragarri duenez “egin ez den hiri hondakinen kudeaketaren
planari eta partehartze demokratikoari ekingo diogu”; Hitzartu prozesuari.

teko GuraSOSen esanetan,
obren kontratua eteten bada.
1.200 milioi aurreztuko dira,
gipuzkoarrek erabaki ahalko
dute erraustegia martxan jarri
edo ez. Aipatu kontratua ez
bada eteten, ohartarazi dutenez, “mundu osoko zaborra 35

Erraustegiaren aurkako herri
harresia Kontxan

urteetan gure herrian erretzeko
ateak zabalik izango dira”.
“Gure haurrak babesteko”
behar den lekura joateko
prest agertu dira beste behin.
“Ez dezala inork gutxietsi
gurasoek beren seme-alabak
defendatzeko duten inda-

Europara eginiko bidaia, abian
duten Hitzartu prozesua, ekimen juridikoak... GuraSOS-ek
abian dituen egitasmoak babesteko deia egin dute.
Laboral Kutxa:
ES05 3035 0140 33 1400031124
Kutxabank:
ES83 2095 5060 10 9117692165

Informazio gehiago:
hitzartu.eus
gurasos.org

Erraustegiko lanen azken
faserako akordioa erdietsi dute

Bi planta gehiago eraiki nahi dituzte.

Aurreko igandean, lagun ugari batu zen Kontxako Badian.

Ehunka lagunek erraustegia
geratzea eskatu zuten beste
behin, Kontxako estropaden
bigarren jardunaldi egunean,
irailaren 9an. Erraustegia geratzea, alternatibak badaudelako eta guztion osasuna
bermatu ahal izateko. Eragile sindikal eta alderdi po-

litikoen babes zabala jaso
zuen Errausketaren Aurkako
Mugimenduak deitutako giza
kateak. Guztiona: ELA, LAB,
ESK, CCOO, EHNE, STEILAS,
Alternatiba, Bildu, Ezker
Anitza-IU, Irabazi, Podemos,
Sortu, Eguzki, Ekologistak
Martxan, Duintasuna.

Ezkerrean, Carmelo Aguas,
FCC-ko iparguneko arduraduna,
eskuinean,
Gipuzkoako Foru Aldundiko
ingurumeneko diputatu eta
Gipuzkoako
Hondakinen
Kontsortzioko (GHK) presidente Jose Ignacio Asensio.
Erraustegiko eremuko lanen
bigarren eta azken faseari
ekiteko akordioa erdietsi dute
egunotan. Fase honen bai-

tan, 50.000 tona organiko tratatzeko gaitasuna izango duen
biometanizazio planta bat eta
erraustegiak sortuko dituen zepentzako 52.000 tona hartzeko
gaitasuna izango duen planta bana eraikiko dira, 31.988
metro karratuko lur eremuan.
Azpiegiturok, gainerakoekin
batera 2019ko udan martxan
izatea aurreikusten du Foru Aldundiak.
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Sarai Lizaso eta Alex Udabe,
garaile Kontxan

H

erritar batek helarazitako ondoko argazkian dituzue bi
arraunlariak, banderak irabazi berritan. Sarai Lizaso Mitxelena eta Alex Udabe Pagola
usurbildarrak garaile ditugu
aurten, 2018ko Donostiako
Banderan, San Juan eta Hondarribia ontziekin. Zorionak!

Herritar gehiago ere baziren beste arraun taldeetan.
Emakumezkoen txapelketan,
Nagore Arrutik eta Donostiarrak seigarren amaitu zuten.
Gizonezkoetan, Josu Ostolaza,
Jon Agirrezabala eta Oder Arrizabalaga hirugarren postuan
sailkatu ziren Orioko ontziarekin.

2018ko irailaren 14an

Oiardo Kiroldegian
izena emateko
garaia da
Izen emateko garaia da;
spinning, pilates, zumba, jumpfit, body fit, GAP,
mantentze gimnasia, hipopresiboak, yoga, yoga-mind–
fullness, gaztetxo nahiz
helduentzako
eskalada,
gimnasioa… Irailaren 17tik
21era ikastaroetan proba
egin ahal izateko ate irekien
saioak antolatu dituzte.

Informazio gehiago:
Kiroldegian
kirola@usurbil.eus
943 37 24 98.

Usurbil Cup, azken
txanpara begira

Sarai Lizaso (San Juan) eta Alex Udabe (Hondarribia), Donostiako portuan.

1958an jaiotakoen festa

Irailaren 22an jokatuko dituzte final handiak Usurbilgo frontoian ospatuko
den egun osoko jaialdiaren
baitan. Aurretik, finalerdiak
jokatuko dira hilaren 19an,
eta asteburu honetan, Usurbil F.T.-k antolaturiko lagun
arteko kirol ekimen honen
bosgarren edizioko neurketak. Ostiral arratsalde eta
larunbat goizean Haranen.

Pilota partidak
Aginagako frontoian
Irailak 13 osteguna 21:15
Gomazko paleta mutil
nagusiak, 1.maila
PAGAZPE
(Urdanpilleta- Errasti)
ALTZATARRA

Usurbilgo frontoian
Irailak 15 larunbata, 18:00
Eskuz Binaka jubenilak,
1.maila
PAGAZPE 1
(Iruretagoiena - Galarraga)
GAZTELEKU

Irailaren 8an ospatu zuten Saizar jatetxean, 1958. urtean jaiotako usurbildarren bazkaria. Bistan denez, jai giro
ederrean!

Eskuz Binaka Nagusia,
Ohorezko maila
PAGAZPE
(Ugalde - Exposito)
HERNANI

IZERDIPIL-PILEAN
PATSETAN
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Lasterkarien ordua iritsi da

A

zken
entrenamendu saioetan beharko
dute honez gero parte
hartzaileek, igandean (irailak
16) ospatuko baita 11. Baxurde Krossa. Gogoan izan, izen
emateko helbidez aldatu du
Baxurde Txiki U.T.T.-k. Oiardo
Kiroldegian edo rockthesport.
com/eu/ekitaldia/xibaxurdekrossa helbidean bideratu beharko dira inskripzioak: 12
euroren truke helduen kasuan,
doan haurrentzat, irailaren
15eko arratsaldeko 16:00ak
baino lehen.
Ez da antolakuntzak iragarri duen berrikuntza bakarra.
Helduen lasterketan, 10,75 kilometroko ibilbidea osatzeko
aukera izango da soilik. Haur
eta gaztetxoena bi saioetan
banatuko da eta eguerdian ospatuko da aurtengoan.

Irailak 16, igandea
n 09:00etik aurrera, dortsal
eta txipen banaketa.
n 10:30 Helduen lasterketa.
Distantzia: 10,75 kilometro.
Ibilbidea: frontoian hasi eta
bukatu, Santuenea, Zubieta,
Kalezar eta Kaxkoa zeharkatu

Eskubaloia
Kiroldegian
Irailak 15, larunbata
n 17:00 Kadete mutilak,
Euskal Liga:
Usurbil K.E.-Tolosa
n 18:45 Jubenil mutilak,
Euskal Liga:
Usurbil K.E.-Tolosa

Usurbil K.E.-ren
aurkezpena

Helduen lasterketaren ondoren hasiko dira haurrenak.

ostean.
n 12:00 Haurren lasterketa ez
lehiakorrak:
n 12:00 2008-09 artean jaiotako benjaminen eta 2007-08
artean jaiotako alebinak.
Distantzia: 600 metro.
Ibilbidea: frontoian hasi eta
bukatu.
Kaxkoari
itzulia,
Irazu, Puntapax, Bordaberri kaleetan barrena. Handik
Irazu kalera itzulera.
n 12:10 2005-06 urte artean
jaiotako infantilen eta 2003-04
urte artean jaiotako kadeteen
lasterketa.
Distantzia: 1.000 metro.

Ibilbidea: frontoian hasi eta
bukatu.
Irazu,
Puntapax,
Errekatxiki eta Zubiaurrenea
kaleak zeharkatuko ditu.
n Lasterketa denak Mikel Laboa plazatik abiatuko dira.
n Izen ematea: irailaren
15eko arratsaldeko 16:00ak
arte Kiroldegian edo rockthesport.com/eu/ekitaldia/xibaxurdekrossa helbidean. Helduena
12 euroren truke, haurrena doan.
n Parte hartzaileei zuzendutako zerbitzuak: asegurua,
ur-hornidura probaren erdian,
amaieran hamaiketakoa, dutxa zerbitzua Kiroldegian.

Sari ugari banatuko dira
n Sariak: lehen hiru gizon
eta emakumeentzat sariak,
parte hartzaile guztientzat
oparia.
n Opariok zozketatuko dira:
Arrospide
kutixi
otarra,
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Kentuenen bazkaria 2 lagunentzat, Patrin bazkaria 2
lagunentzat, Artzabalen baz–
karia 2 lagunentzat, Laukoteko 2 tarta, Marijen erropa
erosteko 50 euroko bi bale,

Mariscos Bruñoko marisko
otarra, Aizpuruako maleta,
Kirolari profesionalek sinaturiko arropa.
Antolatzailea: Baxurde Txiki,
Usurbilgo Triatloi Taldea.

Urbil merkaltaguneak 18
urte bete dituela eta antolatu duen jaialdiaren baitan,
Usurbil Kirol Elkarteak klubaren aurkezpena iragarri
du larunbaterako (irailak 15)
14:00etan, Urbilen bertan.

Tximeleta taldea
Irailan zehar asteartetan
eta ostegunetan 16:45etik
17:45era gimnastika erritmikoa egingo da eta ostiraletan
16:45etik 17:45era Hip-Hop.
Izen emate epea zabalik da.
943 116342
info@tximeleta.eus

Zubieta nagusi
Hasiera ezinhobea eman
diote zubietarrek Endika
Abril errebote txapelketari.
13-7 irabazi zuten irailaren
9an Oiartzungo Txost taldearen aurka etxean jokatu
zuten estreinako partida.
Hurrengo neurketa, igande
honetan bertan, irailaren
16an 11:00etan Zubietan;
Donibane
Lohitzuneko
Luzean taldearekin lehiatuko dira.
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ETXEBIZITZA
Salgai
Etxebizitza eta garajea salgai.
Biak batera edo aparte. 3 logela,
sukalde-egongela, 2 bainugela.
Etxebizitzak 78 m2 eta garajeak
50m2. Tel. 676 453 176.
Erreka Txiki 13. Duplexa salgai
Usurbilen. 132 metro2, 80 solairu nagusian; 2 logela, 2 komun,
egongela eta sukaldea. Garaje
itxia etxerako zuzeneko sarbidearekin eta trasteroa. 320.000 euro.
646 305 465.
126m2ko pisua salgai Aginagan, 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 betetzen ditu. Prezioa: 68.000 euro.
943 916 182 (Jon).
90 m2 pisua salgai Txaramunto
kalean. 3 logela, sukaldea, 2 komun, egongela. 11 m2- terraza,
8 m2 trastelekua eta bertan 33
m2-ko garajea erosteko aukera.
606 877 856
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 nagusian. 3 logela, sukaldea, egongela, 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-egongela, sukaldea, jantokia aparte
eta trastelekua. Dena kanpoaldera. 605 707 642. Prezio berria.
Gure Borda salgai: 5.600 m2, borda,
aterpea 943 42 96 82 / 637 293 471
90 m pisua Kale Nagusian. 4 logela, 2 komun, saloia, sukalde handia,
trastelekua. 657700408
2

2018ko irailaren 14an

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefonoz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /
erredakzioa@noaua.eus
Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, eguerdiko
12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.
Duplexa Kalezarren - Aizparrenea.
etxea, 176 m2 (120 + 56). Garajea
eta terraza. Igogailua eta fatxada
berritua. 359.000 euro. 679002101.
Kalezar auzoa, 3 gela handi, sukalde 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.
Etxe txiki eta merke bat erosi
nahi nuke. Edo alokairu baxuko
bat hartuko nuke. 615 758 476.

675595294
Duplex bat alokatzen da Txaramunto kalean. 3 logela, 2 komun,
sukaldea, egongela, bulego bat,
terraza bat eta garajea. 625 702
807.
Logela bat alokatuko nuke. Neska
bat naiz eta lanean ari naiz. Arduratsua 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.

Alokairuan
Duplex-a alokatzen da, kaxkoan,
100 m2, 3 gela, 2 komun, terraza
eta trasteroa. 688 675 856

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

Pisu bat alokatzen dut. 3 logela,
egongela, 2 bainugela. Altzariak
jarrita daude. Dena kanpo aldera,
oso eguzkitsua eta garajearekin.
Tel.: 659 786 281.

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

Alokairuko pisu baten bila gabiltza. Bi neska gara, biak lanarekin, arduratsuak eta garbiak.
688893668
Abendurako pisua alokairuan
hartu nahi dut, Aginagan, Usurbilen 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.

Ai Maialen,
Maialen…. bodako
euna earra izangoen,
baño despedida are
hobia, PREPATU!

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 aukerarekin. Tel. 686 554 145. Ana.
MOTORRA
Salmenta,
garajeak
Atxega-alden garaje bat erosi
edo alokairuan hartuko nuke.
653014518
Garaje itxi bat alokatzen da Erre-

katxiki kalean. Tel. 616 235 366.

orduka edo asteburutan. 671763558

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

Lan bila nabil interna edo externa bezala. Pertsona helduak edo
umeak zaintzen. Urtebeteko esperientzia. Arduratsua, erreferentzia
onekin. 666 295 450

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 salgai, Olarriondo 4an. Banaka edo
biak batera. Tel. 663 031 803
120 metro2 lokal bat salgai. Alperroburu 3an. 699 306 158

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Kentuene jatetxean jantokirako zerbitzari bat behar da
asteburuetako. Euskara jakitea
garrantzitsua. kentuene@kentuene.com
Aseguru sektorean espezializatua den gestore pertsonal
baten bila gabiltza. Heziketa
aseguru-etxearen esku eta libre
egotea eskatzen da. Diru-sarrera
altuak. jm.fandino@catalanaoccidente.com. 699 760 873.

Garbiketa egiteko, pertsona helduak edo umeak zaintzeko. Esperientzia 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

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

LANPOSTUAK
Lan eskaerak
Pertsona helduak zainduko nituzke,
asteburu, jai egunetan eta gauean,
baita erietxean ere. 606 661 048 /
943 404015.

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

Jende heldua zaintzeko prest. Interna moduan edo orduka. Dokumentazio osoa dut. 682 72 35 20.

Emakume bat eskaintzen da
pertsona helduak zaintzeko. Geriatriako eta lehen laguntzako
ezagutzak ditut. Esperientzia etxeko lanetan eta antolamenduan.
Erreferentziak ditut. 612 495 429

Neska euskalduna, Usurbilen
umeak zaintzen egingo nuke lan
udara honetan: ekaina, uztaila
edota abuztuan (goiz, arratsalde
edo orduka). 617263123.
Lan bila nabil. Garbiketan edo per–
tsona helduak zaintzen. Etxean,
ospitalean, gauetan, externa bezala,

Lan bila nabil. Umeak edo pertsona helduak zaintzen. Esperientzia
eta erreferentziekin. 662 910 181

Emakume bat eskaintzen da,
etxeko lanak egiteko edo umeak
zaintzeko. Goizez edo arratsaldez.
Esperientzia daukat. 690 336 444.
Lan bila nabil. Orduka eta arratsal-

Heriotzak
Gregoria Segurola
Zubeldia
85 urterekin hil zen
irailaren 5ean
Usurbilen
Santiago Olasagasti
Bengoetxea
85 urterekin hil zen
irailaren 7an
Usurbilen

OHARRA: 2018ko irailaren 21ean aterako dugu hurrengo astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak...
jakinarazteko azken eguna: irailaren 17a astelehena, eguerdiko 11:00etan. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus
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751. zenbakia

dez. 663 776 93
Lan bila nabil. Pertsona helduak
zaintzen, gauetan, asteburutan,
externa bezela edo garbiketa lanetan. 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 lanetarako eskaintzen da. 661118892.
18 urteko neska euskaldun herritar 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

Emakumea lan bila haur, helduen
zaintzan, etxeko lanak egiteko interna edo esterna moduan. Esperientziaduna. 617 998 582.
Garbiketa lanak, helduen zaintza
lanak egiteko prest interna moduan, egunez edo orduka. 671
763 558
Mutil gazte bat naiz eta lan
egingo nuke. Baserrian, animaliak zaintzen, pertsona helduak
zaintzen, harraskan, arraina garbitzen... 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

Lan bila nabil. Etxeak garbitzen,
arratsaldetan 2 ordu edo asteburutan. 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 asteburutan. 663 776 223. Maribel
Lan bila nabil edo gabiltza. Per–
tsona helduak zaintzen edo garbiketa lanak egiten; bulegoak,
garajeak, portalak, poligonoak,
edo enpresak. Sukaldean ere moldatzen naiz. Kotxea dut, eta esperientzia. 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 eguneratuta eta esperientziarekin. 645
067 560
Emakumea eskaintzen da heldu
nahiz haurrak zaintzeko. Interna
edo esterna moduan. 697 221
372.

Neska gazte euskalduna, klase partikularrak emateko prest
egongo litzateke: euskeran, gazteleran, ingelesean eta frantsesean goi maila eta tituluduna.
687025768 (Jaione).

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

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

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

Lan bila nabil. Interna bezala, orduka... edozein modutan. Tel. 638
877 627
Lan bila nabil. Interna bezela edo
orduka eta astelehenetik ostiralera. 690 146 067
Lan bila nabil. Interna bezela, orduka, gauetan... edoizen modutan. Pertsona helduak zaintzen,
garbiketa lanetan... 634 278 198

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 sukaldearen ezagutza). 688 654 698.

943 371 951
900 776 776
943 361 112
943 370 148
697 919 516
943 377 110
943 361 215
943 372 336
943 361 216
943 374 061
943 364 600
943 372 077
943 360 465
943 023 684
943 372 498
943 360 692
943 371 594
607 609 379
943 365 249
943 368 770
943 371 751
943 366 340
943 361 239
943 360 321

Ileapaintzaile bat naiz, eta etxeetan ilea orrazteko eskaintzen
naiz. Aproposa pertsona helduentzat, 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 garbiketan, umeak edo pertsona helduak
zaintzen edo sukaldean lan egingo nuke. Tel. 617 166 950.
Neska arduratsua lan bila dabil. Interna moduan eta orduka.
Pertsona helduak edo umeak zain–
tzen edo garbiketa lanetan. Berehala lanean hasteko. 606267824
BESTELAKOAK
Mutur txuri urdindun eta horidun
perikito bana desagertu dira. Aurkitu badituzu deitu: 619 817 460.

Telefono interesgarriak
Udala
Atez ateko bulegoa
Udaltzaingoa
Udal zerbitzuak (Brigada)
Sexu Aholkularitza Gunea
Gizarte Zerbitzuak
Diputazioa - Basetxea
Bake Epaitegia
Udarregi Ikastola
Haur Eskola
Zubietako Lanbide Eskola
Zubietako Herri Batzarra
Hastapen tailerrak
KZgunea
Oiardo Kiroldegia
Sutegi Udal Liburutegia
Zumarte Musika Eskola
Etumeta AEK euskaltegia
Kalezar Eguneko Zentroa
Gure Pakea Zahar Egoitza
Gure Elkartea Zahar Egoitza
Arrate Zahar Egoitza
Usurbilgo Salbatore Parrokia
Noaua! Kultur Elkartea

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

Kale Nagusian, kazadora argi bat
aurkitu da. Zurea bada, Aizpurua
Okindegitik pasa, bertan dago.
Erloju bat galdu dut Santuenean.
GPSa eta pultsometroduna. Souto
Gramin markakoa, beltza. Aurkitu
baduzu deitu: 662 039 829.
Gerezi koloreko logela bat salgai.
Egoera onean. Ohea, idazmahaia,
armairua eta apal bat. 400 euro.
600 320 967
Udarregi Ikastolan klase partikularrak emateko jende bila gabiltza.
Interesa baduzu pasa ikastolatik
edo deitu! 943 36 12 16
Errege sagar ekologikoa eta etxeko membrilloa salgai. Interesatuz
gero: 656742048 (Miren) edo
656757850 (Arantxa).
TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, patineteak, liburuak… Garbigunean.
Doan hartu daitezke. Astelehenetik ostiralera: 10:15-13:00 /
16:00-19:00 artean. Jai egunak
ez diren larunbatetan: 9:0013:00 artean

Goardiako farmaziak Irailak 13 - Irailak 23
13
Ostirala 14
Larunbata 15
Igandea 16
Astelehena 17
Asteartea 18
Asteazkena 19
Osteguna

ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

ORUE			

Jaizkibel plaza 2. Lasarte

URBISTONDO

San Franzisko 1. Lasarte

URBISTONDO

San Franzisko 1. Lasarte

GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte
URBISTONDO

San Franzisko 1. Lasarte

DE MIGUEL		

Kale Nagusia 32. Lasarte

20
Ostirala 21
Larunbata 22
Igandea 23
Osteguna

LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte
GIL MARTIN		

Kale Nagusia 24. Lasarte

ORUE			

Jaizkibel plaza 2. Lasarte

ORUE			

Jaizkibel plaza 2. Lasarte

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.

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

25

26

INGO AL DEU?

Agenda

14

2018ko irailaren 14an

iraila

ostirala

Donostia Festibala Zubietan.
Usurbil Cup Haranen 17:00-19:30.
Orbeldi D.T.-ren ikastaroetan izena emateko azken eguna. 17:00-20:00, Oiardo Kiroldegiko dantza-gelan.

15

larunbata

Donostia Festibala Zubietan.
Usurbil Cup Haranen 10:00–12:30.
Usurbil K.E.-ren aurkezpena 14:00 Urbilen.
Haur ikuskizuna Aginagan: “Trakamatraka”.
17:00 Aginagako ludotekan.

Kontzertu gaua Aginagan,
“Herria Xutan” zikloaren baitan

U

surbildik 600 kilometrora, Valentziako Picassent espetxean
urrunduak dituzten Olatz Lasagabaster eta Patxi Uranga presoen eta
haien urte eta erdiko Xua haurtxoak bizi
duten errealitatea plazaratu eta elkartasuna adierazteko “Herria Xutan” ekimen
zikloa antolatu dute Usurbilen Nahi Ditugu bilguneak eta Usurbilgo gazte mugimenduak.

Irailak 15, larunbata

n 22:30 Elkartasun jaialdia Aginagako
Eliza Zaharrean. Taldeak: Hortzaka,
Artobixar, Pavloven zakurrak eta DJ
Seymar. Sarrerak Aitzagan salgai, 3 eurotan. Azken eguna: irailak 14.

n “Motxila etorkizunez bete” erakusketa Sutegin. Ordutegia: astelehenetik
ostiralera, 18:30-20:30 /larunbatean
12:00-13:30.

Irailak 20, osteguna
n 19:00 Mahai-ingurua, Sutegiko auditoriumean. Hizlariak: “Motxiladun”
gazte bat, abokatu bat eta Sara Majare-

igandea

11. Baxurde Krossa Ikus 23. or.
Endika Abril errebote txapelketa:
Zubieta-Luzean. 11:00etan Zubietan.

Datozenak
“Motxila etorkizunez
bete” erakusketa
n Epea: irailak 17-22, astelehenetik
larunbatera.
n Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 18:30-20:30 /larunbatean 12:0013:30.
n Tokia: Sutegiko erakustaretoa.

Bertso Ibilaldia,
Zubieta aldeko
sagastietan barrena

“Herria Xutan”

Irailak 17-22, astelehenetik
larunbatera

16

Argazkian, Pavloven zakurrak taldeko kide
batzuk. Larunbatean Aginagan arituko dira
Eliza Zaharrean, 22:30ean hasiko den jaialdian.

“Usurbil eta Zubieta inguruan ibilbidea, sagastiak ezagutuz Oihana Iguaran eta Andoni Egaña bertsolarien
eskutik. Ondoren, mokadua Iruin Sagardotegian”.
n Irailak 23 igandea.
n Ordua: 11:00.
n Abiapuntua: Zubietako hipodromoa.
n Antolatzailea: Sagardoaren Unibertsitatea.

nas preso ohia.

Irailak 28, ostirala
n 20:00 Azken ostiraleko elkarretara–
tzea Mikel Laboa plazan.
Antolatzaileak: Usurbilen Nahi Ditugu
eta Usurbilgo gazteak.

Andoni Egañak eta Oihana Iguaranek
girotuko dute bertso ibilaldia.

