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Laburrean

Urriaren 21ean, 1946an 
jaiotakoen bazkaria
Urriaren 21ean bilduko dira Antxeta ja-
tetxean. Izena emateko deitu aurrez, 
urriaren 14a baino lehen, Laurok liburu 
dendara edo 943 363 448 telefono zen-
bakira.

Urriaren 20an, 1955eko 
kinto bazkaria
Urriaren 20an batuko dira Atxega jate-
txean. Izena emateko azken eguna, urriak 
11. Izena emateko:
Maribi Arrospide 675 006 445.
Patxi Arruti         615 760 458.

1952an jaiotakoen 
bazkaria
Abenduaren 2an bilduko dira bazka-
ritarako Antxeta jatetxean 14:00etan. 
Izen emateko deitu aurrez, azaroaren 
24a baino lehen, 620 516 715 telefono 
zenbakira (Javier).

Albistea iruditan

Biluzik du barnealdea, abuztu 
amaieraz geroztik birgaitze lan 
betean duten Zumarte Musika Es-

kolaren eraikinak. Berritze eta handitze 
lanok aurrerabidean dira. Honako itxura 
dute egunotan. Teilaturik gabe, eta erai-
kina barrutik hutsik da. 

Urtebeteko epean amaitu beharko 
dituzte obrak. Bitartean, iaz bezala, 
abiatzear duten ikasturte berri honetan 
ere, Udarregi Ikastola, Santueneko fron-
toi ondoko lokala eta Puntapax kaleko 
egoitza baliatzen segiko du Zumartek.

Zumarte 
barrutik 
biluztu dute

Urtebeteko epean amaitu beharko dituzte obrak.



 PIL-PILEAN 2018ko urriaren 12an4 HERORREK ESAN

* Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero.  Zuzenean beste pertsona 

bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia.  Hurrengo alea: urriak 19.  Idatzia ekartzeko azken eguna: urriak 15.
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Duintasunerantz

Komikia

TOKIKOMeko hainbat hedabidek sustaturiko tira komikoa. 

Ez zen martxa masibo 
bat izan, baina parte 
hartzaile kopuruan 

baino, aldarrikatu eta or-
dezkatzen zuten horri guz-
tiari erreparatzen hasita, 
berebiziko garrantzia duen 
ekimena izan zen joan den 
urriaren 4an Usurbil zehar-
katu zuena. 

Pentsio duinen aldarria ja-
rri zuten mobilizazioaren er-
digunean, hala gogorarazten 
zuen martxa buruko pankar-
tak ere. Baina beste hamai-
ka eskakizun biltzen zituen 
mobilizazioak. Pertsona hel-
duen eskubideen alde irten 
ziren hainbat herritar, Gi-
puzkoako pentsiodunen bi-
rarekin bat eginez, bizi duin 
baten alde mobilizatzera. 

Denboran atzera eginda, 
tokatu zaie gogotik eta ere-
mu ezberdinetan, oinarrizko 
eskubideen alde borrokatu 

beharra. Astelehen eguerdi-
ro hiriburuetako pentsiodu-
nen mobilizazioetan ikusten 
ari garen moduan, denbora 
pasa den arren, berriz kalera 
atera beharrean aurkitu dira 
orain, teorian, bizi osoa go-
gotik lanean eman ostean, 
merezitako atseden eta la-
saitasunaz, duintasunez bi-
zitzea tokatzen zitzaienean. 

Hurbilen ukitzen gaituen 
aldarrikapenerako gai horrek 
aterarazten gaitu sarritan 
kalera, plaza publikora. Bai-
na mobilizazio eta dinami-
ka hauek begi bistatik gal–
tzea komeni ez zaigulakoan 
nago.

Okerrik ez bada, goiz edo 
beranduago helduko gara 
orain mobilizatzen ari di-
ren herritarron bizi etapa-
ra. Alegia, protestatzen ari 
direnak, haien baina baita 
haien atzetik goazenon etor-
kizunaren alde borrokan ari 

dira. Pentsioengatik ere bai 
noski, baina haratago doa, 
gu guztion bizi duintasuna-
gatik. Mundu hobean bizi 
eta etorkizun oparoagoa utzi 
nahi digute. 

Eta oraindik etxeko lan 
ugari daude egiteke, urriaren 
4ko martxan herriko jubila-
tu elkarteetako ordezkariek 
alkateari helarazi zioten gu-
tunak biltzen duen moduan. 
Dituzten hamaika erronken 
erakusle, plazaratu duten 
eskaera bat; gai guztiok ku-
deatuko dituen adinekoen 
zinegotziaren figura sortze-
ko eskaria.

Haien behar eta eskakizu-
nak ordezkatuak egotea nahi 
dute erakundeetan. Jada 
kalean bistan denez, aho–
tsa berreskuratu behar izan 
duten moduan. Hasitako bi-
deak dirudienez ez du atzera 
bueltarik. 

Oraina eta etorkizuna ho-

betzeko ahaleginean jarria 
dute indarra. Eta etorkizu-
naz ari garela, urriaren 7an 
frontoian atera ahal izan ge-
nuen irudia datorkit burura. 
GuraSOS-ek “gure haurrak 
eta etorkizuna babesteko” 
antolaturiko ekimena. Atze-
tik datorkigun belaunaldia 
etorkizuna kolore biziz ma-
rrazten eta eraikitzen aritu 
ziren. 

Kalean, plaza publikoan 
denontzako etorkizun opa-
ro, duinago osasuntsu eta 
jasangarriagoa sortzen, 
eraikitzen ari diren bi adibi-
de azken egunotan, Usurbil-
dik atera gabe. Belaunaldi 
arteko loturak sendotzen 
joan gaitezke etorkizun ho-
rren eraikuntzan, zer esan 
eta zer ikasia izango genuke 
guztiok, elkar hartuta eta 
indar gehiagoz duintasune-
ra bidean aurrerantz egite-
ko.
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Oroigarria

Gaixo zu egonagatik
beti aurrera begira
bizitzari eutsi nahi eta
bi begietan distira

Gustora etortzen zinen
urtero kinto afarira
aurtengoan adierazi
zenigun zure desira

Mikeliren omenez
Guztiok gonbidatuta
Cortijoko etxe berrira
Gustora abiatu ginen
harako joan etorrira

Egun ederra igarota
itzuli ginen herrira
Mikeli, han bizitakoak
gurekin gelditzen dira

Alternatiba Tourretik ere erraustegia 
eta metroa geldiarazteko deia

Ekainaren 9an Parisen 
abiatu, 200 etapa osatu, 
5.800 kilometro egin eta 

bost herrialde zeharkatu os-
tean heldu zen urriaren 5ean 
Donostiara, Alternatiba Tourra 
bizikleta martxa, “Aldatu deza-
gun sistema, ez klima!” lema-
pean. Klima ez, sistema aldatu 
eta bestelako alternatiben alde-
ko aldarria zabaldu dute bide 
osoan zehar. 

Bidean zehar egin dituzten 
geldialdietan, egungo sistema 
aldatzeko, proiektu kaltega-
rrien aurkako borrokan edota 
alternatiba eraldatzaileen alde 
lanean ari diren tokian tokiko 
eragile eta herri mugimendue-
kin elkartu izan dira. 

Asteburuan Baionan hel-
mugaratu eta Alternatiben He-
rria ekimena ospatu aurretik, 
Donostian egin zieten harre-
ra, Gipuzkoako Foru Aldundi 
atarian, Gipuzkoa plazan. Do-
nostian aurreikusiak dauden 
etorkizuneko bi proiektu salatu 
zituzten; “interes ekonomikoen 
mende dauden soluzio faltsu” 

gisa definitu dituzten metroa 
eta erraustegia.

“Zubietan eraikitzen ari di-

ren errauskailuaz zer esan? 
Aldaketa klimatikoa eragiten 
duten gas igorle nagusian bi-
lakatuko da, baita osasunaren–
tzat zein ingurumenarentzat 
kaltegarriak diren sustantzia 
toxikoen igorle ere. Baina ez 
hori bakarrik, era berean hon-
dakinen birziklapen eraginkor 
baterako eta kudeaketa arra-
zionalago baterako bidean ere 
oztopo da. Beraz, hemendik 
deialdi bat Gipuzkoako Foru 
Aldundiari. Alferrikako azpie-
gitura kutsakor eta garestia 

eraikitzeari utz diezaiola eta ja-
rri ditzala indarrak birziklapen 
emaitza hobeak lortzeko”, 
adierazi zuten.

Metroari dagokionez adie-
razi zutenez, “egungo garraio 
publikoko sare guztiaren apro-
betxamenduan eta hobekun–
tzan oinarritutako alternatibak 
sustatu ordez, jendartean desa-
dostasun zabala pizten duten 
behargabeko azpiegitura lar 
handien inposaketaren adibide 
biribila delako. Beraz, entzun 
gaitzatela Donostiako Uda-
lak eta Eusko Jaurlaritzak, ez 
dugula metroaren pasanterik 
nahi, ezta behar ere”.

Ekonomia solidario eta eral-
datzailearen bidean lanean ari 
diren ekimen eta eragileak go-
raipatu zituzten. “Jarrai deza-
gun bakoitzak bere esparrutik 
eta elkarlanean alternatibak 
sortzen”, deitu zuten, aste-
buruko Baionako Alternatiben 
Herrira joateko gonbita zabal–
tzearekin batera. 

Informazio gehiago:
bizimugi.eu/ alternatiba.eu

“Aldaketa klimatikoa eragiten duten gas igorle nagusian bilakatuko da 
erraustegia”, Donostian salatu zutenez.

ALTERNATIBA TOURRA
“Hemendik deialdi bat 

Gipuzkoako Foru 
Aldundiari. Alferrikako 

azpiegitura kutsakor eta 
garestia eraikitzeari utz 

diezaiola eta jarri 
ditzala indarrak 

birziklapen emaitza 
hobeak lortzeko”
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“Gu ezin gara aziendarekin hala bizi”

Mendia guztiona den 
heinean guztioi da-
gokigu behar bezala 

zaintzea. Badirudi ordea hau 
ez dela guztiz erreala Anda–
tza aldean. Ondo dakite hori 
Igartzazabal baserrikoek. Ardi 
zaintzan urteak daramatzate, 
eta ez dira gaurkoak baten ba–
tzuen mendiko ibilerekin izan 
dituzten arazoak. 

Igartzazabalera igotzeko 
azken aldapa hasieran, oso 
argi dioen Usurbilgo Udala-
ren kartel bat irakur dezake-
gu: “Txakurra kontrolpean 
eraman, artaldeak inguruan” 
ohartarazten du. Aurretik 
izan dituzten arazoen seina-
lea dugu. Egun, seinaleok etxe 
atarian eta Puela aldean jarriak 
egon arren, nabari dute kasu 
handiegirik egiten ez dioten 
bisitarien joan etorriak. Halere, 
“denetan txarrena, txakurrak 
askan bainatzea” dela, adiera-
zi dio NOAUA!ri Igartzazabale-
ko Santos Jauregik. Hainbatek 
ohitura hau hartu duela dio. 

Lehenago, duela urte batzuk 
motor zaletuekin izan zituz-
ten arazoak. Artaldean hain-
bat arazo pairatu behar izan 
zituzten, tartean, “ume hilak 
botatzen hainbat ardi”. Hale-
re, NOAUA! bidez, lerrootan 
jakinarazi nahi duen moduan, 
une honetan badu bestelako 
kezkarik. Ardiak dituzten lur 
eremuko itxiturekin gertatzen 

ari zaiena esaterako. Iaz, urte 
garai honetan hasi ziren ara-
zoak. Norbaitek “ateak ireki 
eta ardi denek alde egin zuten. 
Data jakin batean etxera etor–
tzen dira eta orduko hartan 
hala egin zuten, nahiko zorte 
ona izan genuen”.

Itxiturak, baimenduak 
soilik igarotzeko
Aurten ordea egoera korapildu 
zaie. Berriki, Andatzako buel-
ta egiten duen herritar batek 

jakinarazi zion Santosi “lan-
ga irekia zegoela eta ardiak 
kanpora aterata”. Jauregik al-
dizkari honi azaldu dionez, 
“argiak gurutze azpian izaten 
dira. Itxitura bat egina dute. 
Hiru apartamendu ditugu, eta 
bi astero ardiak lekuz aldatuz 
ibiltzen gara”. 

Iaz oroitzen duenez, “atakak 
ireki, ardi denak atera” direla 
jakinarazi zion zaintzaleak, 
ardiak zeuden ingurunetik 
erretiratzeko eskatzearekin ba-
tera. “Joan eta sartu genituen 
ardiak. Orduan beheko itxitu-
rari ere kandaduak jartzen hasi 
nintzen”. 

Lur eremu honetako goi al-
detik pasatzen denak, ez zuen 
itxita izan, orain arte. “Orain 
gertatu dena da, babeslekutik 
behera bizikleta zaleren batek 
jaisterakoan atea ireki eta itxi 
gabe joan dela. Ardiak atera 

Igartzazabal baserrikoek aditzera eman digutenez, “itxitura dagoen lekutik 
ez du inork zertan pasa beharrik, baimendutakoek bakarrik”. Halere pasa–
tzen direnei, “gutxienez errespetatzea nahi dut, ez dut besterik nahi”. Artal-
dea bertan ez duenean, kendu egiten du kandadua.

ARDIAK DITUZTEN
LUR EREMUKO ITXITURAK

Iaz, urte garai 
honetan hasi ziren 
arazoak. Norbaitek 
“ateak ireki eta ardi 

denek alde egin zuten”

egin dira”. Esker oneko agertu 
da gertatu zenaren berri eman 
zion herritarrari. Ezin esan 
gauza bera, gertakari hau era-
gin zuenari.

Ardiak etxera ekarri zituen. 
Biharamunean, “kandaduak 
kentzera joan nintzen. Kan-
dadu bat kendu nuen, bestea 
jota txikitua eta botea zegoen”. 
Hau egin zuena ez dakite nor 
den Igartzazabalen, baina argi 
dio Santosek, “gu ezin gara 
aziendarekin hala bizi. Itxitu-
ra dagoen lekutik ez du inork 
zertan pasa beharrik, baimen-
dutakoek bakarrik”. Halere 
pasatzen direnei, “gutxienez 
errespetatzea nahi dut, ez dut 
besterik nahi”. Artaldea bertan 
ez duenean, kendu egiten du 
kandadua.

Ez luke eremu hura ixterik 
nahi, eta pasabidea galarazi, 
“hemen bizi behar baitugu 
denok”. Argi dio, bizikleta za-
letuak eta Andatzara doaze-
nak estimatzen ditu, “jende 
oso ona da”. Hainbatetan be-
rri emaile lanak egiten dizkie 
gainera. “Txirrindulari eta las-
terkari zaletuekin harremana 
badut eta esaten didate ardiren 
bat gaizki ote dagoen edo hil-
da. Horiek denak abixu onak 
dira guretzat. Ez dut ezeren 
kexarik baina bat edo bi badi-
ra..”. Ez daki nor edo nortzuk 
diren, “nik ez dut ikusi zeinek 
egin duen. Baina gu ezin gara 
aziendarekin hala bizi”. 

Ziur da, “bakarren bat izan-
go da, baina batengatik de-
nek ordaindu behar dute? 
Hala ezin gara ibili”. Gerta-
turikoaren inguruko partea 
emana dute. “Neurriak hartu 
beharrak daude hor. Zeinek 
hartu behar dituen? Aurrena, 
bertan dabilenak behar luke, 
pasatzerakoan itxitura ire-

ki eta gero pasatzen denean 
itxi”.

Andatza denona dela argi 
utzi arren, gogoraratzen du, 
“itxitura horiek guretzat egi-
nak daude. Azienda neure lur 
sailean izan behar dut. Guk 
hor eskubideak ditugu azien-
darekin ibiltzeko. Baina ezin 
da azienda tartean ibili”. 

“Batengatik denek ordaindu 
behar?”

Igartzazabal baserrikoek diotenez, kartelari ez zaio kasu handiegirik egiten.
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Etorkizun bizi eta koloretsua eraikitzen 

Sormen faktoria ederrean 
bilakatu zuen GuraSOSek 
Usurbilgo frontoia eta 

Sutegi, urriaren 7an. Haur eta 
gaztetxoek duten aurrera begi-
rako ikuspegia, etorkizuna ma-
rraztu zuten, kolore biziz gai-
nera. Eta hitza ere jarri zioten. 
Sormenerako eta jolaserako 
txokoak antolatu zizkion gura-
so taldeak etorkizuneko belau-
naldiari. “Idatzi eta margotu 
eta etorkizuna kolore biziz”, 
hortxe luzatu zieten gonbita.

Lagun arte giro lasaian ari-
tu ziren margotzen frontoian. 
Marrazki ugari sortu zituzten. 
Tartean, erraustegiaren aur-
kako sortze lanak ikusi ge-
nituen. Etorkizun koloretsua 
irudikatzen duen mural handi 
bat ere diseinatu zuten. Gura-
SOS-eko kideekin batera, Po-
rrotxen eta Petra Ipurdian Bost 
Letraren bisita izan zuten etxe-
ko txikienek. Sutegiko erakus-
taretoan Yolanda Arrietaren hiz–
kuntza jolasetarako laguntza. 

90 haurretik gora, lagun arte giro lasaian aritu ziren margotzen frontoian.

GURASOS
“Aurreko igandeko 

haurren sormen lanak 
ostiralera arte ikusgai 

izango dituzue Sutegiko 
erakusleihoan”

Latoizko kutxekin bildu-
tako laguntza abian den 
Hitzartu parte hartze 

prozesura bideratuko du Gu-
raSOS-ek. Gogoan izan, Foru 
Aldundiak urte luzez ukatu-
tako hitza eman nahi diete 
gipuzkoarrei eta bide-orri bat 
diseinatu, hondakinen ku-
deaketarekin dugun gatazkari 
elkarlanean konponbide ados-
tua emateko. Aurten abiaturiko 
prozesu honetatik, herritar 
nahiz adituen ekarpenekin, 
etorkizunerako Gipuzkoako 
Hiri Hondakinen Kudeaketa 
Plana erredaktatu eta Aldun-
diari entregatuko zaio urte 
amaieran. Une honetan jada, 
ingeniari talde bat planaren 
erredakzio lan betean da.

Baina adi, herri ekimen bat 
dugu honakoa eta laguntza 
behar du. Urriaren 27ko Donos-
tiako manifestazioan nahiz hor-
tik aurrera, GuraSOS-ek iragarri 
eta zehaztuko dituen salmen-
ta guneetan eskuratu ahalko 
dira joan den igandean, haur 
eta gaztetxoek eginiko sortze 
lanekin apaindutako latoizko 
kutxak. Horrekin prozesu hau 
lagundu nahi da, eta “defentsa 
juridikoaren finantzaketa ere 
aurrera eraman behar dugu”. 

Laguntza beharrean
Hitzartu babesteko ekimena 
izan zen joan den urriaren 
7koa. “Gure haurrak eta etor-
kizuna babesteko. Ingurumena 
eta osasuna lehenetsiko duen 

adostasuneko irtenbide bat 
aurkitzeko. Garaiz gaudelako. 
Denen artean landutakoa beti 
ere onena izango delako”.

Hitzartu diruz laguntzeko ia 
22.800 euro bildu dira. 80.000 
euro behar ditu, hondakinen ku-
deaketa planaren erredakzioak, 
herritar epaimahaiek eta parte 
hartze prozesuak, edota Gura-
SOS-ek abian dituen ekimen 
juridikoek eragindako gastuei 
aurre egiteko. Hitzarturako ekar-
penak bideotatik egin daitezke:
Laboral Kutxa: 
ES05 3035 0140 33 1400031124
Kutxabank: 
ES83 2095 5060 10 9117692165

Informazio gehiago:
gurasos.org

Marrazketa lanetan laguntzen 
jardun zuten Susana Martinek, 
Nora Izagirrek eta Eider Maka-
zagak. 

Sutegin ikusgai
Aurreko igandeko haurren sor-
men lanak ostiralera arte ikus-
gai izango dituzue Sutegiko 
erakusleihoan. “Nahi duenak, 
bere marrazki edo idatzia ja-
sotzeko aukera izango du oste-
gun eta ostiralean, 18:00-19:00 
artean”. Bestalde, igandean 
frontoian “osaturiko mural, ma-
rrazki eta hitzetatik… batzuk 
aukeratuko ditugu eta latoizko 
kutxak apaindu”. 

Kutxak salgai ipiniko dituzte 
urriaren 27ko manifestazioan
Kutxa hauek salgai jarriko di-
tuzte, beste hainbat eragile-
rekin batera, GuraSOSek ere 
urriaren 27rako Donostian 
“Erraustegia gelditu!” alda-
rripean deitu duen manifes-
tazioan. “Baita ondorengo 
asteetan ere, beste salmenta 
tokietan. Horren berri emango 
dugu GuraSOS-en web orrian”, 
ohartarazi dute. 

Hondakinen kudeaketa plana, 
erredakzio fasean 

Urriaren 20an, 
“Zure ametsetako 
gela” tailerra 
Aginagan
Izenburu horri lotutako 
doako tailerra antolatu du 
Aginagako San Praixku 
Guraso Elkarteak urriaren 
20rako Aginagako ludote-
kan, 5-12 urte artekoentzat. 
“Kraftkovia formakuntza-
rako egitasmo bat da. Hain-
bat ekimenen bidez, parte 
hartzailearen sorkuntza gai-
tasunak garatzeko helburua 
duena”. 

Plaza kopurua mugatua
Izena aurrez eman beharko 
da, aginaga@eskolatxikiak.
org helbidean. Antolakun–
tzak ohartarazi duenez, pla-
za kopuru mugatua izango 
da.
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Pello Zubiria Kamino
Oreinako zubia

Hor egon behar zuen 
Khalil eta Martinen 
aurrean baina ez 

dago, zorionez. Pelix Be-
reziartua eta Maria Luisa San 
Sebastianen Uriberri base-
rrian zaude, ongi etorria para-
disuaren atari honetara. 

Laulad Ahmed Salehren 
ezkerreko sorbaldaren pa-
rean ageri den kainabera-
dia da hasi, aurreratu baina 
bukatu ez zuten zubiak u–
tzitako arrastoa, justuan huts 
egindako krimenaren froga: 
Oria ibaiak bere bidea alda-
tu zuen zubia eraikitzeko 
bete-lanaren eraginez. 1977 
baino lehen Oriotik ekarri-
tako hondarrez lepo sartzen 
zen Irisasi baporea horraino 
eta harentzako urak bazeu-
kan jiratzeko adina sakon 
eta zabal. Orduan hasi ziren 
mamitzen Franco hil aurretik 
ezkutuan martxan zetorren 
espekulaziozko operazio 
handi bat, Aginagatik hasita 
Ortzaika parean barrena Aia 
eta Oriorainoko erriberak 
hormigoiztatu behar zituena. 
Hura dena egin balitz, Koldo 
Almandozek ez zion erre-
paratu ere egingo Mapil in-
guruari, zer izango ote ziren 

“Uriberri baserrian zaude, ongi etorria paradisuaren atari honetara”.

Isostegi, Itzao, Motondo… Or-
duan ikasi genuen Aginaga eta 

Usurbilgo batzuek zer zen es-
kutik helduta gainera etortzea 
Diputazioko goi-funtzionario 
ustela, aurpegia garbi erakus-
ten ez duten kapitalista han-
diak, lekuko bizilagun sika-
rioa eta ahoa Euzkadiz beteta 
herria saltzeko pronto zeuden 
udal hautetsi nazionalistak. 
Berrogei urte beranduago Jo-
seba Egibarrek –Erabakitzeko 
Eskubidea ahoan, Banco San-
tander bihotz ondoan– bere 
erraustegiarekin gehiegi ez 
harritzeko eskarmentua ere 
jaso genuen orduan gazte gi-
nen batzuek. Euskal Herrian 
ez dira asko izango hasi, ia 

bukatu eta hala ere desmun-
tatzera –nork eta Jaurlaritzak 
berak– behartutako obra ile-
galak, bakarretakoa izan da 
Aginagako zubia. Bataila 
hark emango zizkion Koldo 
Almandozi Oreinan sartzeko 
eszena gehiago, saldukeriak, 
herritarren manipulazioa 
(nonbait egongo da Agina-
gako 500 biztanleei prome-
titzen zitzaien piszina olinpi-
koaren planoa, olinpikoa bai, 
sic), telefonozko mehatxuak, 
aurre egitera ausartu ziren 
baserritarrei metak erretzea, 
jipoiak, pistola… Hori dena 
ikusi zen urte hartan Orei-
nako zubiaren inguruan, 
Xabier Amurizak oraindik 
akorduan izan behar du bertso 
jarrien aspaldiko bira har-
tan aipatu izana. Adiskide, 
hurrengoan Oriako erribera 
oparoetatik pasatzean oroi 
zaitez txikizioari aurre egin 
zioten bakan haiez. Usurbil-
go zinegotzi abertzale ezker-
tiarrek beren lana zuzen egin 
zuten, Errebal Txikiko Felix 
buru zutela. Benetako au-
sardia lau baserritar obrerok 
eduki zuten: Ezpaldi Txiki-
ko Balentin, Galardi Azpiko 
Praixku, Uriberriko Pelix eta 
Urruzmendiko Kandidok.

ASPALDIKO EGITASMOA

“Franco hil aurretik 
ezkutuan martxan 

zetorren espekulaziozko 
operazio handi bat hasi 

ziren mamitzen, 
Aginagatik hasita 
Ortzaika parean 
barrena Aia eta 

Oriorainoko erriberak 
hormigoiztatu 
behar zituena”
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‘Landareak lantzen 2019’, baratzean ikasitakoa 
idatziz jasotzeko gida-liburua

Jakoba Errekondoren 
azalpenekin eta Antton 
Olariagaren marrazkiekin 

osatutako argitalpenak hel-
buru zehatz bat du: “urtean 
zehar egin behar diren lanak 
bildu eta eskura edukitzeko 
balio du”, Jakoba Errekondok 
irailaren 23ko aurkezpenean 
adierazi zuenez.

Hilabeteka antolatuta
Lau ataletan antolatuta dator 
gida-liburua: baratzea, basoa, 
fruitu-arbolak eta lorategia. 
“Lau atal horietan, hilabetez 
hilabete azaltzen dira zer no-
lako lanak egin behar diren”. 
Hilabeteka antolatuta dago li-
burua “landareek horrela fun–
tzionatzen dutelako”, Errekon-
dok argitu nahi izan zuenez. 
“Guretzat saio bat urtaro bat 
da –udaberria, udazkena...–, 
baina landareek ilargialdika 
funtzionatzen dute”. Hilabetea 
hortik dator, hain juxtu: “hila-
bete bat da ilargi bat; ilgora bat 
eta ilbehera bat. Lanak ere, ho-
rrelaxe azaldu ditugu”. Gida-li-
buruak astez aste azaltzen du 
zein ilargialdian gauden. “Il-
gora eta ilbehera zikloak nahiz 
ilberri eta ilzahar zikloak ere 
zehaztuak datoz”.

Jakinduria gal ez dadin
Astez aste egindako lanak 
apuntatzeko aukera eskain–
tzen du liburu berriak. “Hau 
oso inportantea da”, hala dio 

Errekondok, “egiten ditugun 
lanak edota entzuten ditugun 
esaerak  apuntatu eta jasotze-
ko. Denak jabetzen gara zen-
bat gauza eta zenbat jakintza 
galtzen ari garen gure lurraren 
inguruko kulturan”. Egindako 
lanak idatzita jasotzeak bes-

telako garrantziarik ere badu: 
“hurrengo urteetan egin behar 
ditugun lanetarako oso balioga-
rria izango zaigu gida-liburuan 
batu dugun informazioa”.

Baratze-tresnen presentzia
Gida berriak iazko argital-
penaren ildoa jarraitzen du 
baina honakoan bada nobe-
daderik: baratze-tresnetan 
erreparatu dute Jakoba Erre-
kondok eta Antton Olariagak. 
“Nekazaritzan, historikoki, 
lan tresna mordo bat erabili 
izan da baina gaur egun lan 
gehientsuenak makinarekin 

Bi usurbildar Azpeitiko Azokan. Bertan aurkeztu zuten liburua. Iazko gidan bezalaxe, elkarlanean aritu dira 
Jakoba Errekondo eta Antton Olariaga marrazkilaria.

Jakintza jaso eta transmi-
titzea. Hori da, funtsean, 
Jakoba Errekondoren asmo 
nagusia. Ahalegin horre-
tan dihardu aspaldian eta 
Errezilgo Azokako kideak ere 
bide berean ari dira. Azpei-
tiko Azokan aurkeztu zuten 
Landareak lantzen 2019 gi-

Errezilgo Azokako emakumeei gorazarre
da-liburua eta errezildarrak 
omentzeko aukera aprobe-
txatu zuen Errekondok: “es-
kualde honetan baten batek 
omenaldi bat merezi badu, 
Errezilgo emakume hauek 
dira. Nekazaritza sustatzea 
boladan dagoela dirudi baina 
duela 30 urte ia inork ez zuen 

horrela pentsatzen”. 
80ko hamarkada amaie-

ran, Errezilgo emakume tal-
de batek proiektu komun bat 
bideratu zuen, “bertako pro-
duktuak sustatzeko, elkarri 
lagunduz euren bizimodua 
aurrera ateratzeko, lanpos-
tuak sortzeko... Etxetik atera 

eta nor badirela adierazte-
ko”. Sagarra, sagar dultzeak, 
mermeladak, intxaurrak, 
gazta, babarrunak... Gero 
eta nekazal produktu gehia-
go merkaturatzen dituzte. 
Denda bat dute Errezilen eta 
hainbat azokatan ibiltzen 
dira.

JAKOBA ERREKONDO
“Hurrengo urteetan egin 
behar ditugun lanetarako 

oso baliogarria izango 
zaigu gida-liburuan batu 

dugun informazioa”

edo motorrarekin egiten ditu-
gu. Orduko horien izenak, lan 
egiteko erak eta teknikak gal–
tzen ari dira. Horiei tartetxo 
bat egin diegu, jakinduria hori 
dena gal ez dadin”. 

Tresneria eta tresneriaren 
mekanika argazkiekin azal–
tzea oso zaila dela dio Erre-
kondok eta, iaz egin bezalaxe, 
honakoan ere marrazkiekin 
ilustratu dute liburua. “An–
tton Olariagaren marrazkiak 
luxuzkoak dira eta marraz-
kiengatik bakarrik merezi du 
liburua edukitzeak, arte-obra 
batzuk dira”.
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Antton Olariaga: “Nire atxurra errotuladorea da”

Liburua eskuratuko due-
naren ardura hauxe 
izango da: baratzean 

egindako lana agendan ja-
sotzea. “Eta jasoz ikastea, 
eta niri gauza bera gertatzen 
zait”. Antton Olariaga marraz-
kilariaren hitzak dira. Iazko 
argitalpenean egin zuen beza-
laxe, iruditan ipini ditu Jakoba 
Errekondoren esanak. 

Lankidetzan oinarritu da 
sormen prozesua eta marrazki-
lariak asko eskertzen duen zer-
bait da: “baratzeari buruz ezer 
gutxi dakit eta Jakobak ematen 
didan informazioarekin saia–
tzen naiz paperezko baratze 
horretan nire ekarpena egiten”. 

“Nik ere nire paperak 
ureztatzen ditut”
Horretarako bere lan tresna 
propioak ditu Olariagak: “nire 
atxurra errotuladorea izaten 
da. Nik ere nire paperak urez-
tatzen ditut, batzuetan ur ga-
ziarekin propio, gehienetan 
kolorearekin...”. Baina azken 
buruan, bere marrazkiek gal-
bahe batetik pasa behar izaten 

Errezilgo Azokako Emakumeekin batera egin zuten ‘Landareak lantzen 2019’ liburuaren aurkezpen ekitaldia. 
Argitalpen berria Alkartasuna kooperatiban, Lizardin eta Laurok dendetan eskura daiteke.

ANTTON OLARIAGA
“Gozamen izugarria 

da lan hau gauzatuta 
ikustea, paperezko 

baratze honen fruitua 
dastatzea”

dute. Jakoba Errekondoren 
oneritziarekin amaitzen da 

lana. Marrazki bat egin or-
duko, “Jakobak balekoa zela 
esaten zidanean poz handia 
hartzen nuen. Hala osatu 
dugu liburu hau”, Azpeitiko 
Azokan eskaini zuten pren–
tsaurrekoan adierazi zuenez. 
“Orain, gozamen izugarria 
da lan hau gauzatuta ikus-
tea, paperezko baratze honen 
fruitua dastatzea”.

Sagastiak Loretan zikloaren 
baitan, ekitaldi ugari egin 
ziren duela bi aste. Tartean, 
sagar dastatzea. Fruitelek 
dastaketarako propio aukera-
tutako barietateez gain, Ga-
briel Durruty adituak beste 
horrenbeste sagar mota  era-
man zituen Sutegira. 

Jakoba Errekondok ekital-
diaren hasieran aitortu zue-
nez, “asmoa da sagar hauen 
historia ezagutzea”. Barieta-
teen berri emateaz gain, sa-
gar mota bakoitzaren xeheta-
sunak ezagutzea.

Dastatuz hobeto ezagutzen da sagarra

Barietateen berri emateaz gain, sagar mota bakoitzaren xehetasunak 
ezagutzeko aukera izan zuten Sutegiko dastaketara hurbildu zirenek.

Sagar familia bakoitzaren 
historia argitzeko ahalegina
Ekimen baten berri ere eman 
zuen Jakoba Errekondok: 
“orain hasi dira ikerketa gene-
tiko bat egiten, sagar familia 
bakoitzaren historia argitzeko 
asmoarekin”, Sutegin batu ziren 
lagunen aurrean aitortu zuenez. 
Sagar mota bakoitzaren ezauga-
rriak hobeto ezagutzeko aukera 
eskaintzeaz gain, izendegiaren 
inguruan egon daitezkeen za-
lantzak argitzeko balioko du 
ikerketak. “Ea izen saltsa behin-
goz argitzen dugun”.

Non eskuratu daiteke liburua?
‘Landareak lantzen 2019’ 
argitalpena Usurbilgo salto-
ki hauetan topatuko duzue: 
Alkartasuna Kooperatiban, 
Lizardi eta Laurok dendetan. 

Argiaren bitartez, bestela. 
943 37 15 45 telefono zenba-
kira deituz, denda@argia.eus 
helbidera idatziz edo argia.eus 
web orrian.
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Puerto Ricotik San Praixkuetara bisitan

Munduan zehar di-
ren aginagarrak ere 
etxera itzularazten 

dituzte San Praixkuek. Galdetu 
bestela Felix Aranzadi Mante-
rolari. Bost hamarkada luze da-
ramatza Puerto Ricon bizitzen, 
baina hilabeteko tartea hartzen 
du urtero sorterria duen Agi-
nagara itzultzeko. San Praixku 
Eguneko jubilatuen hamaike-
takoan elkarrizketatu genuen 
Aranzadi.

NOAUA! Urteroko bidaia da 
hau? 
Felix Aranzadi Manterola. Urte-
ro. Herrimina sentitzen da beti. 
Eta Aginaga mina batez ere.

Aginagan jaioa, Puerto Ricora 
joana duela 51 urte. Zerk era-
man zintuen harantz?
Lanera. Santurtzitik irtendako 
itsasontzi batean heldu nintzen 
Puerto Ricora. Hango portuak 
ere Santurce zuen izena eta 
hantxe sartu nintzen Puerto Ri-
con 1967an.

Erabaki zaila izan al zen dena 
utzi eta hara joatea?
Ez. Han lagunak nituen lanean 
eta laguntzera joan nintzen. 
Han 13-14 urtez egon ostean, 
gero ezkontzarako bidea hartu 
nuen. Halako gauzak gertatzen 
dira eta hantxe bizi naiz, San 
Juan de Puerto Rico hiriburua-
ren ondoan, Caguasen. Hiri 
handi samarra da, Donostiaren 
antzerakoa. Jatetxea ere zaba-
lik izan dut hantxe. Felix izena 
zuen, gero alabak hartu eta 
Euskadi izena jarri zion. Orain 
alokatua dugu.

Bizi osoa hantxe.
Oso pozik gainera. Han ere in-
dependentzia izatea nahi dugu, 
baina zaila dago. Amerikarrek 
agintzen dute gure herrian. Es-
painiaren kolonia izan ginen 
1899. urtera arte. Gero ameri-
karren mende geratu ginen. Ko-
rea, Vietnam… hainbat gerre-
tan Puerto Ricoko jende askok 
parte hartu izan du. Horregatik 

Felix Aranzadi duela 50 urte joan zen Puerto Ricora.

laguntza eta garapen handia 
izan dugu amerikarren bidez. 

Zer moduz egun? 
Urakan handiak izan ditugu 
urte askotan, baina handiena 
iazko irailaren 20an. Gure etxe-
ko teilatua eraman zuen oso 
osorik. Orain urtebete pasa da. 
Baina oraindik eragozpenak, 
galerak berritzen gabiltza.  

Aginagako marka han zabaldu 
duzu, eta euskara ere bai?
Itsasoa ondoan du eta horrek 
laguntza handia ematen digu 
guri arrain kontuekin. Han sal-
du izan ditut txitxardinak, Agi-
nagako angulak...

Ze lotura duzu, Euskal Herriare-
kin, Aginagarekin?
Lotura egunerokoa. Egunero 
irakurtzen ditut horko egunkari 
eta aldizkariak. NOAUA! bidal–
tzen dute sarritan, hemengo 
berri emanaz. Berri guztiak ha-
rrapatzen ditut eta oso pozik.

Puerto Ricora joan zinenetik 
nola aldatu da Aginaga? 
Aurrerapen handia ikusten 

ari naiz hemen. Bihar bertan 
(urriaren 5agatik) “Oreina” 
ikusiko dut Aginagan. Mapil 
aldean grabatutako filma omen 
da. Ikusteko gogoz nago. 

Oroitzapen asko izango dituzu 
errioaren bueltan.
Gu txikitan nahiko igeri egiten 
genuen hor eskolara joan baino 
lehen. Eskolatik irtenda ere ho-
rra joaten ginen. Zingiran igeri 
ibilitakoa naiz. Ondo ibiltzen 
ginen, oso zoriontsuak ginen.

Nolako Aginaga zen ordukoa?
Oso langileak. Lurrak, bara–
tzak oso ondo prestatuak. Jen-
de guztia lanean. Aginaga oso 
aurreratua zegoen. Besteak 
beste angularekin. Gaur egun 
edozein tokitan ezagutzen dute 
Aginaga. Espainiako herrietan, 
baita Puerto Ricon ere, ezaguna 
dute Aginaga. 

Zer diote?
Angulak oso onak direla baina 
garesti omen daude. Gu txikiak 
ginela oso merkea zen. Orduko 
dirurako ere balio zuen halere.

Urtero etortzen zarete hilabete 
pasatzera. Aginagara bizitzera 
itzultzea planteatu al duzu?
Ez. Betiko nago han. Hiru seme 
alaba eta sei biloba ditut.

Denak han dituzu?
Bat Dallasen, bestea Californian 
eta bestea Bahamar irletan. 
Amerikarrekin lanean, irakasle, 
informatika munduan…

FELIX ARANZADI
“Santurtzitik irtendako 
itsasontzi batean heldu 
nintzen Puerto Ricora. 

Hango portuak ere 
Santurce zuen izena 

eta hantxe sartu nintzen 
1967an”

Lagun urkoa 
maitatu
NOAUA! Puerto Ricora bizi–
tzera joan izanak, mundu za-
balera irteteak, zer irakatsi 
dizu?
Felix Aranzadi Manterola. 
Elkartasuna. Asko laguntzen 
du ikustarazten, nolakoak 
izan behar dugun jendeare-
kin. Jende asko dago, hemen 
bezala, beharrean senti–
tzen diren askori laguntzen. 
Puerto Ricon jendea hartzen 
dugu Santo Domingotik eta 
beste herri batzuetatik ere 
bai. Han herri pobre pobree-
na izango dena Haiti dugu. 
Frantziaren mendean dago. 
Baina oso gaizki daude.

Migratu zenuen orain bost 
hamarkada. Nola ikusten 
duzu egun migrazioari ateak 
ixtea Europan?
Ondo tristea. Puerto Ricon 
ere paterak pasatzen ziren 
baina asko ito egiten ziren, 
Mediterraneoan bezala. 
Oraindik ere pasatzen dira, 
ez lehen bezala. Zer egin 
handia dago mundu osoan. 
Zer egin behar dugu lagun 
urkoarekin? Gure eban-
jelioak dioena, jende askok 
ahaztu egiten du baina hor 
jartzen du garbi asko. Lehen–
engo mandamentua bada-
kizu zein den? Lagun urkoa 
maitatu, besterik ez. 

Zu bezala, euskaldun gehia-
go ere izango zarete han.
Euskal jai asko egin ditugu 
gure jatetxean. Inguruetan 
euskaldun asko eta asko. Esa-
ten dute, Conde de Bilbaok ja-
rri ziola portuari Santurce ize-
na. Hemendik hara jende asko 
joan da. Colon baino lehenago 
euskaldunak han izango ziren 
noski. Hori seguru! 

Eta aginagarren bat ere bai?
Mapilgo ontziolatik ziur. 
Aupa Agiña!



  PIL-PILEAN755. zenbakia 13SAN PRAIXKU 2018

Gipuzkoako Eskola Txi-
kien jaia Aginagan ospa-
tuko da datorren urtean. 

2019ko ekainaren 9an igandea, 
zehatz esanda. Ikasturte osoa 
dute aurretik baina eskolako 
hezitzaileak eta gurasoak dagoe-
neko antolaketa lanetan dabiltza 
buru-belarri. Aurreko larunba-
tean jaiaren logotipoa izango 
dena aurkeztu zuten Aginagako 
eskolaren atarian. 

“Urte honetan lan asko izan-
go dugu aurretik eta ongi etorria 
eta eskertua izango da denon 
laguntza”, adierazi zuen eki-
taldia gidatu zuen ordezkariak. 
Aurkezpenari amaiera emateko, 
Aginagako Eskola Txikiko ikas-
leek dantza bat eskaini zuten 
bertaratu ziren lagunen aurrean, 
logotipo urdina ondoan zutela.

Kamisetak salgai
Kamisetak eta jertseak egin di-
tuzte propio ekainaren 9ko fes-

tarako. Kamisetak 12 eurotan 
daude salgai; jertseak 20 euro-
tan umeentzat, 25 helduentzat. 
Logotipoaren aurkezpena egin 
eta berehala, bertan ipinitako 
salmenta puntua gainezka ze-
goen. 

Logotipo bat ez da ikur huts 
bat. Kasu honetan, mezu bat 

gordetzen du bere baitan. “Gure 
eskola txikiak auzo eta herrien 
elkargune, arima, bihotz dira”. 

“Gure etorkizuna”
Urdin koloreko ikurraren bi-
tartez honako hau adierazi 
nahi izan dute: “Gure eskola 
bakoitza belardi zabal eta anitz 

honetako landare bat da. Ber-
tan hazten, hezten, prestatzen, 
osatzen, mimatzen, heltzen eta 
zaintzen dira gure haziak, gure 
haurrak. Gure etorkizuna. Ga-
raia iristen denean hegan egin 
dezaten, beraien bidea eginez 
eta beraien etorkizun berria 
landatuz”.  

Atzerako kontaketa hasi dute Aginagan

Gipuzkoako Eskola Txikien Eguneko logoa aurkeztu dute. Irudian ikusi daitekeen moduan, kolore urdina da nagusi.
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Jaietako azken 
asteburua
Urriak 12, ostirala: 
Oilasko Biltzaileen Eguna
n 06:00 Oilasko biltzaileen 
irteera soziedadetik, inda-
rrak hartu ondoren.
n 12:00 Oilasko biltzaile 
txikien irteera Mapildik.
n 15:00 Oilasko biltzaileen 
bazkaria frontoiko karpan.
n 17:30 Txan magoa.
n 18:30 Perkusio tailerra.
n 20:00 Patata tortila 
txapelketa.
n 21:00 Gazte afaria karpan.
n 22:00 Andoni bakarlaria.
n 23:30 Oharkabe 
erromeria Eliza Zaharrean.
n 02:00 Dj Seymar.

Urriak 13, larunbata: 
Gaupasa Eguna
n 12:00 Molto-moto 
lasterketa.
n 13:00 Tira txinas 
jaurtiketa.
n 16:00 XXXVII. Mus Txapel–
keta Atarialde Elkartean 
(izen ematea, 15:30-16:00 
artean).
n 16:00 Partxis lehiaketa 
haurrentzat ludotekan. 
n 17:00 Larrian Gozo 
taldea Eliza Zaharrean.
n 19:00 Elektrotxufla 
elektrotxaranga.
n 24:00 Los Zopilotes 
Txirriaos eta Laiotz.
n 04:00 Dj Txankleta 
eta Dj JoTaTxo.
n 07:30 Elektropapo 
elektrotxarangaren 
laguntzarekin 
errefus-bilketa!

Oharrak:
n Aginagako Jai Batzor-
dea ez da arduratzen egun 
hauetan gerta daitezkeen 
ezbeharrez.
n Usurbilgo Udalak ba-
besturiko festak direnez, 
erantzukizun zibilaren ase-
guru poliza ere Udalak be-
reganatzen du.
Antolatzailea: Aginagako 
Jai Batzordea.

Eskertza eta gorazarrea, Aginagako 
herri giroa bizirik mantentzeagatik

Ondoko irudian duzuen 
emakume laukotea 
omenduz abiatu di-

tuzte aurten, Aginagako jaiak. 
Urte luzez, isilpeko eta egune-
roko lan gogorrari ekinez herri 
giroa bizirik mantendu dute. 
Urte luzez aginagarren bilgu-
ne izan direnak zutik eusten 
aritu ostean, erretiroa hartze-
ko garaia heldu zaie ordea. 
Egin duten ahalegin itzela es-
kertzeko, tokiko merkatari eta 
ostalariak omendu zituzten 
urriaren 4ko San Praixkuen 
hasiera ekitaldian; Eiza eta 
Etxebestekoak. 

“Ezkutuko lan ugari egin-
dako emakume asko ditugu 
inguruan. Amantalarekin, 
etxe barruan egindakoez gain, 
herrian majina bat zerbitzu 
ederrik eman dizkigute. Den-
da, jatetxe, taberna, konfesa-
tokia... Ez dute sekula familia 
aurrera ateratzeko indarrik 
falta izan. Bai, asmatu duzue, 
Eiza eta Etxebesteri buruz ari 
gara! Ez al da ba egia? Zenbat 
txutxumutxuren berri izan du-
zue bertan? Gaurkoan aitorpen 
xume bat egin nahi genieke, 
euren jarduna eten eta herrita-
rrongan utzi duten zuloa zer-
txobait bete dezagun”.

Xabier Aranburu “Xomorro” 
aginagarrak haien omenez 
idatzitako bertsoak abestu ziz–
kien Jai Batzordeak eta lore 
sorta bana jaso zuten, berta-
raturikoen merezitako txalo 
artean. 

Gure Agiña txiki honetan
ikur izan dugu Eiza
lehengairen bat falta ezkero
edonorentzat geriza
horko emakume prestuengatik
jasoz tratuaren brixa
langile oso finak direla
antzeman liteke aixa
omenaldia eginda gero
txit merezi duten gisa

Eiza eta Etxebestekoek lore sorta bana jaso zuten.

JAI BATZORDEA

Hildako bizilagunen 
omenez minutuko isilunea 
gorde zuten. “Nor garen 
jakiteko, nondik gatozen 
jakitea garrantzitsua da. 
Beraiei zor diegu orain 

garena”

Etxebesten e emakumeak
ezin ditugu ahaztu
jana emanaz egin dute ta
bizimodua marraztu
Agiñan eta agiñatik at
utziz hamaika arraztu
nork ez baititu inoiz ikusi
sukaldean eskuz esku
bertaratua bizkor zerbitzen
beti alai eta prestu

“Eman bizia Agiñari!”
Azken aldian aginagarren 
hainbat bilgune itxi dituzte. 
Eiza eta Etxebeste kasu. Tes-
tuinguru honetan, Aginagako 
herri bizitzarekiko kezka pla-
zaratu zuen Jai Batzordeak, 
festak abiatzeko ekitaldian. 
“Pixkanaka Agiñan herri bizi–
tza galtzen ari gara, dendak eta 
tabernak ixten”, nabarmen–
tzen zuten. Baina ez dute ezer 
egin gabe geratu nahi. “Horri 
buelta eman nahi diogu. Ez da 
nahikoa urtean behin festetan 

herritartasuna aldarrikatzea. 
Herrian baditugu soziedadea, 
Jai Batzordea, Antxomolantxa, 
jubilatuen elkartea edota es-
kolako guraso elkartea. Hauek 
urtean zehar herrigintza lan–
tzen dute, Agiña bizirik man-
tentzen saiatzen dira. Hauek 
gabe Agiña hilda legoke. Hau 
ez gertatzeko, azaldu, parte 
hartu eta gozatu mimoz egiten 
diren ekintzekin. Eman bizia 
Agiñari!”.

Etorkizuneko belaunaldia, 
poztasun iturri
Herri giroa bizirik mantentzen 
dutenak omendu nahi izan zi-
tuzten. Baita azken urtean hil 
direnak ere. Minutuko isilunea 
egin zuten haien omenez, jaiak 
hastear zituztela. “Nor garen 
jakiteko, nondik gatozen ja-
kitea garrantzitsua da. Beraiei 
zor diegu orain garena”, gogo-
rarazi zuten, minutuko isilu-
nearen aurretik.

Festa giroan egonik, alaita-
sun mezua ere helarazi nahi 
izan zuten. Poztasun iturri 
duten etorkizuneko belaunal-
dia hartu zuten ahotan. “Agi-
ñako eskola umez betea dago, 
jaiotze berriak ere izan ditugu, 
pelikula ere grabatu zuten. Eta 
nola ez, gure pilotariaren debu-
ta ere izan genuen ekainean”. 
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Festei begirako sexu erasoen aurkako protokoloa

Jai parekide eta osasun–
tsuak, eraso sexistarik 
gabeko jaiak nahi dituz-

te Aginagan. Horretarako, San 
Praixkuoi begira, eremu honetan 
bideratu duten lanketa plazaratu 
du Jai Batzordeak, “erasoen au-
rrean nola erantzun jakin eta 
jendeak inolako erasorik ez dela 
onartuko jabetu dadin”. 

Puntuz puntu azaldu dute 
sare sozialen bidez, zer egin, 
nola jokatu erasoren bat an–
tzemanez gero. Lehenbiziko 
egin beharrekoa, “erasoren bat 
ikusiz gero, erasotuarengana jo 
eta laguntza behar duen galde-
tu”. Erantzuna baiezkoa bada, 
“lagundu eta txosna gunera 
gerturatu”. Eta txosnan eraso 
baten berri eman bada: 
1- Salaketa jasotzen duenak 
egiten ari dena utzi eta eraso-
tuari kasu egin.

Salaketak bideratzeko telefono zenbaki bat zabaldu dute: 629 615 609.

PROTOKOLOA

Lehenbiziko egin 
beharrekoa, “erasoren 

bat ikusiz gero, erasotua-
rengana jo eta laguntza 

behar duen galdetu” 

Donostiako Zinemaldian aur-
keztu, Euskal Herriko zine 
aretoetara jauzi egin eta as-
tebetera, Aginagako jaietan 
estreinatu zuten urriaren 5ean 
“Oreina”; iaz, urte garai ho-
netan, errio bueltan grabatu 
zuten filma. Ondoko argaz-
kian ikus dezakezue Eliza Za-
harrean sortu zuen ikusmina. 
Erabilera anitzeko gunea, go-
raino bete zen. 

Filmeko lan taldearen or-
dezkaritza bat ere proiekzio-
ra bertaratu zen. Tartean, 
Koldo Almandoz zuzendaria 
bera eta filmeko protagonista, 
“Khalil”, Laulad Ahmed Saleh 
alegia. Pozik eta esker oneko 
agertu ziren aginagarren au-
rrean. “Eskerrak zuei, filma 
areto honetan ikusteak guri 
sekulako ilusioa egiten baiti-

gu. Eskertu jarritako errazta-
sun guztiak, guretzat plazerra 
izan zen, denak erraztasunak 
izan ziren”.

Proiektatzear ziren filmeko 
xehetasun askorik eman be-
harrik ez zuten izan, aurrean 
zituzten aginagarren bizitoki, 

edota etxe nahiz errio ingurue-
tan grabatzen aritu baitziren 
iaz. Hein handi batean, Agi-
nagan grabatua dago “Orei-
na”. “Zuek ziurrenik guk bai-
no hobeto ezagutzen duzue 
pantailan ikusiko duzuena”, 
zioen Almandozek bertaratu 

zirenei. Halere filma ikusteko 
modu argi batez gozatzera 
gonbidatu zituen aginagarrak. 
“Pelikulek bere kasa hitz egin 
behar dute, utzi zuen burua 
errioan barneratzen”. 

“Oreina” eta Aginaga,
 mundura
Donostiako Zinemaldian es-
kaini zuten lehen aldiz. Zine 
aretoetan ikusgai dago jada. 
Aginagan aurreko astean es-
treinatu zuten. Aginagako iru-
diak hedatzen segi asmo du 
etorkizunean “Oreina” filme-
ko lan taldeak. “Gure asmoa 
munduan zehar irudi hauek 
zabaltzea da. Bertako errioa 
eta ingurua”, adierazi zien 
urriaren 5eko proiekzioaren 
aurretik Almandozek, agina-
garrei. 

2- Arretaz entzun (azalpenak, 
beharrak...) eta ez jarri zalan–
tzan egoera.
3- Leku fisiko seguru bat ber-
matu, entzun, lasaitu...
4- Erasoa identifikatu eta ze-
haztu.
5-Erantzuna eman: erasotzai- 

“Oreina” ezagutzeko ikusmina 

Urriaren 5ean jende ugari batu zen Eliza Zaharrean.

learekin hitz egin eta argi azal-
du ez dela halako jarrerarik 
onartuko. Gunetik kanporatu! 
Erasoaren berri eman inguruan 
(ahoz aho, mikroz...). Morbo-
rik ez, erasotuarekiko errespe-
tuz!

Salaketak bideratzeko tele-
fono zenbaki bat ere plazaratu 
dute. Honakoa: 629 615 609.

Begiraleen lan poltsa
Urtean zehar ikasleek izaten 
dituzten opor garaietarako be-
giraleen lan-poltsa osatu nahi 
du Aginagako San Praixku 
Guraso Elkarteak, “Aginagan 
antolatzen diren Gaboneta-
rako, Aste Santurako, udako 
txokoetarako eta baita goize-
tako zaintza zerbitzurako ere”. 
Interesdunek kurrikulumak 
aginaga@eskolatxikiak.org 
helbidera bidali behar dituzte, 
urriaren 26a baino lehen.



 PIL-PILEAN 2018ko urriaren 12an16 HERRIKO TALDEAK

Duintasunez bizitzeko martxak Usurbil 
zeharkatu du

Joan den larunbatean Do-
nostian eginiko mani-
festazioak borobildu du 

azken asteotan Gipuzkoako 
Jubilatuen eta Pentsiodunen 
Elkarteak deituta, herrialdean 
barrena egin den pertsona na-
gusien eskubideen aldeko bira. 
Bira urriaren 5ean Donostian 
batu ziren hiru adarretan ba-
natu zuten. Hauetako batean, 
etapa batek Usurbil zeharkatu 
zuen bezperan, urriaren 4an. 

Gipuzkoako Pentsiodunen 
Birarekin bat eginez, pentsio 
eta bizi duinen pertsona hel-
duen eskubiden aldeko bira 
egin zuten hainbat herritarrek. 
Usurbilgo Gure Pakea, Santue-
neko Gure Elkartea eta Agina-
gako Arrate jubilatu elkarteek 
deituta, Ingemarretik abiatu, 
Kaxkoa zeharkatu eta Kaleza-
rretik Troiara jaitsi eta N-634 
errepidea zeharkatuz, Lasarte-
rantz jo zuten.

Bidean, iragarria zuten mo-
duan, hainbat geldialdi egin 
zituzten; lehenengoa Usurbil-
go udaletxean. Bizi duin baten 
aldeko eskaerak biltzen zituen 
gutuna helarazi zioten Usur-
bilgo alkate Xabier Arregiri, 
udalbatzak aztertu eta bozkatu 
dezan.

Troian egin zuten bigarren 
geldialdia. Zonalde honetako 
N-634-ko pasabidean dagoen 
segurtasun falta salatzeko erre-
pidea moztu zuten. 

Gipuzkoako Pentsiodunen Birarekin bat eginez, pentsio eta bizi duinen aldeko biran hartu zuten parte hainbat 
herritarrek. Geldialdi bat egin zuten udaletxe aurrean.

URRIAREN 4KO MARTXA

“Usurbildik barrena egin 
zuten martxaren baitan, 
lehen geldialdia udaletxe 

atarian egin zuten. 
Bizi duin baten aldeko 

eskaera zerrenda biltzen 
zuen gutuna helarazi 
zioten Xabier Arregi 

alkateari”

Pentsio duinak
Gipuzkoako udalerriak sentsi-
bilizatu nahi zituzten joan den 

asteko birarekin, “nagusien 
balioaz eta gure eskubideen 
defentsaren garrantziaz” ohar-
tarazi. 

Usurbildik barrena egin zuten 
martxaren baitan, aipatu mo-
duan, lehen geldialdia udaletxe 
atarian egin zuten. Bizi duin 
baten aldeko eskaera zerrenda 
biltzen zuen gutuna helarazi 
zioten mobilizaziora bertaratu 
zen Usurbilgo alkate Xabier 
Arregiri, idatzia udalbatzak 
aztertu, bozkatu eta onartu 
dezan. Ahal bezain laster gai-
nera, alkatearekin berarekin 
biltzea eskatu zioten jubilatu 

elkarteetako ordezkariek. 
Hamaika eskaera dituzte, ha-

maika behar asetzeke. Tartean, 
pentsio duinak galdegiten di-
tuzte, erosahalmena ez gal–
tzea. “Horregatik garrantzitsua 
da KPI-ari lotu dadila pentsio 
igoera eta hau egonkortzea. 
Era berean, jasangarritasun 
faktorearen indargabetzea es-
katzen dugu”. Eta IRPF-aren 
aplikazioa ezabatzea. Lehen-
dik ordaindua dutenez, “ho-
rren berehalako itzultzea es-
katzen dugu”. Emakumeen eta 
bereziki alargunen errealita-
teak kezkarazten ditu. 
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Pertsona nagusien zinegotzia

Badituzte zuzenki Udale-
ra bideratu nahi dituz-
ten aldarri gehiago ere. 

Segidan dituzue zerrendatuak. 
Eskaera sorta biltzen zuen gu-
tuna alkateari eman aurretik, 
idatzi honen edukia udaletxe 
atarian agerraldi bidez jendar-
teratu zuten. Ziotenez, “uste 
dugu zaharkeriaren fenome-
noak, adinean oinarritutako 
diskriminazioak baduela bere 
eragina eta bizi arruntean be-
zala, bizitza administratiboan 
konpontzen joan behar duela. 
Eskatzen ditugu hurbiltasun 
gehiago eta urruntze gutxiago. 
Zuzeneko erlazioak gehiago 
eta burokrazia gutxiago”. 

Horien artean, eremu hone-
tako gaiak kudeatzeko, Udalak 
pertsona nagusien zinegotzi 
bat izatea eskatu zuten “bere 
aurrekontu egokiarekin”. Zi-
negotzi figura berri honen be-
harra badela argi uzten du on-
doko zerrendak:
n Erretirodunen zentro gu-

Udaletxean eskaera zerrenda bat aurkeztu zuten. 

ESKAERA ZERRENDA
Arlo honetako gaiak 
kudeatzeko, Udalak 
pertsona nagusien 

zinegotzi bat izatea 
eskatu zuten “bere 

aurrekontu egokiarekin”

Puntu beltzik gabeko Usur-
bilen aldeko eskaria plazara 
ez, errepideraino atera zuten 
urriaren 4an, pertsona helduen 
eskubideen alde Usurbildik 
Lasartera egin zuten martxan 
zehar. N-634 errepidea moztu 
zuten Troia parean, Usurbil se-
guru eta jasangarria nahi dute-
la aldarrikatzeko. 

Gogoan izan, segurtasuna-
ren ikuspuntutik, Troiako pa-
sabidea dela herrian dugun 
puntu beltzetako bat. Egune-
rokoan hainbat oinezko nahiz 
bizikleta erabiltzaileek balia–
tzen duten pasabide arrisku–
tsu honetan, ibilgailuen joan 
etorria eta trenbidea zeharkatu 
behar dute, Usurbildik Zubieta 

edo Lasarte-Oria aldera joan 
edo alderantzizko bidea egite-
ko.

Martxoaren 17an jendau-
rrean frontoian aurkeztu zu-
ten “Puntu Beltzik Ez!” herri 

plataformak bat egin zuen hi–
tzordu honekin. Gogoan izan, 
duela zazpi hilabeteko lehen 
agerraldi hartan, aipatu he-
rritarren bilgunea “kezkatuta 
eta akituta” eta haserre agertu 
zen, “gutariko askok gure bi-
zitza egunero arriskuan jarri 
behar izaten” dutelako bidean. 
Aspaldiko arazoa izan arren, 
konponbiderik gabe segitzen 
dugula salatu zuten. Besteren 
artean, Usurbil zeharkatzen 
duten N-634 errepidea nahiz 
trenbideko hainbat puntu beltz 
seinalatu zituzten. Erakundeei 
egoera hau konpondu eta 
“gure segurtasuna bermatzeko 
hartu beharreko neurriak har–
tzea” exijitu zieten.

neekiko harreman instituzio-
nalen hobetzea bultzatzea.

n Gure zentro gunean jasan-
garritasun ekonomikoa ber-
matzea.
n Pentsio duin eta zuzenago 
baten alde gure eskubidea 
babestea.
n Mota guztietako hesiak 
ezabatzea eta etxebizitza, 
eraikuntza, eta pertsona 
guztientzako hiri espazioak 
ahalbidetzea.
n Udalak Euskadi Lagunkoia 

proiektuarekin bat egin deza-
la, hiri eta pertsona nagusie-
kiko herri adiskidetsua izan 
dadin, hiri altzarien mante-
nua eginez, garbiketa eta se-
gurtasuna zainduz, irisgarri-
tasuna hobetuz...
n Herri mailako pertsona na-
gusien kontseiluak bultza–
tzea eta erakunde honetako 
pertsona batek zuzendua 
izatea.
n Bizitza guztirako izan be-
har duen heziketa aktiboa 
bultzatzea. Eremu honeta-
rako inbertsioa biziagotu be-
harko litzateke.
n Domotikaren aldeko apus-
tua egitea, bai jubilatu elkar-
teetan eta pertsona nagusien 
etxebizitzetan. Bizitza erra-
zago eta duinagoa izan de-
zaten.
n Ez desiratutako bakar-
dadeari eta isolamenduari 
amaiera ematea aldarrika–
tzen dugu, horrek osasun fi-
siko eta burukoa ahuldu de-
zakeelako. 

Errepidea moztu zuten Troian, segurtasun eza salatzeko

N-634 errepidea moztu zuten Troia parean, Usurbil seguru eta jasangarria 
nahi dutela aldarrikatzeko. 
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Mundualdia, urriaren 20an
Sorterri guztietako usurbil-

darren bilgune izan ohi 
den Mundualdia bueltan 

datorkigu urriaren 20an. Giro–
tzeko, hainbat ekimen antola-
tu ditu herritar talde batek eta 
Udalak hurrengo asterako:

Urriak 17-21, asteazkenetik 
igandera
Argazki erakusketa Sutegiko 
aretoan: “Munduko hizkuntza 
gutxituak etxean”.
“Garabide Elkarteak gonbida-
tuta, hizkuntza gutxituetako 
hiztun diren hogei indigena 
egongo dira Euskal Herrian 
aurtengo iraila bukaeratik 
abendura “Hizkuntza Bizi-
berritzeko Estrategiak Adi-
tu” Ikastaroaren IV. edizioan. 
Usurbilgo Udalaren laguntzaz 
gauzatzen ditugun hizkuntza 
lankidetzako proiektuetako 
bat da ikastaroa, baina, Euskal 
Herritik kanpo ere bide luzea 
egiten ari gara. Hain zuzen ere, 
hizkuntza komunitate horieta-
ra hurbiltzeko argazki erakus-
keta bat osatu dugu Mundual-
dia jaialdiaren baitan, leiho 
bat ireki nahi dugu mundura, 
elkarrengandik asko baitauka-

Jaki ezberdinak dastatzeko aukera izango da eguerdi partean.

gu ikasteko”. 

Urriak 17, asteazkena
19:00 Sutegiko erakustaretoan: 
“Gaurko migrazio mugimen-
duak xenofobia eta elkarta-
suna” SOS Arrazakeria eta 
Amher elkartea.

Urriak 20, larunbata
Mundualdia frontoian:
12:00 Alkatearen agurra.
13:30 Jakien dastaketa.
16:00 Gaztelekuaren ekimena.
19:30 Olana Liss taldearen 
kontzertua.

Urriak 21, igandea
18:00 “La mochila invisible” 
dokumentalaren proiekzioa 
Sutegiko auditorioan, Bidez 
Bide elkartearen eskutik. 
Hizkuntza: gaztelania.

Antolatzaileak: Usurbilgo Uda-
la eta herritar talde bat.

ERAKUSKETA
Urriaren 17an “Gaurko 
migrazio mugimenduak 

xenofobia eta 
elkartasuna” erakusketa 
zabalduko dute Sutegiko 

erakustaretoan

Tadamun-en 
aurkezpena 
eta hitzaldia
“Zapalduen oihuak bat 
egiteak eta herrien elkarta-
sunak saretzen dute etorki-
zuna. Sare hori mantendu 
eta hobetzeko, Usurbildik 
ere, gure aletxoa jartzeko 
sortu da Tadamun. Mun-
du best errealitateak eza-
gutu, beraiekin bizipenak 
konpartitu eta eskutik hel-
duta borrokatzeko. Herriek 
egiten dutelako mundua eta 
mundua guztiona delako”. 
Tadamun jendaurrean aur-
keztera doaz, urriaren 19an 
Sutegin.

Urriak 19, ostirala
n 19:00 Tadamun herrien 
arteko elkartasuna. Aurkez–
pena.
n 19:30 Hitzaldia: “Giza 
eskubideen begirale Txia-
pasen”. Hizlaria: Xabier Yu-
rramendi.
n Tokia: Sutegiko audito-
rioa.
n Laguntzailea: Lumaltik.
n Informazio gehiago, Twi-
tterren: @tadamun_herriak

Urriaren 20an, 
“Harria Hitz” 
ibilbide gidatua
Ibilbide gidatuen edizio berri 
bat ospatuko da, Mundualdi 
egunean, urriaren 20an.

Urriak 20, larunbata
Harria Hitz, ibilbide gida-
tua: Usurbil eta Euskal Kul-
tura garaikidea. 
n 10:00 Harria Hitz bisita 
gidatua herrigunean, fron-
toitik abiatuta.
n 11:15 TxTxTx Txokoalde-
ko Txalaparta Txokoa.
n 12:35 Zumeta Arte Estu-
dioa.

Izen ematea, aurrez: 
688 818 017 
info@kultour.pro
Plaza kopuru mugatua.

Gogoan izan, eragile anitzek 
(Erraustegiaren Aurkako Mu-
gimendua, GuraSOS, Gipuzkoa 
Zutik, GEIS/OEIT, Eguzki, 
Greenpeace, ERNAI, ELA, LAB, 
CCOO, EHNE, ESK, STEILAS, 
HIRU eta “No +Precariedad”) 
Zubietako erraustegia gera–
tzeko manifestazioa deitu dute 
urriaren 27rako (larunbatez) 
Donostian. 17:00etan abiatuko 
da Euskotrenen Amarako gel-
tokiaren eta Urumea ibaiaren 
artean dagoen Mendeurren 
plazatik. 

Deitzaileek mobilizazioa 
iragartzeko agerraldian gogo-
rarazten zutenez, azken ur-
tean gutxienez 18 erraustegi 

itxi edo geratu dituzte mundu 
mailan. Haietako batzuen ai-
pamena egiten du hain zuzen, 
manifestazioa iragarri denetik, 
mobilizazioa iragartzeko sare 
sozialetan barrena bolo-bolo 
dabilen kartelak.

Mexiko, Australia, Italia...
Hainbat kasu aipatzen ditu. 
Hango bizilagunak gure ar-
tean izan ditugunez, ezaguna 
izango zaigun Madrilgo Valde-
mingomezeko erraustegiarena. 
Hiriburu hartako Udalak aipatu 
“erraustegia ixtea erabaki du”. 
Madrildik Europako beste hi-
riburu batzuetan hartu dituz-
ten erabakien berri. Belfasten, 

“erraustegi proiektua bertan 
behera utzi dute epaileek” eta 
Italian hainbat proiektu bertan 
behera utzi dituzte. “Italiako 
gobernuak legea aldatu eta ez 
ditu baimenduko 12 erraustegi 
berri”.

Itsasoz bestalde, “Mexikoko 
udal gobernu hautatu berriak 
erraustegi proiektua geldiarazi-
ko du”, eta Argentinan, “Bue-
nos Airesek ezingo du hon-
dakinik erre, auzitegiak lege 
aldaketa ezabatuta”. Gugandik 
are urrunago ere halako proiek–
tuen aurkako neurriak hartzen 
dabiltza. “Australian Sydneyko 
mega-erraustegi proiektua atzera 
bota dute, kutsaduragatik”.

Manifestazioa urriaren 27an
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Eskubaloi partidak
Urriak 12, ostirala
n 11:30 Jubenil neskak, 
Territoriala: 
Usurbil K.E.-Eibar Eskubaloia

Urriak 13, larunbata
n 17:00 Kadete neskak, 
Territoriala: 
Usurbil K.E.-Eibar Eskubaloia

Futbol partidak
Urriak 12, ostirala
n 12:00 Jubenilak: 
Usurbil F.T.-Urnieta K.E.

Urriak 13, larunbata
n 11:00 Kadete neskak: 
Usurbil F.T.-Goierri Gorri F.K. B

Larunbatean, 
Mus Txapelketa 
Aginagan
San Praixku jaietako biga-
rren asteburua hemen da. 
Larunbat honetan, hilak 
13, XXXVII. Mus Txapel–
keta jokatuko da Atarial-
de Elkartean. Arratsaldeko 
16:00etan hasiko dira par-
tidak baina aurretik eman 
behar da izena. Arratsalde-
ko 15:30ean zabalduko dute 
inskripzio-epea.

Igerilekuak itxita 
jarraitzen du
Iraila amaieratik itxita dago 
Oiardo Kiroldegiko igeri-
lekua. Eta hala segiko du 
datozen hilabeteotan. Igeri-
leku txikia handitu eta iris-
garri bihurtzeko lanak bide-
ratuko dituzte. Itxierak ez 
du eraginik izango abonue-
tan, “eta %20ko konpentsa-
zioa berdin-berdin aplika-
tuko die Udalak Kiroldegiko 
abonatuei”.

IZERDI PATSETAN

Urriaren 21ean, Buruntzaldeko 
Ibilbideen Eguna

Eskualdeko landa eremu 
eta bide zidorrak ibilian 
hobekiago ezagutzeko 

aukera ederra izango dugu, 
udal eta eragile talde batek 
urriaren 21erako antolatu duen 
Buruntzaldeko Ibilbideen 11. 
Egunari esker. Andoain, Ur-
nieta, Lasarte-Oria eta Usurbil 
herriotako bideetatik barrena 
osteratxoa egiteko gonbita lu-
zatzen dute goizez, 9:00-14:00 
artean. 

Informazio gehiago: 
buruntzaldea.eus 

Andatzako kideak 
Pirinioetara doaz
Asteburu honetan hiru egu-
neko irteera osatuko dute. Eta 
azaroaren amaieran, Mendi 
Astea ospatuko dute. Egutegi 
hau iragarri dute:

n Urriak 12-13-14: 3 eguneko 
irteera Pirinioetara (izen-ema-
tea urriaren 3an itxi zen).
n Azaroak 11: Otsondo-Bidarrai.

Mendi Astea:
Azaroak 22, 23: proiekzioak 
Sutegin.

Azaroak 25: mendi irteera (Al-
kiza-Hernio-Asteasu). 

Informazio gehiago: 
andatza.com

Antolatzailea: 
Andatza M.K.T.

Andoain, Urnieta, Lasarte-Oria eta Usurbil herrietako bideetatik barrena 
osteratxoa egiteko gonbita luzatzen dute.

Igerileku txikia handitu eta 
irisgarriago egingo dute.

Zubietako Yoko-Garbi 
Elkartetik bazkide iza-
teko azken aukerak 

dituzuela berri eman dute. 
NOAUA!ra helarazi duten 
oharrean adierazi dutenez, 
urriaren 14ra arteko epea du-
zue Alamandegi jatetxean edo 
yokogarbielkartea1@gmail.
com helbidean izen emateko.
 
Alamandegi etxean kokatuko da
“Familia bonoez gozatzeko 
aukera, jubilatuei deskontu 
bereziak…” eskaintzen zaiz-
kie.  Informazio gehiago be-
har duenak ere lehen aipatu-
riko helbide horretara idatzi 

dezala. Yoko-Garbitik iragarri 
dutenez, elkartearen egoitza 

berria Alamandegi etxean 
kokatuko da.

Yoko-Garbin bazkide egiteko epea 
igande honetan amaituko da

Yoko-Garbitik iragarri dutenez, elkartearen egoitza berria Alamandegi 
etxean kokatuko da.
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Zorionak!! Urriaren 12an 50 urteko ibilbidea 
osatzen duzue elkarrekin!! Zorionak etxeko 
guztien partetik eta primeran ospatuko dugu!!

GAZI, GOZO, GEZA

.

.

.

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
3 logela eta ganbarako etxebi-
zitza salgai edo alokairuan Agi-
nagan. Berritu berria, eguzkitsua 
eta lasaia. Tel. 650450869

Etxea erosi nahi dut Usurbilen. 
Kaxkotik gertu dagoen auzo ba-
tean. Gehienez 100.000 euro or-
daintzeko prest. Tel. 666 770 851 

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 solai-
ru nagusian; 2 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Garaje 
itxia etxerako zuzeneko sarbidea-
rekin eta trasteroa. 320.000 euro. 
646 305 465. 

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 

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. 

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

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.  

Alokairuan   
Alokairuko pisu baten bila ga-
biltza. Bi neska gara, biak lana-
rekin, arduratsuak eta garbiak. 
688893668 

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. 

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. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Camper furgoneta salgai. 
2007koa, 130.000km. Oso egoera 
onean. Dutxa, ohea, frigoa, armai-
ruak, termikoki aislatua, mahaia, 
argiak, aurreko eserlekuak biraga-
rriak... (679471831 Jon)

Atxegalden garaje bat erosi 
edo alokairuan hartuko nuke.  
653014518 

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 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak 

Kamarero eta sukaldari lagun–
tzailea behar dira Aratz errete-
gian,info@restaurantearatz.com 

Kentuene jatetxean jantokirako 
zerbitzari bat behar da aste-
buruetarako. Euskara jakitea 
garrantzitsua. kentuene@ken-
tuene.com  

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 egin nahi dut. Interna edo 
externa bezala. Pertsona helduak 
zaintzen, supermerkatuan, taber-
netan... Tel. 682 723 520 

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

Jende heldua zaintzeko prest. In-
terna moduan edo orduka. Doku-
mentazio osoa dut. 682 72 35 20.

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, 
orduka edo asteburutan. 671763558 

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 

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

Emakume bat eskaintzen da 
pertsona helduak zaintzeko. Ge-
riatriako eta lehen laguntzako 
ezagutzak ditut. Esperientzia etxe-
ko lanetan eta antolamenduan. 
Erreferentziak 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 

OHARRA: 2018ko urriaren 19an aterako dugu hurrengo astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... 
jakinarazteko azken eguna: urriaren 15ean astelehena, eguerdiko 11:00etan. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Heriotzak

Mikeli Balerdi 
Olasagasti
61 urterekin hil zen 
urriaren 2an
Usurbilen

Miguel Orbegozo 
Iraola
91 urterekin hil zen 
urriaren 2an
Aginagan

Zorionak etxeko 
sorginari. 2 urte 
potolo, ederki 
ospatuko dugu! 
Marrubizko muxu 
pila.

Zorionak Lilien! 
9 urte puxka! 
Asko maite 
zaitugu. Muxu 
handi bat familia 
guztiaren partez. 
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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

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.

BESTELAKOAK
Marradun garaje bat alokairuan 
Bizkarre auzoan 696014585 

Ingeleseko eta frantseseko klaseak 
ematen ditut, etxeetara joanda. 
Jokin. Tel. 600 766 068 

14 bat urteko eta eskumuturraren 
tamainako dordoka galdu dut. Ba-
lio sentimental handia du. Aurkitu 
baduzu: 663 065 460.

Zapi bat galdu da, beisa eta grana-
tea, Noauara ekarri mesedez.

Mandarina japoniarrak saltzen di-
tut: 659 18 51 07 (Jose Antonio). 

Mutur txuri urdindun eta horidun 
perikito bana desagertu dira. Aur-
kitu badituzu deitu: 619 817 460. 

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

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 Urriak 11 - Urriak 21
Osteguna 11 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte           

Ostirala 12 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Larunbata 13 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte                   

Igandea 14 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte 

Astelehena 15 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Asteartea 16 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                   

Asteazkena 17 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte                 

Osteguna 18 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte           

Ostirala 19 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte    

Larunbata 20 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte                   

Igandea 21 GIL   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 urriaren 12anINGO AL DEU?

Datozenak

Ikasturte berriko plangintza aurkez-
teko guraso bilera deitua du Ziortza 
Gazte Elkarteak asteazken honeta-

rako, urriak 10, arratsaldeko 18:00etan 
Potxoenean. Lehenengo saioen ordute-
giak ere finkatu dituzte:

DBH 1-2: 
n Urriak 19 ostirala, 20:00.

DBH 3: 
n Urriak 19 ostirala, 20:30.

DBH 4: 
n Urriak 26 ostirala, 21:00.

Jubenilak: 
n Urriak 19 ostirala, 21:00.

Agenda
12 13 14

urria

ostirala larunbata igandea
Aginagako jaiak: Oilasko Biltzaileen Eguna. 
Egitaraua, 14. orrialdean.
Hecho-Bisaurin-Estanes-Aspe mendi 
irteera. Urriak 12/14. Irteera, 6:30ean kirol-
degian. Urriaren 3an amaitu zen izen-ematea. 
Antolatzailea: Andatza MKT.

Aginagako jaiak: Gaupasa Eguna. Egitaraua, 
14. orrialdean.

Urriaren 21ean, 
organo kontzertua
Giula Biagetti italiarraren kontzer-
tua antolatu dute Usurbilgo Udalak, 
Usurbilgo Parrokiak eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiak urriaren 21erako 
arratsaldeko 19:00etan Salbatore Eli-
zan. Sarrera doan.

Arantxa Urretabizkaia, 
Irakurketa Topaketan
12. Euskarazko Irakurketa Topake-
tarako Arantxa Urretabizkaia gon-
bidatu du Sutegi udal liburutegiak. 
Urriaren 24rako finkatu dute solasal-
dia, 19:00etan liburutegian bertan. 
Gaurkotasun handiko gaia ekarriko 
du tertuliara. Bere “Bidean ikasia 
(1993-2016)” Hondarribiko alarde 
parekidean Urretabizkaiak bizitakoaz 
diharduen eleberria komentatuko da, 
Yolanda Arrietak zuzenduko duen 
ekitaldian. Eleberriaren aleak aurrez 
irakurri nahi dituzuenok, eskuragarri 
izango dituzue liburutegian. 

Ziortza Gazte Elkartea, ikasturte 
berrira begira 

Ziortza Gazte Elkarteko LH5-6 ko gazteak Gure 
Pakea elkarteko kideekin batu ziren maiatzean.

Urriaren 19an, 
malabareak ludotekan
“Ikusi eta ikasteko!” malabare tailerra 
antolatu du Bihurri ludotekak hurren-
go asterako. Urriaren 19an ostirala, 
arratsaldeko 17:30ean hasiko da taile-
rra.

Pello Añorga ipuin 
kontalaria Sutegin
Pello Añorga ipuin kontalaria Sutegiko 
udal liburutegian arituko da urriaren 
17an. 6 urtetik gorako haurrei eskai-
nitako saioa izango da. Arratsaldeko 
18:00etan hasiko da emanaldia.



  



 


