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Txokoaldeko “zulo 
beltza” salatu dute
bertako bizilagunek 

“Denok gara 
odol emaile 
potentzialak”

Bilgune Feminista:
“Erauntsi feminista 
eragin behar dugu”
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Laburrean

Datorren astean ez da 
NOAUA!rik izango
Abenduaren 7ko astean ez da NOAUA!rik 
izango. Abenduan zehar, bi zenbaki argi-
taratuko ditugu; hilaren 14ean eta 21ean. 
Oharrik baldin baduzue NOAUA!ra ekarri 
edo emailez bidali: erredakzioa@noaua.eus

Errigoraren kutxen 
banaketa
Azaroaren 29tik abenduaren 4ra, tarte 
horretan jasoko ditugu kutxak NOAUA!n. 
Jasotakoan eskatzaileekin hartuemanetan 
jarriko gara. Produktuon bila zatoztenean 
egin beharko dituzue ordainketak. 

Azken ostiraleko 
elkarretaratzea
Usurbilen Nahi Ditugu bilguneak dei-
tuta, euskal preso eta iheslarien etxe-
ratzea eskatzeko elkarretaratzea osti-
ralean (azaroak 30), 20:00etan hasita 
Mikel Laboa plazan.

Albistea iruditan

Ezkutaketa Topaketak familia ugari batu zituen

“Ederki ibili ginen igandean herriko kaxkoko txoko ezberdinetan ezkutatzen”, Udarregi Ikastolak halaxe idatzi zuen biharamunean, sare sozial batean. 
“Ez dakigu nork pasa zuen hobeto; haurrek edo gurasoek? Mila esker parte hartzaile guztiei!”. Zirimarak antolatutako Lehen Ezkutaketa Topaketa familia 
argazki honekin amaitu zen.
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Gotzainen “mea culpa”

Bukatu berria dut “ez 
duzu abusatuko” li-
burua. Bertan azter–

tzen dituzte Alberto Baran-
diaranek, Iñigo Astizek eta 
Miren Rubiok pederastia ka-
suak Euskal Herriko elizan.

“Iritsi da garaia, diote, 
gauzak esateko eta gertaerei 
bere izenez deitzeko. Eliza 
barruko pederastia kasuez 
ari gara, apaiz eta fraideek 
gaztetxoei egindako se-
xu-abusuez. Mundu anglo-
saxoian lehertu ziren halako 
eskandaluak lehenik, baina 
olatua mundu osoan barre-
na hedatu da, baita gure ar-
tean ere ”. Lan bikaina eta 
beharrezkoa egin dute kaze-
tari hauek. Niri egin zidaten 
elkarrizketatxoa ere badakar 
liburuak.

Zorionez atzo (azaroaren 
20a) Espainiako Gotzainen 
Batzar Nagusiak aitortu zuen 
bere “mea culpa” eta agindu 
aldi berean hemendik aurrera 
pederastiari buruz zero tole-
rantzia agertuko duela. Bazen 
garaia, alajaina! Orain arte pe-
derastak babestu besterik ez 
zuela egin, baina, amaitu dela 
jarrera lotsagarri hori. Bada-
kizue Munillarekin ez nato-

rrela bat arlo gehienetan, izan 
ere Apezpikuen Batzarrean ildo 
kontserbadoreenekin egiten du 
bat askotan, baina, bai Kaku-
xen arazoan eta oraingoan as-
matu egin duela esango nuke. 
Honela dio: “berandu eta gaiz–
ki ibili gara. Egia da gizarteak 
berak ez duela fin jokatu gai 
honetan, ez dituela gehienetan 
abusuak salatu, tapatu baizik; 
baina, justizia eta maitasuna 
hots egiten dugunon errudun-
tasunak plus bat dauka”. Bes-
te une batean dio: “arazoa ez 
da zelibatoa, ez apaizgoa, ezta 
familia ere, gure barne desore-
ketan dago arazoa, gure barne 
heldutasun faltan eta elizgizo-
nei dagokienez autoritate mo-
ralaren gehiegizko erabileran”.

Espainiako Elizak, Fran–
tzisko Aita Santuak bultzatuta 
zalantzarik gabe, iragarri zuen 
atzo bukatu dela orain arte 
agertu duen jarrera epela bere 
baitan gertatu diren abusueki-
ko; hemendik aurrera beste po-
litika bat erabiliko duela agin-
du du, askoz ausartagoa. Orain 
arte baloiak kanpora botaz, 
arazoa ez zela zenbait lurral-
detakoa bezain handia esaten 
zuen. Oraingoan serio hartu du 
eta horren adierazgarri Ricardo 

Blazquezek egindako hitzaldia 
Gotzainen Batzar nagusiaren 
aurrean: parte handi bat abu-
suen gaiari eskaini zion. “Eli-
zak garbi aitortzen ditu abusu 
klase guztiak eta erabaki sendo 
bat hartu du gehiegikeria ho-
riek erauzteko edo desagertu 
arazteko. Bukatu dira orain 
arteko arduragabekeria eta gar-
dentasun eza guztiak”. 

Hartutako neurriak: lehenbi-
zi, adituen komisio bat sortuko 
dute Elizak orain arte zituen 
protokoloak aldatzeko, egune-
ratzeko. Bigarrenez, pederastia 
prebenitzeko neurri sendoak 
hartu. (Ez du aurreikusten hala 
ere Frantzian eta Alemanian 
jarri dituzten zenbait ikerketa 
protokolo aurreko hamarkade-
tan gertatu diren abusuak argi–
tzeko). Hirugarrenez, Apaizte-
gietan eta elizaren etengabeko 
formazio prozesuan heziketa 
ahalik eta onena bermatuko 
dugu. Behar-beharrezkoa da 
heziketa afektibo sexual egokia 
eskaintzea ere, dimentsio guz-
tiak landuko dituena.

Baina esan beharra dago Eli-
zak agertu duen jarrera baikor 
hori pederastiaren gainean, 
prentsari zor diola. Kazetariek 
agertu zuten Elizaren garai 

bateko jokabide makur eta 
koldarra... Spotlight izene-
ko ikerketa taldeak aurrera 
eraman zuen lan horri esker 
frogatuta geratu zen Eliza 
katolikoak isildu eta tapatu 
egin zituela hainbat hamar-
kadaz abusu horiek guztiak. 
Pullitzer sari preziatua jaso 
zuten kazetariek eta lan ho-
rretan oinarritutako pelikulak 
bi Oskar.

Ebanjelioan badago esaldi 
beldurgarri bat jorratu du-
dan gai honi buruz. Ari da 
Jesus haurren gainean hitz 
egiten eta begira nola  buka–
tzen duen bere  hitzalditxoa: 
“haur hauetako bat eskan-
dalizatzen duenak hobe luke 
errotarri bat leporik lotuko 
baliote eta itsaso sakonean ur-
peratuko balute”. Ebanjelioak 
duen esaldi gogorrenetakoa da. 
Ez dago zigor zorrotzagorik.

Inoiz ez da beranduegi 
jokabide okerrak zuzentze-
ko, eta Elizarentzat ere ez. Ea 
Elizak berreskuratzen duen 
lehen zeukan sinesgarritasun 
apurra. Horretarako derri-
gorrezkoa du abusatzaileak 
salatu eta epailearen aurrera 
eramatea eta abusatuei babe-
sa ematea. 

Erabilitako jostailuak, abenduko azokarako prestatzen hasi

Etxean izan baina erabil–
tzen ez dugun jostailua-
ri bestelako erabilera bat 

eman diezaioke beste norbai–
tek. Esku aldaketa hori egiten 
laguntzen du Hitz Aho Uda-
rregi Ikastolako Guraso Elkar-
teak urtero antolatzen duen 
Jostailu Erabilien Azokak. 

Aurtengo edizioa, abendua-
ren 15ean ospatuko da, 11:00-

13:00 artean frontoian.

Jostailu bilketa 
Abenduaren 13an eta 14ean 
egingo da, 17:00-19:00 artean 
Sutegiko erakusketa aretoan. 
Azoka amaieran bertan gera–
tzen direnak “Ez itxi begiak” 
Elkarteak jasoko ditu. Piladun 
jostailuek funtzionatzen dutela 
erakutsi beharko da.

Bete beharreko baldintzak
Ekimen honetan parte hartze-
ko baldintza hauek bete behar 
dira:
n Jostailuek osorik egon be-
har dute. Norberari hartzea 
gustatuko litzaiokeen mo-
duan.
n Bilketa egunetan jasotzen 
dena musu-truk emango da. 
Horren truke, nahi izanez 

gero, txartel bat jasoko du 
bakoitzak azoka egunean 
beste jostailuren batengatik 
aldatzeko.
n Azoka egunean jostailuak 
trukatzeko, 8 urtetik behe-
rakoek, arduradun batekin 
parte hartu beharko dute.
n Azokara eramaten diren DVD 
eta antzekoek jatorrizkoak 
izan beharko dute.
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Txokoaldeko “zulo beltza”

Usurbil jasangarri eta se-
guruaren alde lan egi-
teko sortu zuten urte 

hasieran “Puntu beltzik ez” he-
rri plataforma. Besteak beste, 
oraindik egun konponbide be-
harrean diren Usurbil eta Agi-
naga zeharkatzen duen N-634 
errepideko hainbat puntu 
beltz seinalatu zituzten. Puntu 
beltzotako bat duzue ondoko 
irudian. Aginaga erdigunetik 
nahiz Usurbil aldetik N-634 
errepidean barrena Txokoal-
dera jaisteko dagoen sarbidea. 
Komunikazio puntu oso ga-
rrantzitsua txokoaldetarren–
tzat, baina Txokoalde bertako 
bizilagun batzuk NOAUA!ra 
helarazi duten ondoko idatzian 
azaltzen duten moduan, “zulo 
beltza”. 

Puntu beltza, edo zulo beltza? 
“Urriaren 19an argitaratuko 
NOAUA! aldizkarian, Agina-
gan dagoen puntu beltz bati 
buruzko albiste bat topatu 
dezakegu. Albiste honen hel-

Puntu beltzotako bat duzue ondoko irudian. Aginaga erdigunetik nahiz Usur-
bil aldetik N-634 errepidean barrena Txokoaldera jaisteko dagoen sarbidea. 

Ika-mika

Abenduaren 6an, Euskal Errepublika aldarrikatzera!
EH Bildurentzat hurrengo 
abenduaren 6a ez da jaieguna 
izango, eta inposatutako jaie-
gun hori aldarrikapen egun 
bihurtzeko deia egin nahi die-
gu herri honetako subiranistei. 
Hala, abenduaren 6an, Espai-
niako Konstituzioaren 40. ur-
teurrenean, hitzordua finkatu 
dugu: eguerdiko 12:00etan Bil-
bon, Plaza Eliptikan.

40 urte joan dira Espainiako 
Konstituzioa onartu eta inda-
rrean jarri zutenetik eta gogo-
rarazi behar dugu Hego Euskal 
Herriko lau herrialdeetan ez 
zuela behar besteko onarpenik 
izan konstituzio horrek. Izan 
ere, duela 40 urteko euskal jen-
darteak argi eta garbi adierazi 
zuen Espainiako Konstituzioa 
ez dela berea. Argi esan zuen ez 
zuela bere egin nahi 78ko Erre-
gimena egonkortzea helburu 

baino ez zeukan konstituzioa, 
aurreko erregimenaren aurpegi 
garbiketa baino ez zelako.

40 urte joan dira orduz ge-
roztik, eta 78ko Erregimenak 
–eta beraz, Espainiako Kons-
tituzioak– konpontzeke utzi 
zituen arazo politikoak kalean 
eta instituzioetan jarraitzen 
dute. Horren lekuko da, esate 
baterako, hautetsontziak jarri 
eta herritarrei beren etorkizun 
politikoaren jabe izan eta Kata-
luniako Errepublika sortu nahi 
ote duten galdetzeagatik Espai-
niako Estatua herri katalanari 
ematen ari zaion neurrigabeko 
erantzun basatia.

Euskal Herrian ere milaka 
eta milaka gara geure etorki-
zuna erabakitzeko eskubide 
demokratikoa daukagula uste 
dugunak. Gehiengo politiko eta 
sozial hori behin baino gehia-

gotan agertu da azken urteo-
tan, besteak beste, Gure Esku 
Dagok deitutako mobilizazio 
erraldoietan edota herri-galde-
ketetan. Hain zuzen, baldintza 
eta egoera politiko eta sozial 
guztiek ekarri dute 78an aur-
pegi garbiketa behar zutela 
erabaki zuten indar politikoek 
orain mozorro guztiak kentzea 
eta eskura dituzten baliabide 
eta tresna guztiekin beren erre-
gimena defendatzea, hau da, 
Espainiaren batasun hautsezina 
defendatzea.

Horregatik, gure herriari Es-
painiako Konstituzioa inposatu 
ziotenetik 40 urte betetzen dire-
nean, Espainiako Konstituzioa 
gure herriaren askatasun na-
hiak lotzeko giltzarrapoa baino 
ez dela sinesten duten euskal 
herritarrei Bilboko kaleetara 
ateratzeko gonbita egiten die 

EH Bilduk. Herri honen eraba-
kitzeko eskubidearen eta bere 
egikaritzearen alde dagoen 
gehiengo politiko eta soziala 
da giltzarrapo hori irekitzeko 
gai den giltza bakarra. Euskal 
Errepublika libre eta duinean 
bizi nahi duten euskal herritar 
guztiok hitzordu garrantzitsua 
dugu abenduaren 6ko eguer-
dian, Bilboko plaza eliptikoan.

Argi utz diezaiogun mun-
duari Euskal Herriak ez duela 
ezer ospatzeko eta bai asko 
irabazteko, hau da, herri as-
kea, herri burujabea eta herri 
justua.

Eskualdetik autobusa anto-
latu da, eta, beraz, ohiko le-
kuetan duzue izena emateko 
aukera. Ordutegia zehaztuko 
da izen ematearen arabera.

Usurbilgo EHBildu

burua, Aginagan aurkitu de-
zakegun beste puntu beltz bat 
azaltzea da. Puntu hau, hain 
da beltza, non zulo beltza 
deitzea izango genuke. Pun-
tu hau, N-634tik Txokoaldera 
joateko hartu behar den irteera 
da. Puntu hau, hain da garran–
tzitsua, non funtzio ezberdi-
nak betetzen dituen. Auzorako 
dugun sarrera nagusia izateaz 
gain, bertakoek dugun autobus 
geltokia ere bada, norabidez 

aldatzeko aukera bikaina ere 
bai, eta gutxi ez balitz, gaso-
lina ere bota dezakegu “zulo” 
beltz honetan.

Zulo beltz hau hobeto ulertu 
nahi baduzue, ariketa sinple bat 
proposatzen dizuegu. Har eza-
zue autobusa Oriorako norabi-
dean, eta jaitsi zaitezte Galar-
diko autobus geltokian. Behin 
autobusetik jaistean, paretaren 
kontra ondo itsatsi beharko 
genuke, inork ez baitaki auto-

busaren atzetik kotxeren bat 
sartu daitekeen gasolindegian. 
Lehenengo oztopoa pasata, bi 
aukera izango genituzke gure 
aurrean. Alde batetik, aukera 
errazena hautatu dezakegu eta 
korrika saio batean errepidea 
pasa kotxerik ez badago. Bes-
te aldetik, beste nonbait guru–
tzatzea erabaki dezakegu eta 
beraz, gertuen dagoen zebra bi-
dera jo beharko genuke, alegia 
Aginagako elkartearen parean. 
Azken finean, Txokoaldera 
joateko ez dago zebra bide-
rik, ezta abiadura moteltzeko 
marrarik, ezta autobus geltoki 
estalkirik. Errepide erdiko ma-
rrari ere zatiren bat falta zaio, 
aurreratzea baimenduta baita-
go “rekta” (zuzen?) honetan 
… zulo beltzak irentsiko zituen 
hauek denak. Oraindik sasoian 
bagaude, errepidea zeharkatzea 
ez da horren besterako ara-
zo bat, azken finean, nahikoa 
izango genuke adineko per–
tsonek eta umeek autobusa ez 
hartzearekin …”.
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Tadamun elkarteak 
Palestinaren aldeko 
elkarretaratzea antolatu 

zuen azaroaren 16an. Orain, 
ikusentzunezko baten proiek–
ziora joateko gonbitea luzatu 
digute: Cubanas, mujeres en 
Revolución dokumentala es-
kainiko dute ostiral honetan 
Sutegin. Hitzorduaren harira, 
Maria Torrellas zuzendaria 
elkarrizketatu dugu.

NOAUA! Cubanas, mujeres en 
Revolución dokumentala ez da 
atzera begira eginiko ariketa 
bat. Gaurko begiekin, iragana 
gogora ekarri eta etorkizuna 
proiektatzen duen ikusentzu-
nezko bat dela esan daiteke, 
ezta? 
Maria Torrellas. Hasierako hel-
burua hau zen, atzo eta gaurko 
iraultzaileei buruz hitz egitea. 
Beti kontatu izan nahi dut on-
dokoa: emakume iraultzaile 
kubatarrak hasieratik egon zi-
rela borrokaren lehen lerroan. 
Hori oso argi nuen. 

Duela 15 urtetik hona ari 
naiz emakume kubatarren 
egoera aztertzen. Arlo ezber-
dinetan erreparatu dut. Eta be-
reziki iraultza garaiko kontue-
tan: alfabetizazioa, osasuna, 
lan-mundua… Elkarrizketak 
egiteaz gain, Kubari buruzko 
dokumental ugari ikusi ditut. 
Film asko daude eta oso onak. 
Eta horiek ere aztertu ditut. 
Horrela konturatu naiz zer 
nolako arazoak gainditu be-
har izan dituzten emakumeek, 
hain gizonezkoak diren lan ar-

loetan bereziki. 

Aspaldiko irudiak ere berres-
kuratu dituzu.
Aurreikusia ez nuen zerbait 
gertatu zitzaigun filmazio egu-
netan. Elkarrizketatuek Celia 

Sánchez, Haydée Santamaría 
edota Vilma Espín iraultzaileen 
inguruko aipamenak egin ziz-
kidaten eta elkarrizketatuen le-
kukotza horiek jaso ahala joan 
ginen dokumentalaren edizioa 
antolatzen. Monica Simonsini 
editorearekin antolatu nuen fil-
maren dinamika, testigantzen 
arabera denboran aurrera eta 
atzera eginez. 

Ahalduntze hitza bogan da  he-
men, gure artean. Zure doku-
mentalean ez da aipatu ere egi-
ten. Deigarria egin zait. Kuban, 
Iraultza garaitik ari direlako 
horretan etengabe akaso? 
Bere garaian erabiliko zuten, 
baina orain ez dute behar. 

Kuban ez da erabiltzen, beste 
maila batean daudelako. Las-
ter 60 urte beteko ditu iraul–
tzak, eta Emakume Kubatarren 
Federazioak ere 60 urte beteko 
ditu. Kapitalismoarekin alde-
ratuta, lorpen maila handiak 
erdietsi dituzte, dokumenta-
lean esaten den bezala. Solda-
ta berdintasuna, abortu legea, 
heziketa sexuala… Politikan 
ere partehartze-maila handia 
dute: %48. Mendebaldeko he-
rrialdeek ez dute kopuru hori 
gainditzen. Rwandak bakarrik. 
Kuban, emakumeak zuzenda-
ritza karguetan daude. Ahal-
duntze sozialaren ondorioz, 
emakumeek posizionamendu 
hori lortu dute.

Maria Torrellasek zuzendu duen dokumentala Sutegin ikusi ahal izango dugu. Ostiral honetan, azaroak 30, 22:15ean.

MARIA TORRELLAS
“Kapitalismoarekin 

alderatuta, lorpen maila 
handiak erdietsi dituzte 

Kuban. Soldata 
berdintasuna, abortu 

legea, heziketa sexuala… 
Politikan ere 

partehartze-maila 
handia dute: %48” 

“Emakume iraultzaile kubatarrak hasieratik 
egon ziren borrokaren lehen lerroan”

“Etengabeko iraultzan jarraitzen dute”
NOAUA! Zure dokumentalean 
bada atentzioa deitzen duen 
beste elementu bat. Iraultzaz 
hitz egiterakoan, orainaldian 
mintzo dira denak. Iraultza ez 
da iraganeko zerbait, bizirik 

dagoen indar bat baizik. 
Maria Torrellas. “Zer da iraul–
tza zuretzat?”, hori galdetu 
nien elkarrizketatu denei. Eta 
dokumentalean argi eta garbi 
ikusten da eurek iraultzan se-

gitzen dutela. Iraultzak dena 
eman zien baina, horretaz 
gain, etengabeko iraultzan ja-
rraitzen dute. Bidean arazoak 
topatu arren –período especial 
garaia adibidez–, lorpen horiek 

denak ez zituzten galdu. 
Dokumentalarekin hasi au-

rretik banekien iraultza oso 
presente zutela baina egin diz–
kiguten adierazpenekin uste 
hori berretsi egin didate. 
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“Berdintasunaren alde ahalegin handiak 
egin diren arren, oraindik lana dago egiteko”
NOAUA! LGTBI+ mugimen-
duaren berri ere eman duzu. 
“Kolore guztietako iraultza” al-
darrikatzen dute manifestazio 
batean. Hango hedabideetan, 
zer nolako ikusgarritasuna 
dute horrelako mugimenduek? 
Aintzat hartzen al dira?
Maria Torrellas. LGTBI+ mu-
gimenduak iaz Habanan egin 
zuen martxan izan nintzen eta 
jendetsua izan zen. Hori ere 
borroka kulturalaren parte da. 
Luze eta zabal aztertu dugu 
gai hau dokumentalean. 80ko 
hamarkadan, borroka honek 
une zailak ezagutu zituen, 
munduko beste toki askotan 
bezala. Homofobia handia ze-
goen eta sexu-dibertsitatea ez 
zen ulertzen. Kuban, urte asko 
daramatzate borroka honetan. 
Film hau horren isla da, azken 
batean. Nola aldatu estereoti-
poak, nola aldatu sinboloak. 
Begira, Kubak eta Latinoameri-
kak duela 500 urteko inbasioa 
jasateaz gain, Eliza Katoli-
koaren alderdirik erreakziona-
rioena jasan behar izan dute. 
Haien herentziak hor daude. 
Iraultzarekin berdintasunaren 
alde ahalegin handiak egin di-
ren arren, oraindik lana dago 
egiteko. 

Lengoaiak ere emakumeak 
diskriminatzen dituela zioen 
Fidel Castrok. Eztabaida hori 
berri samarra da gure inguru 
hauetan. Kuban ordea, badi-
rudi sexismoa eta bazterketa 
soziala askoz lehenagotik hasi 
zirela lantzen. Hala al da?
Informazio asko batu dut ho-
rren inguruan eta ez dut doku-
mentalean bere osotasunean 
islatu. Dena den, Isabel Moya 
Revista Mujeres-eko zuzenda-
riaren adierazpenak jasotzea 
garrantzitsua zela iruditu zitzai-
dan, lengoaiak ere baztertzen 
duelako. Lengoaian ez bagau-
de ez gara existitzen. Kubako 

Eskubitara, Maria Torrellas. Elkarrizketa ugarirekin osatu du Cubanas, 
mujeres en Revolución izeneko dokumentala. 

emakumeek borroka kultural 
horretan jarraitzen dute. Ez da 

gai erraza. Konplexua da. Eus-
kal Herrian ere feminismoak 
hori defendatzen du. Euskaraz 
ez dago sexismorik, hizkuntzak 
ez duelako genero bereizkeria-
rik egiten, baina erdaraz bai, 
eta oso zaila da horri aurre egi-
tea. Hori da gure erronka.

Arraza bada bazterketa eragi-
ten duen beste elementu bat. 
Jazarpen elementu bat izan da 
historikoki. 

NOAUA! Zein da dokumenta-
lak zugan utzi duen ikasgairik 
garrantzitsuena? 
Maria Torrellas. Asko izan 
dira. Kubako emakumeak 
hainbeste mirestuta ere, lan 
honekin zera deskubritu dut: 
Kubako emakumeak maita-
sun eta elkartasun mezu dira. 
Bereziki gure askatasunaren 
aldeko borrokan ari garen 
herrientzat. Eta emakumeen–
tzat, zer esanik ez. Nor bere 
inguruan, arazo larriei aurre 

egiten ari gara. Eta emakume 
pobreak gara larritasun hori 
gehien pairatzen dugunok. 
Kubako emakumeek ordea, 
itxaropena transmititzen di-
gute. Animoak ematen diz-
kigute. Eta gainera, iraultzan 
pentsatzen jarraitu behar 
dugula gogorarazten digute. 
Soilik iraultza baten bidez al-
datu ditzakegula demokrazia 
burges hauek. Demokrazia 
hauekin preso gaude. Inoiz 
ez dugu berdintasunik lor-

tuko horrela. Soilik iraultza 
baten bidez aldatuko dugu 
patriarkala eta inperialista 
den kapitalismoa. Pobreenak 
ere erabaki ahalmen gunee-
tan egon gaitezen, berdinta-
sunean eta justizia sozialean 
oinarritzen den gizarte bat lor 
dezagun. Kapitalismoa hain 
modu beldurgarrian garatzen 
ari den moduan, feministek 
eta gainontzeko mugimendu 
sozialek agenda iraultzaile 
bat eduki behar dugu. 

Kultura mailako borroka ho-
rretan, estereotipoen aurkako 
guda ere arrazari lotuta dago. 
Zulaika Romayk dioen beza-
la, oraindik badira mulataren 
inguruko aurreritziak, balo-
razioak, txisteak… Iraultza 
sozialista batekin bat ez da-
tozen jarrerak.

Aurrera begira, zeintzuk dira 
kubatar emakumeek dituzten 
erronka handienak?
Isabel Moyak dioen bezala, 
iraultza kulturalari dagoz-
kion borrokak. Rosa Luxem-
burg-ek zioen iraultza bat 
egin behar dugula ezarrita 
dauden rolak ez daitezen bo-
tere-harremanetan betikotu. 
Gizonezkoek gizonezko izate 
hutsagatik ez dezaten emaku-
meekiko botere rol bat esku-
ratu. Gizartea binarioa da eta 
kultura patriarkala denean 
dago. Baina giza ezberdinta-
sun denak errespetatu behar 
dira, benetako berdintasun 
bat lortu nahi bada. Hori izan 
zen elkarrizketu guztiek na-
barmendu zidatena. 

MARIA TORRELLAS
“Giza ezberdintasun 
denak errespetatu 

behar dira, 
benetako berdintasun 
bat lortu nahi bada. 

Hori elkarrizketu guztiek 
nabarmendu zidaten”

“Kubako emakumeek itxaropena 
transmititzen digute” 
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“Denok gara odol hartzaile potentzialak; izan 
gaitezen emaile errealak!”

Abenduaren 8a gorriz 
markatua dago. Elkar-
tasunez. Usurbilgo odol 

emaileek haien egun handia os-
patzen dute bazkari baten buel-
tan. Aurten Artzabalen bilduko 
dira. Izen ematea zabalik dago 
jada. Abenduaren 1a baino le-
hen izena eman telefono zen-
baki hauetako batera deituta: 
619 12 56 44 (Mari Jose Korta), 
610 681 563 (Maite Salaberri) 
eta 943 36 31 02 / 688 887 537 
(Agustina Arizti). Prezioa: 33 
euro. 

Usurbilgo Odol Emaileen 
Elkartetik haien jarduera eza-
gutarazi eta usurbildarron 
laguntza eskatu nahi digute, 
denok bizi ahal izateko ezin-
bestekoa dugun odola ematen 
hasi edo segitzeko. “Denok 
gara hartzaile potentzialak; 
izan gaitezen emaile errealak!”.

Aipatu elkartetik NOAUA!ri 
adierazi diotenez, “normaltzat 
hartzen dugu istripu, ebakun–
tza edo gaixotasunen baten 
ondorioz odola behar izanez 
gero, medikuek hura eskura 
izatea. Odol-erreserbak ago-
rrezinak izango balira beza-
la! Eskubidetzat jotzen dugu, 
baina oraindik behintzat odo-
la ez da laborategian ekoiztu 
daitekeen ondarea; denon zai-
netan dagoenak egiten du po-
sible besteentzako bizi-aukera 
hori”, ohartarazi dute Usurbil-
go Odol Emaileen Elkartetik.

Odol emateak, beherantz
Kezka agertzen dute, odola 

“2017an eta 2018an odol emaileen elkarteak esperotakoak baino 75 emaile gutxiago izan ditugu”. Argazkia: Facebook.

beharrezkoa izan arren, odol 
emate kopuruak behera egin 
duelako azken urteotan Gi-
puzkoan. “Batez ere 22-34 urte 
arteko odol-emaile kopuruan 
nabaritzen da murrizketa hori. 
Usurbilgo datuek ere joera bera 
islatzen dute, eta esaterako, 
2017an eta 2018an odol emai-
leen elkarteak esperotakoak 
baino 75 emaile gutxiago izan 
ditugu”, zehaztu dute.

Horregatik usurbildarrak 
odola ematera animatzen gai-

tuzte. “Odol ematea 7-8 minu-
tutan egiten da, aurreko me-
diku kontsulta eta ondorengo 
mokadutxoa kontuan hartuta, 
30 bat minutu behar dira. Gi-
zartearekiko elkartasuna azal-
duz, Usurbilgo anbulategian 
egiten ditugun odol-emate egu-
netan bertaratzera gonbidatzen 
zaituztegu. Aurten, 143 usur-
bildarrek 253 emanaldi osatu 
dituzte. Milesker guztioi!”.

Odola emateak urtean sei 
konpromiso izatera lotzen gai-
tu. Urtarrila, martxoa, maiatza, 
uztaila, iraila eta azaroko le-
hen astelehenetan, 18:00-20:30 
artean Usurbilgo anbulatoriora 
joatera. Gogoan izan, “18 ur-
tetik gora izan eta osasun bal-
dintza batzuk betez gero, edo-
nor izan gaitezke emaile”. 

Odola emateko bete 
beharreko baldintzak 
n 18-65 urte artean izatea.
n 50 kilotik gora pisatzea.
n 12 urte baino lehenago he-
patitisa izan, kolesterol maila 
altua izan, baraurik egon ez 
edota ohiko botikaren bat har–
tzen baduzu ere, odola eman 
dezakezu.
n Emakumezkoek urtean ge-
hienez hiru aldiz eman de-
zakete odola, gizonezkoek 
gehienez lautan. Odol emate 
baten eta hurrengoaren artean, 
gutxienez bi hilabeteko tartea 
igarotzen utzi beharra dago.

Informazio gehiago:
donantes2punto0.eus/es/
943 31 70 91

ODOL EMAILEAK
“22-34 urte arteko 

odol-emaile kopuruan 
nabaritzen da murrizketa. 
Usurbilgo datuek ere joera 

bera islatzen dute”
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EHUko Magisteritza 
fakultatean irakasle da 
Pello Jauregi (Pasaia, 59 

urte). Lasarte-Orian arrakas-
ta handia izan zuen Ahobizi 
eta Belarriprest formularen 
sortzaileetakoa da. Erabilera, 
hizkuntza ohiturak... ulerme-
naren logika indartuz etorriko 
direla dio. Baita Euskaraldia 
oso garrantzitsua izango dela 
ere, baina garbi utziz: “ondo-
ren ere lanari jarraipena eman 
beharko zaio”.

NOAUA! Nola sortzen da Aho-
bizi eta Belarriprest ekimen 
hura? Nolatan jotzen dute zu-
gana Lasarte-Oriako Euskara 
zerbitzutik? 
Pello Jauregi. Lau urtez behin 
‘Euskararen Maratoia’ egiten 
da Lasarte-Orian. Maratoiak 
beti izan du erronka kutsu na-
barmena. Urtetan erronka na-
gusia izan da 48 orduz jarraian 
euskara etengabe entzutea. 
Lortzen da, eta lortzen den 
heinean, erronka desagertzen 
da, errutina bilakatzen da. Zer 
behar da? Beste erronka bat  
sortzea. Jauzi kualitatiboa be-
har zen hizkuntzaren erabile-
ran. 

Errutina hori aipatzen duzula, 
egon izan da halako konfor-
mismoa euskararen aldeko 
ekimenekin? 

Euskal Herrian ekintza asko 
egiten dira, gehienek jarre-
ra alorrean dute eragina, go-

goan, komunitate sentitzeko 
nahi horretan eragiten dute. 
Euskalgintzako hausnarketa 
errekurrentea honakoa da: 
erabilera datuek geldirik gau-
dela adierazten dute, ez du-
gula aurrera egiten, zerbait 
egin behar dela... Kezka han-
dia dago horren inguruan, eta 
maratoia, Korrika eta antzeko 
ekimenak onak badira ere, 

beste zerbait gehiago behar 
da, horiekin erabilerak ez due-
lako gora egiten. Klabe gehia-
go ukitu behar dira. Jarrera ez 
da nahikoa. Lasarte-Orian ere 
antzera hausnartu genuen.

Nolakoa izan zen hausnarketa 
hori?
Ez nintzen hausnarketa 
prozesu horretan egon, baina 
esaten ari naizen ondorioak 
atera zituzten: erronkaren 
izpirituari berriz heldu beha-
rra, jarreraren logikatik erabi-
leraren logikara jauzi egitea... 
orduan niregana jo zuten. Ni, 
artean, Soziolinguistika Klus-
terrean ari nintzen, Aldahitz 
proiektuan, zuzendari gisa, 
lan munduan euskararen era-
bilera sustatzeko metodologia 
batzuk prestatzen. 2010ean 
hasi ginen proiektua garatzen. 
Urteotan prestatu ditugun me-
todologietako bat Eusle meto-
dologia izan da. Metodologia 
honek erakutsi du, euskararen 
erabilera handitu eta manten-
du egin daitekeela. Beraz, ba-
genuen tresna bat, euskararen 
erabilera astintzeko eta man-
tentzeko, eta ondo dokumen-
tatua, gainera. Deitu ninduten 
Lasarte-Oriako euskara zerbi–
tzutik, ea Eusle metodologia 
herri mailan aplikatu zite-
keen, lanaz besteko kontestu 
batean.

Pello Jauregi, EHUko unibertsitatean duen bulegoan. ‘Ahobizi’ eta ‘Belarriprest’ 
formularen sortzaileetako bat da.

PELLO JAUREGI
“Metodologi honek 

erakutsi du euskararen 
erabilera handitu eta 

mantendu egin daitekeela” 

“Euskaraldiak herriaren indarra eta erakundeen 
babesa, prestigioa uztartuko ditu; funtsezkoa da hori”

NOAUA! Zer du Euskaraldiak  
Eusle metodologiatik?
Pello Jauregi. Erabilera hitzak 
kolektiboa terminoa darama lo-
tuta ezinbestean. Eta kolektibo 
bateko gutxieneko kopurua beti 
da bi. Nik zerbait egin behar 
dut, baina zuk ere bai: elkarriz–
keta sortzeko ‘gu’ behar da. 

Hizkuntza ohiturak, jokaerak, 
biren arteko zerbait dira. Abia-
puntu hori jarrita, herri batean 
gutxieneko unitatea euskaraz 
dakien Ahobizi bat da, eta gu-
txienez, ulertzen duen beste 
pertsona bat: Belarriprest. Bi fi-
gura osatu genituen, kolektibo-
tasun hori emateko. Hori zen 

euskaraz hitz egin ahal izateko 
gutxieneko egoera. Nik, euska-
raz jakinda, hitz egin ahal iza-
teko, besteak ulertu egin behar 
du. Ulertzen ez badu, alferrik, 
jai dago. Solaskideak ulertzeaz 
gain euskaraz egiten badu, are 
erosoago niretzat, baina ez da 
beharrezkoa berak euskaraz 

hitz egitea, nik euskaraz hitz 
egiteko. Badago jende asko, 
agian, hitz egiteko gaitasunik 
ez duena, baina ulertu, uler–
tzen duena. Ahobizi eta Bela-
rriprest figurekin ilustratu nahi 
genuen zein den euskarazko 
komunikaziorako gutxieneko 
egoera.

“Badago jende asko hitz egiteko gaitasunik ez duena, 
baina ulertu, ulertzen duena”
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“Baditugu tresnak euskararen erabileran 
aurrerapausoak emateko”
NOAUA! Nola jakinarazi kolek–
tibo horretako bi kideei, eus-
kara erabil zezaketela euren 
artean?
Pello Jauregi. Ahobizi eta Be-
larriprest txapa bana erakutsiz 
lortzen da hori. Alegia, uler–
tzen duenak (Belarriprest), 
hitz egin nahi duenari (Aho-
bizi), ulertzen duela, edo uler 
diezaiokeela erakustea, jarrera 
ona duela erakutsiz. Baldintza 
egokiak daudela ikusiz gero, 
euskaldun gehien-gehienak 
euskaraz hasten dira hitz egi-
ten.

Beldurra dugu, euskaldunok, 
elkarrizketa bat euskaraz 
abiatzeko. Zergatik?
Edukazio txarrekoa dela pen–
tsatzen dugulako, adibidez. 
Zenbatetan gertatzen da, bat 
euskaraz hitz egiten hastea, eta 
besteak euskara ulertzea bai, 
baina hitz egiteko gaitasunik 
ez edukitzea: A ereduan ikasi 
duelako, edo aspaldi ez due-
lako hitz egiten... mila kasu. 
Orduan, automatikoki, gaztela-
niara jotzen dugu, ustez egoera 
behartzen ari garelako, besteak 
gaizki hartuko duelako eta bes-
te... Aldiz, ulertzen duenak 
hitz egin duenari jakinarazten 
badio, gai dela, horma psikolo-
giko hori lasaitu egiten da, bi-
gundu, eta konfiantza sortzen 
da, jada ez dugulako egoera 
behartu izanaren sentsazioa.

Nola sortu zenituzten bi figura 
horiek, bi izen kurioso horiek?
Eusle metodologian bageni-
tuen bi termino: bata eusle, 
euskarari eusten diona. Eta 
bestea uzle, aurrekoari hala 
jokatzen uzten diona. Iku-
si genuen kalerako ez zirela 
hitz errazak, fonetikoki-eta 
nahasketa ekar zezaketenak. 
Buelta batzuk eman eta Aho-
bizi eta Belarriprest kontzep-
tuak atera ziren. Belarriprest 
belarrimotz-ekin lotu nuen. 

Belarriprest kontzeptua etorri 
zitzaigun lehendabizi. Bela-
rrimotz kontzeptu historiko 
gutxiesgarria gogoan harturik, 
ulermen eza eta euskarazko 
komunikaziorako blokeoare-
na zetorkigun gogora, eta guk 
kontrako mezua zabaldu nahi 
genuen: positiboa, euskararen 
ulermenean sozialki egin ditu-
gun aurrerapen handiei balioa 
emango ziona. Uste baino jen-
de gehiagok du egun belarria 
euskaraz ulertzeko prest. Hor-

tik, beraz, Belarriprest. Gero, 
belarritik ahoa etorri zen. Eta 
aho horrek “bizia” izan behar 
zuen, hizkuntzaren “bizitza” 
erabilera bera baita. Hortik, 
Ahobizi.

Lasarte-Oriako esperimenta-
zioaren osteko datuak oso 
onak izan ziren. Ekimenean 
parte hartu zutenen erabilera 
%21,6 hazi zen, eta hiru hilabe-
te geroago, erabilera hori pun-
tu pare bat bakarrik murriztu.
Bai, datuak oso onak dira. No-
labait, adierazten dute baditu-
gula tresnak euskararen erabi-
leran aurrerapausoak emateko.  
Partaidetza datuak ere oso 
handiak dira. Ekimenean La-
sarte-Oriako biztanleen %12k 
parte hartu zuen. Kopuru han-
dia da, bi mila lagunetik gora. 
1.000 Belarriprest, eta 1.000 
Ahobizi. Erronkak sei aste 
iraun zuen. Ahobiziek txan-
daka astebetez eusten zioten 
beren zereginari, eta gainerako 
bost asteetan Belarriprest gisa 
aritzen ziren. Belarriprestak sei 
asteetan aritu ziren beren zere-
gin hutsean.

“Uste baino jende gehiagok du egun belarria euskaraz ulertzeko prest. Hortik, beraz, Belarriprest”. 

PELLO JAUREGI
“Ahobizi eta Belarriprest 

txapa bana erakutsiz 
zera lortzen da:
 ulertzen duenak 

(Belarriprest), hitz egin 
nahi duenari (Ahobizi), 
ulertzen duela, edo uler 
diezaiokeela erakustea, 

jarrera ona duela 
erakutsiz. Baldintza 

egokiak daudela ikusiz 
gero, euskaldun gehien-

gehienak euskaraz hasten 
dira hitz egiten”

“Euskaraldiak 
komunitate handiaren 
zentzua eraikiko du”
NOAUA! Zer hausnarketa 
eragiten dizu Euskaraldiak?
Pello Jauregi. Oso inportan-
tea izango da. Instituzioak 
eta herrigintza esku hartuta 
joatea funtsezkoa da, gure in-
darra txikia delako eta batuta 
egin behar delako bidea. 

Orain arte ekimenak he-
rriz herri egin dira. Ez dago 
gaizki, baina horrek sakaba-
naketa eragiten du. Indarrak 
batu behar dira eta denon–
tzako aterpe komun bat erai-
ki. Ni nire herrian Ahobizi 
banaiz, aldameneko herrira 
noanean ere antzeko babesa 
sentitu behar dut, eta lana 
hirugarren herrian egiten 
badut, han ere nire praktika 
soziolinguistikoa onartuta 
izateko giroa behar dut. 

Euskaraldia Euskal Herri 
osoan egingo den ekimena 
da. Horrek guztiak komuni-
tate handiaren zentzua erai-
kiko du, eta babes sentsazio 
ikaragarria sortu. 
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Etumeta AEK euskaltegia ere Euskaraldi betean

Euskaraldi betean da 
baita Etumeta AEK eus-
kaltegia. Eta ondoko 

irudiko ikasle taldea. Ezkerre-
tik hasita lehenengoa, argazki 
honen egile eta duela hiru ur-
tetik euskaltegiko ikasle Lur-
des Hueta elkarrizketatu dugu. 
Belarriprest rola hautatu du 11 
egunotarako.

Zer moduz euskaltegian?
Lurdes Hueta: Oso gustura, 
ikasteko betiko gogotsu. Usur-
bila bizitzera etorri nintzenean 
ez nekien ezer. Usurbilgo fron-
toian ikasi nuen, seme-ala-
bekin txikiak zirenean. Lana 
utzitakoan, denbora nuenez, 
seme-alabek animatuta hasi 
nintzen euskaltegian. Poliki 
poliki, euskaraz hitz egiteko ez 
dut lotsarik. 

Zer moduzko giroa duzue?
Oraintxe bertan 8 ikasle inguru 
gara. Oso gustura nabil. Lehen, 
ni baino maila altuagoa zuen 
jendearekin nengoen. Orain 
gutxi gorabehera nire mai-
lakoekin nago, askoz hobeto.

Euskara egunerokoan erabil–
tzen duzula heldu zara Euska-

raldira ezta? 
Bai. Beti dut euskaraz hitz egi-
teko gogoa. Etxean seme-ala-
bekin, euskaraz hitz egiten 
beti. Nire seme-alabek oso 
ondo hitz egiten dute euska-
raz, bere mundua guztiz eus-
kalduna da. Batzuetan gerta–
tzen zait, zerbait garrantzitsua 
esatea asko kostatu eta beti 
erdaraz amaitzen dut. Eta hori 
aldatu nahi dut.

Hori da Euskaraldiarekin alda-
tu nahi duzuna?
Hori da. Zortea dut, familiak 

euskaraz hitz egiten du. Fami-
lia bazkarian biltzen garenean, 
lehen beti ni nengoenean er-
daraz hitz egiten bukatzen ge-
nuen. Hori aldatu nahi nuen. 
Aldatu dut egunotan. Euska-
raldiko lehen eguna, afari bate-
kin hasi genuen. Denok ginen 
txaparekin, euskaraz hitz egi-
ten, oso gustura.

Belarriprestek berari euskaraz 
hitz egitea nahi izaten du. Zuk 
bezala.
Bai, beti. Donostiara denda 
batera joan eta hango langi-
leak ia euskaraz egitea nahi 
nuen esan zidan. Euskaraz 
erantzun nion. Hori niretzat 
oso pozgarria da. Usurbilen 
oso erraza da euskaraz hitz 
egitea eta ikastea ere. 

Etumeta AEK euskaltegia ere Euskaraldian ari da partehartzen. Argazkia: Lurdes Hueta.

LURDES HUETA
“Poliki poliki, 

euskaraz hitz egiteko 
ez dut lotsarik” 

Euskaraldiko hamaika egunek 
aldaketarik ekarriko dutela 
uste al duzu?
Nik uste baietz. Aurreko as-
teburuan, jendea txapa jarrita 
hitz egiteko prest da. Egia da, 
Usurbil oso euskalduna da. 
Baina beste herri batera joan-
da, ez da erraza. Durangokoa 
naiz. Nire hango ingurunea ez 
da hain euskalduna. Ni beti 
saiatzen naiz euskaraz, fami-
liarekin ezin dut aritu. Ahizpa 
adibidez duela lauzpabost urte 
hasi zen euskaltegian euskara 
ikasten eta biok beti euskaraz 
hitz egiten dugu. Biok euskal-
dun berriak gara. Ez genuen 
pentsatuko sekula guk biok 
euskaraz hitz egiten amaituko 
genuenik. Baina hori da nire 
helburua, euskara erabiltzea.

Aurreikuspen guztiak gainditu 
dira. Ia behin betiko datuak 
eskutan, 1.329 herritarrek 
eman dute izena Euskaraldian 
Usurbilen. Gehienak, 1.110, 
Ahobizi rolean ariko dira par-
te hartzen egunotan, gaine-
rako 219ak Belarriprest gisa.

196.000 lagun Euskal Herri 
osoan, haietatik 84.000 Gi-
puzkoan, hilabeteotan herriz 
herri lan egin duen bolondres 
sareari esker. Hitz gutxitan, 
Euskaraldia sustatzen ari den 
herritarren batzordeak aza-
roaren 23an frontoian ospatu-
riko hasiera jaialdian eginiko 

agerraldian nabarmentzen zue-
nez, “ikaragarria da Euskal He-
rriak Euskaraldiari eman dion 
erantzuna”. 

Bai Euskal Herriak eta baita 
noski, Usurbilek ere. Ekimenak 
jasotako babesa eskertu zuten. 
1.300etik gora Ahobizi eta Bela-
rriprestekin batera, 40 eragileek 
baino gehiagok bat egin baitute 
ekimenarekin, Euskal Herrian 
180 entitateek osaturiko susta–
tzaile sareak. “Entitate horien 
artean daude euskararen gizarte 
eragileak, erakunde publikoak, 
enpresak eta bestelako gizarte 
eragileak”. Usurbilen, “kultur 
elkarteak, kirol elkarteak, ikas-

tetxeak, auzo elkarteak, eus-
kalgintzako elkarteak, alderdi 
politikoak, sindikatuak...”.

“Handia den zerbait 
egitera goaz!”
Orain herritarren txanda dela 
azpimarratzen zuten. “Atxiki-
mendu handi hau herritarrak 
ariketa sozialean murgiltze-
ko akuilu izango da. Izan ere, 
ariketaren oinarria ahobizi eta 
belarriprest rola hautatu duten 
partaideek beraien eguneroko 
bizitzan harremanetan iner–
tziak apurtu eta hizkuntza-ohi-
turak euskararantz ekartzea 
da. Horregatik, partaide guztiei 

hartutako konpromisoa ahalik 
eta ondoen betetzea eskatzen 
diegu; eta era berean, ariketari 
ilusioz eta sendo heltzeko deia 
egin nahi diegu”.

Gogorarazi zutenez, “handia 
den zerbait egitera goaz! Ekin 
lanari! Goza ditzagun unez 
une 11 egun hauek!”. Goizeko 
8:00etan udal brigadako lan-
gileek jaurtitako 11 suziridun 
txupinazoaren ostean, arratsal-
dean Orbeldi Dantza Taldeak 
Euskaraldiko abestiarekin egini-
ko koreografia plazaratuz, Erre-
bal taldekoekin dantzatuz eta 
taloak janez hasi zuten usurbil-
darrek Euskaraldia.

1.329 usurbildarrek eman dute izena Euskaraldian 

EUSKARALDIA
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Bertsozaleen bilgunea sortu da Zubietan 

Askorentzako pintxo-po-
terako tartea diren os-
tegun iluntzeetan ber–

tsotarako astia hartzen dute 
Zubietan. Ez diote alferrik jarri 
izena, “20:00etan bertso esko-
la”. Ordu horretan haien egu-
neroko bizimoduarekin hautsi 
eta lagun artean biltzen dira 
astero duela pare bat urtetik, 
bertsoen eta afari eder baten 
bueltan. “Ez dakigu zer den 
bertsoa afariaren aitzakia, edo 
afaria bertsoarena. Baina batak 
bestea gabe ez du funtziona–
tzen”, adierazi dio NOAUA!ri 
Jon Andoni Arroyok.

10 bat lagun biltzen dira, 
zubietarrak, edota Lasarteko 
bertso eskolako kide batzuk 
baita. “Jaio berria da taldea, 
ilusioz betea”, adierazi du 
Urtzi Alberdik. Taldean parte 
hartzen hasi berria da Eneko 
Garmendia, “euskaran sakon–
tzeko gogoz. Euskal kulturaren 
inguruan sormena sustatzeko 
ilusioarekin. Zure grin bera 
duen jendea dagoela ikusi eta 
grin hau partekatzea gustaga-
rria da”.

Guk jakin gabe, Zubietako 
jai egitarauan izan genuen 
haien berri estreinakoz. San-
tioen baitan Sagardo Eguna eta 
Puntu Txapelketa antolatzen 
hasi zirenean. Zubietan zegoen 
bertsozaletasuna neurtzeko 
test modukoa izan zen ekimen 
hura, eta hortxe kokatzen dute 
gerora sortu zuten bertso esko-
laren abiapuntua. 

Talde gisa, puntu txapelketa 
eta Sagardo Eguna antolatzen 
segi dute. Aurreko otsailean 
ere Santa Ageda bezperan ko-
plak abestera irteteko ohitura 
ere berreskuratu zuten. Hortxe 
batu zen trikitiarekin taldera 
Pello Aiestaran.

Doinu berriak barneratzen, 
erritmekin jolasean, puntuka, 
bat batekotasuna lantzen, tri-
kitiaren laguntzaz bertso za-
harrak abesten... dihardu tal-

deak. “Euskararen ikuspegitik 
oasi bat da, lasaigarria. Nahiko 
nuke Euskal Herri osoa gune 
hau bezalakoa izatea”, dio 
Enekok.

Euskaraldia, “halabeharrez,
beharrezkoa”
Euskaraldiaren atarian elkarriz–
ketatu ditugu. Zubietarrek 

babes zabala eman diote 
Euskaraldiari. Baita bertso es-
kolakoek ere. Ahobizi eta Bela-
rriprest figuren inguruan sortu 
den eztabaida taldera heldu da. 
“Iniziatiba polita da eta parte 
hartzeko gogotsu” agertu zen 
Euskaraldiaren atarian Aiesta-
ran. Ahobizi rola hautatu du 
berak. Belarriprest rola Urtzik 
eta Jon Andonik. “Ahobizi be-
rezkoa behar dugu, berez egin 
behar dugu lehen hitza eus-
karaz. Horregatik Belarriprest 
izan behar dugu. Nigana da-
torrenari euskaraz hitz egiteko 
aukera eman. Ahobizi izanez 
gero agian ez litzateke nirekin 
euskaraz hasiko eta hala bai. 
Laguntzeko aukera ematen 

Argazkian Eneko Garmendia Olarra, Urtzi Alberdi, Jon Andoni Arroyo eta 
Pello Aiestaran.

JON ANDONI ARROYO

“Belarriprest 
txapa ikusita, 

edozein euskara maila 
entzuteko prest nagoela 

ohartuko dira”

du”, irizten dio Alberdik. Eus-
karaldia, “halabeharrez, beha-
rrezkoa” dela dio. 

Txapa soinean
Txapa soinean eramatea la-
gungarri izango zaiola dio Al-
berdik, jendaurreko lana baitu, 
elektrikaria da. Jon Andoni 
bezala. Gasolindegi batean lan 
egiten du. “Lantokian euskara 
erabiltzeko joera dut. Euskal-
dun bezala ezagutzen ez naue-
nak, Belarriprest txapa ikusita 
edozein euskara maila entzute-
ko prest nagoela ohartuko da”, 
adierazi du Arroyok. 

Espero ez duenak euskaraz 
egingo diola uste dute. “Beti 
egiten dut lehen hitza eus-
karaz. Saiatzeak merezi du, 
askotan sorpresa oso politak 
hartzen dituzu eta oso harro 
sentitzen zara pauso hori ema-
teagatik”, dio Enekok. Eskaera 
argia luzatzen du. “Euskaraldia 
ez dadila 11 egunetan geratu”. 
Euskaldunak euskaldunekin 
erdaraz hitz egiteko dagoen 
joera badela nabarmenduta, 
gaineratzen duenez, “Euska-
raldiak balioko badu horretaz 
jabetu eta kontzientziak esna–
tzeko, orduan ideia oso polita 
da”. 

Ildo beretik, Urtzik ere hor-
mak haustera gonbidatzen 
du. “Muga horiek hautsi eta 
goazen euskaraz hastera!”. 

Argazki honen bitartez, zubietarrek ere atxikimendua erakutsi nahi diote Euskaraldiari.

EUSKARALDIA
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Euskaraldia Aginagan

Bi  antzezlanekin ospa-
tuko dute Euskaraldiko 
azken asteburua Agina-

gan. 

Abenduak 1, larunbata
n 17:30 “Pupu eta Lore” an–
tzezlana Aginagako ludotekan.
n Zehaztasunak: “Pupu eta 
Lore poz-pozik daude, aitona 
Manolo etorri baita bisitan, 
bere gitarra, kantu eta jola-
sekin, gauza oso gutxirekin, 
mundua dantzan jartzeko ka-
paz da aitona Manolo: musika 
eta irudimen apur bat. Zer bes-
terik behar da, ba, egunerota-
suna magiaz janzteko?”
Sarrera: doan.
Antolatzailea: Antxomolantxa.

Abenduak 2, igandea
n 18:00 “Ergela” antzezlana 
Aginagako Eliza Zaharrean.
n Aktoreak: Sara Cozar eta Jo-
seba Apaolaza.
n Sarrera: 5 euro.

n Zehaztasunak: “Froga psi-
kologiko batzuetara aurkeztu 
da protagonista, diru pixka bat 
irabazteko asmoz. Bere arazo 
ekonomikoak konpontzeko 
diru erraza irabaztekotan joan 
da, baina tranpa eta iruzurra 
aurkituko ditu ordainetan. 
Psikologo batek galdera sorta 
tranpatia egingo dio, gure gi-
zon ergela urduritasunak jota 
utzi zoritxarreko amaierarik 
gerta ez dadin”.

Antolatzailea: Aginagako Esko-
la Txikiko Guraso Elkartea.

Aginagako taberna irekita
Euskaraldiko abenduaren 2ko 
“Ergela” antzezlana ikusteko 
sarrerak Arrate egoitzan ditu-
zue eskuragarri. Arrate taber-
nan bai. Udaz geroztik itxita 
egon ostean, berriki ireki dute 
Aginagako jubilatu elkartearen 
taberna, egun aginagarren bil-
gune bakarrenetarikoa.

Pupu eta Lore larunbat honetan arituko dira Aginagako ludotekan.

Zumarte Euskaraldiari abesten
Musikariena den Santa Zezili 
eguna kalejira eta kontzertu ba-
narekin ospatu ohi du Zumarte 
Musika Eskolak. Aurtengo Mu-
sikalean ekimena ordea berezia 
izan da. Azaroaren 21ean kale-
jiran zehar eginiko deialdietan, 
eta Sutegiko kontzertu amaie-
ran, Uxue Alberdik Euskaral-
diaren harira sortutako koplak 
musikatu eta abestu zituzten, 
hastear zen 11 eguneko ekime-
narekin bat eginez.

“Euskaraldirako 4 aitzakia” 
antzezlana berriz
NOAUA!ren Kulturaldiaren bai-
tan eta Euskaraldiaren atarian, 
Nahia, Xabat, Eli eta Patxiren 
antzezlana ikusi gabe geratu 
zinetenontzako hitzordu be-
rria finkatu dugu. San Tomas 
Azoka egunez, abenduaren 
16an, 19:00etan hasita Sutegi-
ko auditorioan bigarrenez ikusi 

ahalko duzue “Euskaraldirako 
4 aitzakia”. Sarrerak aurrez 
eskuratu ahalko dituzue 5 eu-
rotan, Bordatxon, Artzabalen, 
Lizardin eta NOAUA!ren egoi–
tzan. NOAUA!-ko bazkideok 3 
eurotan, NOAUA!ko egoitzan 
soilik. 

Adi bigarren galdetegiari
Ez ahaztu, Euskaraldiak 11 egu-
notan parte hartzen ari garen 
guztiongan duen eragina azter-

tuko du Soziolinguistika Klus-
terrak Euskal Herri mailan, eta 
Udalaren eskariz, baita Usur-
bilen ere. Horretarako Euska-
raldirako izena eman dugunok 
emailez jasoko ditugun hiru 
galdetegiak bete behar ditugu. 
Lehenengoa azaroaren 23aren 
aurretik jaso genuen, bigarrena 
Euskaraldia amaitu eta hurren-
go hamabostaldian jasoko dugu. 
Hirugarrena eta azkena, mar-
txoan.

Uxue Alberdik sortutako koplekin eginiko kanta abestu zuten.

Euskaraldiaren 
azken txanpa
Abenduak 2, igandea
n 15:00ak arte, pintxo be-
rezien ibilbide gastronomi-
koa, Aitzaga, Bordatxo, Gu-
ria, Txiriboga eta Txirristra 
tabernetan. 150 euroko eros-
keta balearen zozketa.
Antolatzailea: Hurbilago.
Babeslea: Usurbilgo Udala.
n 17:00 Haurrentzako zinea 
euskaraz: “Magiaren etxea”.
“Jabeek bertan behera utzi-
tako katutxo bat babes bila 
dabil ekaitzak astindu duen 
egun batean”.
Sarrera: 3 euro, egunean ber-
tan salgai Sutegin.
Antolatzaileak: Usurbilgo 
Udala, Ziortza Gazte Elkartea.
n 18:30 Euskaraldiari bukae-
ra emateko herriko artixten 
emanaldia Dema plazan.
Ondoren, Euskaraldian parte 
hartu duten Ahobizi eta Be-
larriprest guztiekin eta eragile 
guztiekin, argazki erraldoia 
aterako da. 

Abenduak 3, astelehena
n 12:10ak inguruan, Udarregi 
Ikastolako LH-ko ikasle eta 
irakasleek euskara kanta sorta 
bat kantatuko dute Mikel La-
boa plazan (eguraldi txarra-
rekin frontoian). Ekimen ge-
hiago egunean zehar ikastola 
barruan.
n 18:00 Euskararen Eguneko 
ekitaldia plazan:
-Zumarte Musika Eskolakoek 
Uxue Alberdik Euskaraldiari 
egindako koplak abestuko di-
tuzte Usurbilgo Kantu taldea-
rekin batera.
-Kantu Taldeak emanaldia es-
kainiko du.
-Ondoren, Euskararen Egune-
ko agiria irakurriko da.
Oharra: egitarau honek al-
daketak izan ditzake.

Informazio gehiago:
usurbil@euskaraldia.eus
usurbil.euskaraldia.eus
Facebook: Euskaraldia Usurbil
Twitter: @EuskaraldiaUsur
Youtube: Euskaraldia Usurbil

EUSKARALDIA
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20 urtez jarraian Urdiñarberekin

Joan den asteburuan Zube-
roako Urdiñarbe herrian  
Sagarno afaria ospatu 

zen. Iñaki Agirresarobek kroni-
katxo hau eta bi argazki bidali 
dizkigu.

“20 urtez jarraian Usurbilekin 
duen lotura beste behin ere be-
rritua izan zen. Hara joandako 
usurbildar boskoteak Aldapa-
ren gidaritzapean 200 lagu-
nentzako afaria prestatu zuen: 

arrain zopa, bakailao tortilla, 
entsalada eta txuleta. Bertan 
atera zen dirua Sohütako  Epe-
rra ikastolako murgiltze ba–
tzordera bideratu zen. 

Bestalde, urtarrilaren 6an 

Aurreko asteburuan Zuberoako Urdiñarbe herrian izan ziren. Hara joandako usurbildar boskoteak 200 lagunentzako afaria prestatu zuen.

goizeko 10etan, maskarada Ur-
diñarben hasiko da. Bertakoek 
dute ardura apirilaren bukaera 
aldera arte iraungo duen maska-
radaz. Beraz, Euskal Herriko ina–
uteririk luzeena atarian dugu”.

Hauek gerra emateko daude

Abisua emanda zegoen. Idoia To-
rregarai eta Mirari Martiarena ge-
rra emateko gogoz zeudela aipatu 

genuen aurreko asteko aldizkarian. Eta 
halaxe izan zen. Bakean dagoena bakean 
utzi ikuskizunean euskara eta generoari 
buruzko kontu ugari hartzen dituzte hiz–
pide. Tonu umoretsu batean aritu ziren 
Sutegin, ikusleen barre algarak eraginez. 
Usurbilgo Udalaren Parekidetasun Sailak 
antolatu zuen saioa bertso honekin amai-
tu zuten.

Usurbila etorri gera oso urduri ta pozez
bete nahi genuelako herri guztia umorez
lotsa guztiak kenduta eta betaurreko morez
euskararekin jolastuz eta euskaratik barrez
amatasuna, parranda, hilerokoa eta kleenex
gure konpleju ta guzti hitz egiten dugu errez
eguneroko mundua jartzeko guztiz aldrebes
zuen eskuetan dago bakean utzi edo ez

Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai Sutegin aritu ziren 
aurreko larunbatean. Bertso batekin amaitu zuten emanaldia. 
Argazkia: Ion Markel Saez de Urabain.

Oinarrizko lehen 
sorospen ikastaroa
Abenduaren 10ean,  oinarriz–
ko lehen sorospen ikastaro 
berri bati hasiera emango dio 
DYA Gipuzkoak.

Ikastaroaren iraupena aste 
batekoa da, abenduaren 14ra 
arte, 19:00etatik 21:00etara. 
Ikastaroa Muna-Lurra kalean 
duten egoitzan eskainiko dute. 
“Egunerokoan topa geni–
tzakeen arriskurik nagusienak 
landuko dira, eta hauei nola 
aurre egin eta nola ebatzi: bi-
hotz birika susperketa, zau-
riak, haustura, erredurak…”

Matrikularen kostua 40 
eurokoa da. Plaza kopurua, 
mugatua. Izena emateko edo 
informazio gehiago jasotzeko, 
deitu 943-46.46.22 telefono 
zenbakira.
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Eztigintzaren sektorean, 
Usurbilgo Erle Egunak 
ez du aurkezpen han-

dirik behar. Oihartzun handia 
duen ospakizuna da. 20 ur-
teotan erreferentzia bilakatu 
den seinale. Beste behin ere, 
jende asko ibili zen frontoian 
eta Dema-plazan. Hamaika 
postu zeuden eta eztia ez zen 
erakusmahaietan topa zitekeen 
elikagai bakarra. Gazitik eta 
gozotik erosteko aukera ugari 
egon zen.

Usurbilgo Erle Egunean Eus-
kal Herriko eztigile ugari elkar-
tu ohi da. Hauek dira aurten 
sarituak izan diren ekoizleak:

Mila lore eztia
1. Ageda Zeberio (Segura).
2. Agustin Zabala (Hernani).
 
Ezti argia
1. Juan Mari Arabaolaza 
(Oiartzun).
2. Juan Galdeano (Hernani).

Ezti iluna
1. Igor Merino (Barakaldo).
2. Patxi Esnal (Zarautz).

Ezti lehiaketa sonatuaz gain, 
beste bi sariketa egiten dira Erle 
Egunean. Marrazki lehiaketa 
batetik, gozogintza lehiaketa 
bestetik. Hauek dira aurten sa-
rituak izan direnak:

Marrazki Lehiaketa
n 0-2 urte: Aimar Telleria Santos 

(Zubietako Eskola).
n 2-3 urte: Ian 
(Aginagako Eskola).
n 3-4 urte: Uxune 
Salsamendi Uranga.
n 5-6: Lur Iriondo Martinez
 (Zubietako Eskola).
n 6-7 urte: Irati Etxeberria.
n 7-8 urte: Oier Agirresarobe.

n 8-9 urte: Ane Ugarte.
n 9-10 urte: Asier Collado.
n 10-11 urte: Nahia Gonzalez.
n 11-12 urte: Julene Herrador.

Gozogintza lehiaketa
n Lehen saria: Kandi Orosa.
n Bigarren saria: Eider 
Jauregi.

Argazkian, aurtengo sarituak eta sari emaileak.

Egun eztitsuena

Marrazki Lehiaketako saritu batzuk oholtzan bertan jaso zituzten sariak. Gozogintza lehiaketan, Kandi Orosa eta Eider Jauregi nagusitu ziren.

Erle Eguneko marrazki eta gozo onenak
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Pasa den igandean, jen-
de ugari batu zen #Aza-
roak25 egunaren harira 

eginiko elkarretaratzean. ‘Injus-
tizien gainetik saretze feminista’ 
aldarripean batu ziren. Manifes-
tu bat irakurri zuten eta, besteak 
beste, Euskal Herrian aurten 
erail dituzten zazpi emakumeak 
ekarri zituzten gogora. 

“Hau ez da justizia”
“Euskal Herrian jakin badakigu 
epaitegiak ez direla justizia-gu-
ne”, Bilgune Feministako kideek 
elkarretaratzearen amaieran 
adierazi zutenez. “Hori erakus-
ten dute tortura-salaketen au-
rrean arduragabekeriaz joka–
tzeak eta aitortza ezak; euskal 
presoei aplikatzen zaizkien sal-
buespen-neurriek, Altsasukoen 
espetxealdiak edota Cabacas 
auziak”, jendaurrean irakurri 
zuten agirian jasota dagoenez. 
“Gaurkoan, (in)justizia sistema 
horren izaera patriarkala jarri 
nahi dugu jo-puntuan. Genero 
arau eta teoria osoa errepro-
duzitzen du. Sexualitatearen eta 
plazeraren ulerkerari dagokio-
nean, nabari da gizonen bulka-
da sexuala eta bortizkeria natu-
ralizatzen dituela, emakumeoi  
bihurtzen gaituela pairatzen 
ditugun eraso sexisten erantzu-
le eta berbiktimizatzen gaituela. 
Horren adibide dira La manada 
kasua, Juana Rivasen aurkako 
espetxe eskaera, Magrebeko ma-
rrubiaren jornalariak, komisal-
degietako bortxaketak, haurren 
kontrako indarkeria patriarkala-
ren inpunitatea… Egungo (in)
justizia sistemak ez du indarke-
ria matxistaren errora jotzen”.

Bilgune Feministaren esa-
netan, “emakumeak ez gaude 
prozesu judizialen erdigunean. 
Erasotuon –eta inguruaren– be-
harrak eta baldintzak kontuan 
hartu ordez, prozedura zurrunak 
jarraitzen dira. Ez dira kasuan 
kasura egokitzen. Hori dela eta, 
hutsuneak daude erreparazio 
ibilbideak  eraikitzerakoan, aske 
bizitzeko bermeak lortzerakoan 

Aurten Euskal Herrian erail dituzten zazpi emakumeak ekarri zituzten gogora 
igandeko elkarretaratzean.

“Erauntsi feminista eragin behar dugu”

BILGUNE FEMINISTA
“Gaurkoan, (in)justizia 
sistema horren izaera 
patriarkala jarri nahi 

dugu jo-puntuan”

“Indarkeria matxistaren aur-
kako nazioarteko egun hone-
tan, sendo adierazi nahi dugu 
Usurbil feminista baten aldeko 
aldarrikapena, eta dagozki-
gun konpromisoak geure egi-
ten ditugu bide horretan. Eta 
argi dugu, era berean, zeregin 
hori mugimendu feminista-
rekin elkarlanean egin behar 
dugula”, dio azaroaren 25eko 
Emakumeenganako Indarkeria-
ren Aurkako Egunaren harira, 
udal-gobernu taldeak plazaratu 
duen adierazpenak. Asteburu-
rako iragarriak zeuden deialdie-
kin bat egin dute.

Adierazpenak gogoan har-
tu ditu, azken urtean Euskal 
Herrian hil dituzten 9 emaku-
meak, “aspaldiko estatistikarik 
dramatikoena utzi du indarke-
ria matxistak”. Arazoa ordea 
sakonagoa dela ohartarazten 

dute. Indarkeria matxistak 
hildako emakumeen kopurue-
tatik haratago, besteak bes-
te arlo judizialean, justizia 
patriarkalarekin amaitzeko 
beharra nabarmentzen du, 
emakumeek “jasaten duten 
biktimizazioa eta kulpabiliza-
zioa” agerian utzi ostean.

Zeharkako lanketa 
estrategiko eta iraunkorra
Arazoaren sustraietara jotzea 
ezinbestekoa dela gaineratzen 
du. “Erakundeok horren ardu-
ra dugu, izan ere, indarkeria 
matxistak sistema sozial, eko-
nomiko eta sinboliko honetan 
du jatorria. Eta sistema hori in-
justua da; aukera berdintasunik 
ez du bermatzen, emakumeak 
menpeko estatus batean koka–
tzen ditu eta indarkeria matxis-
ta erabiltzen du tresna sistemi-

ko gisa”.
Emakumeek egunerokoan 

pairatu behar duten denetari-
ko indarkeria adierazpenekiko 
tolerantzia eta inbisibilizazio 
handia dagoela salatzen du 
adierazpenak. Horregatik, 
“arlo guztietan eta indarke-
riaren adierazpen guztien 
gaineko zeharkako lanketa 
estrategikoa eta iraunkorra 
bultzatzea funtsezkoa da”. 
Hasteko indarkeria mota guz-
tiok azaleratu, normaltasunez 
hartu ez eta “gero erroan, jato-
rrian esku-hartu behar dugu, 
egungo orden soziala eralda–
tzeko urratsak eginez”. 

Arlo guztietan, denon eran–
tzukizuna izanik, gizarte 
osoko eragileek elkarlanean, 
“hala egiten ez badugu, indar-
keria matxistari eusten jarrai-
tuko dugulako”. 

Udal-gobernu taldea: “Sendo adierazi nahi dugu 
Usurbil feminista baten aldeko aldarrikapena”

edota babestuak sentitzean; ba-
bes legala ematean askatasuna 
mugatzen baitigute”.

Bestalde, askotariko indarke-
riez jabetu eta elkar gurutza–
tzen direla aintzat hartu behar 
dela diote, “zehazki, biolentzia 

matxistari kontra egiteko neurri 
eraginkorrak hartzean. Besteak 
beste, klase aldagaia edo arra-
zakeria. Izan ere, bortizkeria 
matxistari aurre egitea zailtzen 
dute emakumeok* oinarrizko 
beharrak asegabe izateak edo 
Atzerritartasun Legearen meha-
txupean egoteak”.

Muineko konponbideak eman 
beharrean, kartzelaldiak go-
gortzea eskaintzen du egungo 
sistema judizialak. “Funtsean, 
harreman eredu patriarkalak 

erreproduzitzen ditu (in)justi-
zia eredu honek: gizon eraso–
tzaileak sortu eta, indarkeria 
egiturazkoa ez bailitzan, gaixo 
mental edo basapiztia moduan 
zigortzen ditu. Horrela, ez da 
bortizkeriarekin amaitzen, ez 
baita bermatzen ez errepikatzea. 
Esandako guztiagatik, erauntsi 
feminista eragin behar dugu pa-
triarkatuaren (in)justiziari aurre 
egiteko”.

Erasotuen erreparazioan eta 
babesean fokua jarriko duen 
justizia eredua aldarrikatzen 
dute. “Min sortzailearen ardu-
ra eta birgizarteratzea bilatzeaz 
gain, ez errepikatzea bermatuko 
du. Ez dugu nahi zigorraren pa-
radigma hutsa birsortzen duen 
(in)justizia. Horretarako, fun–
tsezkoak dira emakumeon  si-
nesgarritasuna, testigantzen ba-
lioa eta jazotakoaren aitortza”. 

Idatzia bere osotasunean to-
patuko duzue noaua.eus web 
orrian.
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Aztarrika gazte mugimendua jaio da

Azken hilabeteotan bi-
deratu duten sukalde 
lana plazaratu dute. 

Jaio da Aztarrika, Usurbilgo 
gazte mugimendua. Azaroaren 
23an, Gazte Egunaren bezpe-
ran aurkeztu zuten Sutegin 
egin zuten asanbladaren bidez. 
Ondoko argazkia ikusita argi 
denez, deialdiak nabarmen–
tzeko moduko arrakasta izan 
zuen. Gazte mugimenduko bi 
kiderekin bildu da NOAUA!.

NOAUA! Noiz hasi zineten azta-
rrika?
Usurbilgo gazte mugimendua: 
Prozesu oso luzea izan da. Tal-
de baterako deia egin ziguten. 
Pertsona batzuk formazio saio 
batzuk jaso genituen. Gero 
gazte asanblada sortzea era-
baki zen. Prozesu bat abiatu 
genuen eta bertan ondorioak 
aterata, hilabetez hilabeteko 
dinamikari heldu genion. Hi-
labetero gai baten inguruko 
lanketa egin dugu. Jende anitz 
biltzea lortu dugu eta horren 
ondorioz dator oraingo gazte 
mugimendu honen aurkezpe-
na. Mugimendu barruan ildo 
ezberdinak egongo dira.

Ildoak gaika antolatu dituzue?
Gaika. Aurreko sei hilabetee-
tan hainbat gai landu ditugu. 
Lau anitzenak, jendea gehien 
erakarri dutenak hautatu di-
tugu: burujabetza, aisialdia, 
euskara eta kultura eta emaku-
meen gune bat. Beste ildoak 
orain sortu dira, baina emaku-
meen gunean lanketa egiten 
gabiltza duela urtebetetik. Nes-
ka askok herrian beren eremua 
ez zutela aurkitzen ikusten ge-
nuen. Gure eguneroko gauze-
taz, edozertaz hitz egiteko 
konfiantza gune bat sortu nahi 
genuen emakume horientzat.

Helburua gunea bera zen.
Ez du izan egitura zehatz bat. 
Batean batek nahi zuen sexo-

logiari buruz hitz egin, bes-
te batek bere barruan zituen 
beldurrak askatu, beste batek 
harremandu… Gaion inguruan 
ostiraletan 44 pertsona ere bil-
du izan gara. Adin ezberdine-
tako koadrila ezberdin piloa 
elkartzen ginen. Herrian mutil 
denak batera ibiltzen dira, eta 
bere zaletasunen araberako 
planak egiten dituzte. Guk hori 

ez genuen. Horregatik, kafe ter-
tuliarekin gure helburu nagusia 
gure arteko konfiantza sortzea 
eta gertutasun hori lortzea zen. 
Gero, planak egiteko, alternati-
bak izateko. Dena oso natural 
joan da eta oso gustura gaude. 
Neskentzako gunea da soilik. 
Kafe tertulia izena du. 

Guneak zer nolako ekarpena 
egin die parte hartzaileei?
Emakume-neska bakoitzari 
ekarpen desberdin bat egin 
dio. Aurrekoan adibidez, aur-
ten egindakoaz eta aurrera 
begira egin nahi dugunaz hitz 
egiten egon ginen. Kafe tertulia 
gazte mugimenduaren baitan 
kokatzen dugu baina oso inde-
pendente doa. 

Zuen kafe tertuliara animatzen 
denak non eta noiz aurkituko 
zaituzte? 
Ez dago maiztasun ezta data 
finkorik ere. Aztarrikaren Ins-
tagrameko kontutik zabaltzen 
dugu deialdia. Bai kafe tertu-
liarena eta beste ildo guztien 
inguruko deialdiak ere.

“Hilabetero gai baten inguruko lanketa egin dugu. Jende anitz biltzea lortu dugu eta horren ondorioz dator oraingo 
gazte mugimendu honen aurkezpena”, Aztarrika Gazte Mugimendutik aditzera eman digutenez. 

AZTARRIKA
“Aurreko sei hilabeteetan 
hainbat gai landu ditugu. 

Lau anitzenak, 
jendea gehien erakarri 

dutenak hautatu ditugu: 
burujabetza, aisialdia, 
euskara eta kultura eta 
emakumeen gune bat. 

Beste ildoak 
orain sortu dira, 

baina emakumeen 
gunean lanketa 

egiten gabiltza duela 
urtebetetik” 

“Burujabetza 
zerotik hasten 
den ildoa dugu”
NOAUA! Ez dauden alternati-
bak eskaintzera dator gazte 
mugimendua ezta?
Usurbilgo gazte mugimen-
dua: Aisialdian, jarduera 
fisikoak, jolasak, mendia… 
Usurbilgo kirol aukeretatik 
at dagoen eskaintza, jende 
asko baitago kirola egin nahi 
eta alternatibarik ez duena. 
Edo lehiakorra ez den ere-
du berri bat aportatu nahi 
diona herriari. Pertsona ba-
tek nahi badu musika talde 
bat sortu, bertso egun bat 
antolatu, poesia errezitaldia 
eskaini… euskara eta kul-
turaren eremuan bere tokia 
izango du. Burujabetza ze-
rotik hasten den ildoa dugu. 
Formakuntzara bideratua. 
Erraustegiaren inguruan in-
formatu, Usurbilen dauden 
etxebizitza hutsak aztertu… 
Gaiak aztertu eta ondorioak 
ateratzeko.

ELKARRIZKETA
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“Gazte mugimendua irekia dago. Norberak 
nahi duen konpromiso maila hartuko du”
NOAUA! Norberaren konpromi-
so maila askea bultzatu nahi 
duzue.
Usurbilgo gazte mugimendua: 
Bai, dudarik gabe. Guri ere 
pasa izan zaigu konpromiso 
gehiegi eskatu izan digula zer-
baitek eta erre egin gara. Edo 
justu kontrakoa, zerbait gehia-
go egin nahi izan eta jendeak 
ez zuela ezer egiteko pausorik 
ematen eta orduan pixka bat 
erdizka geratzen ginen.  Gaz-
te mugimendua irekia dago. 
Norberak nahi duen konpromi-
so maila hartuko du. Jendeak 
nahi duenean, eta nahi duen 
gauzak egitera ager dadila. Hu-
rrengo bileretara ager daitezke 
gazteak, inongo konpromisorik 
gabe. 

Usurbilen gazteak non ziren 
galdetu izan da. Hainbat argi 
denez, hemen zaudete. Gaz-
te mugimenduak zer nolako 
ibilbidea izatea aurreikusten 
duzue?
Gazteak bizirik gaude eta 
oraindik eta gehiago ikusiko 
zaigu aurrerantzean. Presta da-
dila herria. Beti ere ekintzaren 
bat egitean herrian antolatze-

ko asmoa dugu. Herrian gazte 
mugimendua ikusi dezatela, ez 
gaudela etxean ikasten edo la-
runbatero parrandan. 

Herriari zer ekarpen egitea 
nahi zenukete? 
Herriko beste edozein anto-
lakuntza taldeek zerbait be-
harko balute gazteen aldetik 

“Gazte mugimendua irekia dago. Norberak nahi duen konpromiso maila hartuko du”. Larunbatean Gazte Eguna 
ospatu zuten eta afalostean Larrian Gozo taldeak jo zuen. Soinu-proban atera genien argazkia.

AZTARRIKA
“Euskaraldian adibidez, 

txapa banaketan 
laguntzen aritu gara. 
Hartueman bat sortu 
nahi genuke herrian, 

gazte mugimendu 
bezala”

edo gurekin harremanetan 
jarri, beste zerbait nahi du-
telako antolatu eta gazteak 
barruan egotea nahi dute-
lako, lagundu. Euskaraldian 
adibidez, txapa banaketan 
laguntzen aritu gara. Hartue-
man bat sortu nahi genuke 
herrian, gazte mugimendu 
bezala. 

NOAUA! Gaztea adin tarte 
nahiko zehatz batekin lotzen 
da. Horrekin hautsi nahi du-
zue.
Usurbilgo gazte mugimendua: 
Nahi duena etor dadila ekar-
pena egitera, oso interesga-
rria eta aberasgarria izango 
da denontzat. Harremanak 
sustatu nahi ditugu. Usurbil–
en bizi gara, denok bistaz 
elkar ezagutzen gara baina 
ez benetan. 

Koadrilismoak indar handia 
du oraindik.
Eredu hori hautsi nahi da. 
Koadrila ez baduzu, non dau-
de lagunak? Lagunak nahi di-
tugu, ez koadrilak. 

Parte hartzeko deia beraz, 
gazte sentitzen den orori.
Bai, gazteak. Apiriletik irailera 
egiten ditugun ekintzetan adin 
tarte oso zabaleko herritarrak 
izan ditugu. Eragiten zuen 

baita ze ekintza antolatzen 
genuen. Ekintza batzuetan 45 
eta 15 urtekoak izan genituen. 

Gazteentzako aisialdi eskain–
tzan dagoen hutsunea bete 
nahi duzue ezta?
Lau ildo horiek finkatuta, 
jendeari askatasuna eman-
da lortuko dugula uste dut. 
Alternatibak eskaintzen ari 
gara gazteei. Guk bere unean 
izan genuen eta eskertzen da, 

aportatu diguna asko izan da. 
Orain besteei eman nahi die-
gu. Eta etorkizunean, guk uz-
ten dugun unean beste batzuk 
bideari jarraipena ematea nahi 
genuke. Guk ere motibazio 
hori transmititzea beraiek ere 
gauzak egiteko. 

Informazio gehiago:
Instagram: Aztarrika.

“Lagunak nahi ditugu, ez koadrilak”

ELKARRIZKETA
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Duintasunez bizitzeko mobilizazio fase betean

Haiengatik eta atzetik 
datozenengatik, guz-
tiontzako etorkizun 

hobe baten alde ari dira bo-
rrokan. Duintasunez bizitzea 
dute aldarri nagusia eta egun 
mobilizazio fase betean dira 
txoko askotan. Aurrerantzean 
baita Usurbilen ere. Hiru ju-
bilatu elkarteak eta Duina 
mugimendua   urrian hasi zi-
ren pentsio duinen alde mo-
bilizatzeko plazara ateratzen. 
Ostegun honetarako finkatu 
dute hitzordua berriz. Aurre-
rantzean hilabetero herrita-
rrak bizitza duin baten aldeko 
borrokara batzeko deia egiten 
digute Gure Pakea elkarte-
ko zuzendaritza taldeko kide 
Manu Aranburu, Damaso Liza-
so eta Manolo Agrak NOAUA!ri 
eskaini dioten elkarrizketa ho-
netan.

NOAUA! Urrian bezala, aza-
roaren 29rako berriro mobi-
lizatzera deitu gaituzue. Zer-
gatik erabaki duzue berriz 
plazara ateratzea?
Damaso Lizaso: Usurbilen, 
pentsiodunen mugimendu 
honetan ia apenas jenderik 
mugitzen den. Baina batzuk 
etorri zaizkigu esanez ezin du-
tela pentsiotik kobratzen duten 
400 eurorekin bizi. Hori ikusi-
ta hemen nabari da zerbaiten 
falta badela. Gabezia hori egon 
eta mugimendurik ikusten ez 
denez, ia jendea mugiarazten 
den. Kostatzen ari da. Noiz edo 
noiz pentsatzen hasi beharko 
du jendeak, norbera ez bada 

mugitzen, zaila izango dela 
hemen ezer lortzea.

Arazoa denona da ezta?
D. L.: Bai, ez pentsiodunena 
bakarrik, atzetik datozen guz-
tiena baizik. Atzetik datozen 
guztiak ez badira mugimendu 
hau bultzatzen jartzen, gero 
berriro lanean hasi beharrean 
bakar bakarrik geratuko dira. 
Zaila izango da.

Manu Aranburu: 65 urtetik go-
rako 1.026 gizon emakume 
dago Usurbilen. 1, 2 eta 3 mai-
lako mendekotasun egoeran 
300 gizon emakume daude. 
Hori asko da. Haiei bizitza dui-
na, askea eta kalitatezkoa iza-
teko tresnak jarri behar dizkie 
administrazioak, gure elkar-
teen laguntzaz. Ez dira ahaz-
tu behar. Isilean eta ezkutuan 
daude, gure bizilagunak dira. 
Asko eta asko bakarrik dau-
de. Pentsio baxuak dituztenen 
kopuruak ez ditugu eskuar-
tean. Eskatzekotan gara.  Pen–
tsatzen dugu ehunka izango 
direla pentsio baxu horiekin, 
400-600 eurorekin. Eta horre-
kin ezin da bizi. 1.080 eurore-
kin bizitza duinagoa egin dai-

“Pentsatzen dugu ehunka izango direla pentsio baxuekin, 400-600 eurorekin. Eta horrekin ezin da bizi”.

MANOLO AGRA
“Une oso garrantzitsua 

bizi dugu pentsioen gaian. 
Bizitzaren kostua 

pentsioen balorea baino 
askoz garestiagoa da”

NOAUA! 1.080 euroren eskaki-
zuna ezaguna egin zaigu. Zer-
gatik 1.080?
D. L.: Hori gutxieneko kopurua 
da. Esaten da hori ez dela 
konponbidea, bizimodu hone-
tan justu bizitzeko. Erosahalme-
na geroz eta atzerago geratzen 

ari zaigu. Zergatik? Kobratzen 
ez baduzu, ezin duzu gastatu. 
Hori ahalbidetzeko, 1.080 euro 
ez, gutxienez 1.200 euro behar-
ko lirateke. 
M. Aranburu: Labur esanez, lan 
duina eta gutxieneko 1.200 eu-
roko pentsioa eskatzen dugu. 

65 urtetik gorako 1.026 usur-
bildar daudela aipatzen duzue. 
Egoera kezkagarriagoa izan 
daiteke etorkizunean, adin tar-
te honetako herritar kopurua 
hazten joango baita?
M. Aranburu: Handitu egingo 
da. Diotenez, 2050. urterako 

Gipuzkoako biztanleriaren 
%40a izango da. Orduan be-
har beharrezkoa da diru hori, 
ez da gehiegi eskatzen. Es-
kaera erreala da, gutxieneko 
bizi kalitatea izateko jendea 
txukun bizitzeko jarri daite-
keena. 

teke, baina 400-600 eurorekin 
ezin da bizi modu horretan. 
Horrek justizia eskatzen du. 
Dirua egon badago, aurtengo 
aurrekontuan 631 milioi euro 
gehiago jaso da EAE-ko hiru 
lurraldeetan. 
Manolo Agra: Une oso garran–
tzitsua bizi dugu pentsioen 
gaian. Bizitzaren kostua 
pentsioen balorea baino as-
koz garestiagoa da. Horrez 
gain, gutxieneko pentsio gisa 
ordaintzen ari direna desas-
tre hutsa da. Mobilizazioe-
kin akordioetara heldu nahi 
da; 1.080 euroko gutxieneko 
pentsioak izatea, pentsioak 
KPIra lotzea. Eskaera justua 
da, justifikazioa gai honen 
alde borrokatzen segitzeko.

“Eskaera erreala da, gutxieneko bizi kalitatea izateko”

ELKARRIZKETA
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“Usurbilgo hiru jubilatu elkarteak bateratuak gaude”
NOAUA! Hainbat eskubide iza-
teko borrokan aritutako belau-
naldikoak zarete. Ustez konkis-
tatuak ziren hainbat eskubide 
betearaziak izateko berriz ere 
kalera mobilizatzera atera beha-
rrean aurkitu zarete. Atzetik ga-
tozenak ez dugu zuen belaunal-
diak borrokatu eta irabazitakoa 
zaintzen asmatu?
D.L.: 44-45 urte kotizatuak ditu-
gunok lehengo geneak oraindik 
gure gorputzean bizirik ditugu. 
Orduan gu atera egiten gara 
plazara. Pena ematen du, ezer 
izan gabe geratu daitezkeen 
horiek guztiak, oso aurpegi 
alaiarekin ikusten direla oso 
urrutitik. Horrek emango du 
buelta. Eguraldi onaren ondo-
ren txarra zenbat etorriko den 
ezin da jakin, eta aurretik lan 
eginda eguraldi txarrerako ez 
bada prestatzen, horixe gerta-
tuko zaie oraingo belaunaldiei. 
Espainian hainbeste lapur, mi-
laka milioiak batera eta bestera 
eman dituzte, bankuak erres-
katatzeko pentsiodunen kaxa-
tik dirua eman diete. Hemen 
lapurraren mende garen ur-
teotan, gu geronen eskubideak 
eskatzen hastea esajeratzea 
dela iruditzen zaie. Baina bizi 

ezinik jartzen hasten denean 
pertsona, atera egin behar du 
kalera. 

Bizitzeko duintasuna da eska–
tzen ari zaretena.
D.L.: Hori da eskatzen dena, eta 
hortik ez gaitzatela baztertu. 
Hauteskundeak datozen garai 
honetan, kontu handiz ibili 

behar dute. Gurekin ez badute 
estropezu handi bat egin nahi, 
gurekin egon behar dute.

Pentsiodunen Gipuzkoako mar-
txaren baitan, hainbat eskaera 
biltzen zituen gutuna helarazi 
zenioten Udalari. Erantzunik 
jaso duzue? Eskaeron artean 
zein dira urgentziazkoak?
M.A.: Eskaera horietan adine-
ko jendea babestu behar dela 
esaten da. Usurbilen erronka 
handia dugu; Kalezarren na-
gusientzako erresidentzia erai-
kitzea. Hori urgentea da, zeren 
une honetan 12 usurbildar 
daude herritik kanpoko zen-
troetan, beste 12 erresidentzie-

“Gipuzkoan AGIJUPENS Gipuzkoako jubilatu eta pentsiodunen elkartearen 
barruan gaude”.

HERRI MAILAKO NEURRIAK
“Tutoretzapeko 
apartamentuak 
eskatzen ditugu. 

Udalarekin saiatzen 
ari gara hori sustatzen”

tan sartzeko itxarote zerrendan 
daude. Eta beste 6-8 izango 
dira mendekotasun horren ba-
rruan azken urtean. Une ho-
netan 30 plaza behar ditugu 
erresidentzia batean. Kalezar-
ko erresidentziaren proiektua 
aurrera doa baina mantso. Hori 
azkartu egin behar da.
M.A.: Tutoretzapeko aparta-
mentuak eskatzen ditugu. 
Udalarekin saiatzen ari gara 
sustatzen, Usurbilentzat hain 
interesgarria den egitasmoa. 
Eskari handia dago. Gai hau 
negoziatu behar dugu. Ho-
rretan gaude, bildutako herri-
tarren sinadurekin borrokan 
amaierara heltzeko. Badirudi 
orain, bide onetik doala gaia.

Herri mailan dauden 3 jubilatu 
elkarteak elkarlanean jarri zai-
tuztete gaiok. 
D.L.: Gu hilero biltzen gara 
Aginagakoekin eta Santuene-
koekin. Nire betebeharra hala 
da, haien izenean joaten naiz 
probintzia mailako bileretara 
zer egiten dugun azaltzera. Ba-
teratuak gaude hiru elkarteok. 
Oraintxe Aginagan ere Arrate 
taberna ireki dute berriz eta 
hori albiste ona da guretzat.

NOAUA! Ez gaude ohituta baina 
konponbideak belaunaldi arte-
ko elkarlana eskatuko du. 
D.L.: Iaz, urte amaieran be-
launaldi arteko topaketa egin 
genuen Ziortzako gazteekin. 
Artzabalera etorri ziren. Bi saio 
egin dira eta esperientzia oso 
politak izan ziren. Kalera ate-
ra, gazteak, umeak zure izenez 
deika hastea, nolabait elkar-
bizitza hori sortzen asmatzea 
oso polita da. Hor ia nahasten 
garen, zahar, gazte, ume. Ia bi-
zimodu postura hori nola sortu 
asmatzen dugun.

Duintasunez bizitzea denon–

tzako ari baitzarete eskatzen?
D.L.: Guretzako bakarrik eska-
tuko bagenu, gurekoiak izango 
ginateke. Gu zabalik gaude. Ju-
bilazio handi samarra izan edo 
ondo bizitzeko adina dutenei 
ere zerbait esan nahi genieke. 
Maila onean bizitzeko zortea 
izan badute, zergatik ez esku 
bat bota okerrago bizi direnei? 
Denon lana da. Artzain batek 
ez du ardi bakar batentzako 
lan egiten, artalde osoarentzat 
baizik. Eta galduta doazen ardi 
horiek pilatzen, hemen horre-
tan lan handia dago. 
M. A.: Guztia egungo nahiz 
etorkizuneko pentsiodunen 

onurarako da. Mobilizazioetan 
parte hartzera joaten den jen-
deak baino gehiagok parte har-
tu beharko luke, azken finean 
denon pentsioen interesak de-
fendatzeko baita. 

Epe motzean ez da aurreikus-
ten egoera goitik behera alda-
tuko denik. Halako mobiliza-
zioen beharrak egoten segiko 
du.
M. A.: Gipuzkoako herri asko-
tan egiten ari dira mobiliza-
zioak, hiriburuetan astelehene-
ro. Borrokan segi behar dugu. 
Gobernu bat erori bada eta 
beste batek erori behar badu, 

zer egingo diogu. Gu gurea de-
fendatu beharrean gaude.

Datozen deialdiak
Azaroak 29, osteguna
19:00 Pentsio duinen aldeko 
elkarretaratzea Mikel Laboa 
plazan. Deitzaileak: Aginaga, 
Santuenea eta Usurbilgo jubi-
latu elkarteak eta Duina mugi-
mendua. 

Abenduak 15, larunbata
Pentsio duinen aldeko mani-
festazioak hiriburuetan. Gi-
puzkoakoa Donostian.

“Guztia egungo nahiz etorkizuneko pentsiodunen onurarako da”

ELKARRIZKETA
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200 kultur ekitaldi, 247 
erakusleiho edota 439 
nobedade dakartza, 

abenduaren 5etik 9ra ospatuko 
den 53. Durangoko Azokak. 
Tartean Usurbilekin lotura du-
tenak edo usurbildarrek sortu-
rikoak. Haien produktuak sal-
gai izango dituzue azokan, eta 
hainbat ekitaldietan parte har–
tzekoak dira. Usurbil eta usur-
bildarrak aurtengo azokan:

Abenduak 6, osteguna
Ahotsenea solasaldiak
n 12:30-12:55 Ugaitz Agirre-
ren Tximeletak bizkarrean 
(Susa) nobelaren aurkezpe-
na. “Bertan, istorioaren sortze 
prozesua azaldu eta pentsarazi 
nauten ideietan edota kontzep-
tuetan sakonduko naiz: histo-
ria, identitateak, harremanak... 
Bestetik, estiloaren inguruko 
gogoetak eta eraginak azal-
duko ditut”.
n 18:00-18:25 Jakoba Errekon-
doren eta Antton Olariagaren 
eskutik, Landareak Lantzen 
2019ko agenda-liburu berriaren 
aurkezpena. 

Sagu Ganbara
n 16:00-16:30 Yolanda Arrie-
ta idazleak, Bizenta Txiki eta 
Mari Xor (Denonartean) li-

buruen kontaketa egingo du 
Areto Handian. 5-12 urtekoen–
tzat. 

Abenduak 7, ostirala
Irudienea
n 11:30-12:30 Askekintza-
ren “Gurean” dokumentala. 
“Jaietan animaliek jasaten 

duten “zapalkuntza” jaso du 
Askekintzak dokumentalean. 
Animaliekiko harremanari 
buruzko hausnarketa hauspo–
tzea du helburu. Horretarako, 
Euskal Herriko hainbat jaietan 
irudiak bildu dituzte, eta jai 
horietan animaliak nola era-
biltzen diren gertutik erakutsi 
nahi izan diote ikusleari”. Tar-
tean, Usurbilgo jaietako iru-
diak ageri dira.
n 18:00-18:45 Aginagan 
eta Usurbilen grabatutako  
“Oreina” filmean oinarritutako 
3 laburmetrai.

Abenduak 8, larunbata
Areto Nagusian
n 15:00-15:30 “Dantza” filma-

ren inguruko mahai-ingurua. 
Hizlariak: Telmo Esnal eta 
Juan Antonio Urbeltz. Gogoan 
izan, Orbeldi D.T.-k parte har-
tu zuela filmaren grabazioetan.
n 16:00-16:30 Ilargiaren Egute-
giari buruzko aurkezpena eta 
kontsultategia. “Jakoba Errekon-
doren eskutik baratzea, fruitu 
arbolak eta basoko lanak. Pello 
Zabalak aukeratutako esaerak. 
Xabier Akizuk ilargiaren eragi-
naren saioak eta Ilargiari begi-
ra, Maria Thunen egutegi bio-
dinamikoarekin osatua”. 

Irudienea
n 19:00-19:45 “Dantza” doku-
mentalean oinarriturako doku-
mental sail baten lehen atala-
ren aurkezpena.
Informazio gehiago: 
durangokoazoka.eus

Yolanda Arrieta, 
abenduaren 12an 
Sutegin 
“Yolanda Arrietak  bere azken 
lanak aurkeztuko ditu, haur 
eta heldu, familia giroan: “Ku–
ttun-kuttunak”, “Bizenta-Txi-
ki” eta “MariXor”. Abenduaren 
12an 18:00etan Sutegi udal li-
burutegian.

Yolanda Arrieta Durangoko Azokako Sagu Ganbara gunean izango da 
abenduaren 6an, arratsaldeko 16:00etan hasita.

ABENDUAREN 6AN
Ugaitz Agirre 

Ahotsenea-ko solasaldien 
gunean izango da 
abenduaren 6an. 

Tximeletak bizkarrean 
(Susa) nobelaz jardungo 
du eguerdiko 12:30ean

Usurbil eta usurbildarrak Durangoko Azokan

Herriko kultur ondarean ba-
rrena Usurbilgo Udalak an-
tolatzen dituen bisita gida-
tuen edizio berria larunbat 
honetan (abenduak 1), Mikel 
Laboa hil zela 10 urte bete-
ko diren egun berean. Ohi 
bezala, urtero moduan, Mi-
kel Laboa entzungai jarriko 
du Usurbilgo Udalak, bere 
izena daraman omenezko 
plazan. Bertatik igaroko da, 
10:00etan frontoian abiatuko 

den Harria Hitz bisita gida-
tua ere.

Bidelagun berriekin orain-
goan; Eli Pagola bertsotan ari-
ko da eta Unai Gaztelumendi 
marrazten. Honatx iragarri 
den egitaraua, izena aurrez 
eman doan!

Abenduak 1, larunbata
n 10:00 Usurbilgo frontoian 
elkartu.
n 10:05 HARRIA HITZ bisita 

gidatua herrigunean (Dema 
Plaza, Udarregiren ome-
nezko eskultura, Zumetaren 
murala, Mikel Laboa plaza, 
Tapiaren murala, Askatasuna 
Plaza, Sagardoaren Monu-
mentua).
n 11:15 TXTXTX Txokoalde-
ko Txalaparta Txokora bisita.
n 12:35 Zumeta Arte Estu-
diora bisita.
n 13:45 Amaiera.
n Oharrak:

-Joan-etorriak egiteko furgo-
neta zerbitzua egongo da.
-Azalpenak euskaraz eman-
go dira.
-Bisita doakoa izango da.

Informazioa eta erreserbak: 
688 818 017 / info@kultour.
pro (gehienez 23 lagunentzat 
lekua).

Antolatzailea: 
Usurbilgo Udala.

Bertsoa eta marrazketa tartekatuko dituzte 
Harria Hitz bisita gidatuan
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Argiaren Usurbilgo la-
gun taldeak antolatu-
ta, emanaldi bikoitza 

abenduaren 15ean (larunbata), 
16:00etan eta 18:30etan Oiardo 
Kiroldegian. Sarrerak 7 eurotan 
salgai aurrez Bordatxo taber-
nan eta Marije arropa dendan. 
Egun berean 8 euroren truke 
Kiroldegian bertan. 12 hila-
betera arteko haurrek sarrera 
doan. 

Urtero egiten diguten bisi-
taren baitan, oraingoan “Mu-
sua” izeneko ikuskizun berria 
aurkeztuko digute.  “Mundua 
mundu denetik, eguzkia biraka 
ari da eta gu haren inguruan. 
Eta dei egiten dio lurrari es-
natzeko, azaleko zomorroak 
astindu eta mozorrotzeko. 
Mundua mundu denetik, har–
tzak kobazulora sartzen dira 
neguko solstizioetan eta kilke-
rrak kanpora atera udakoetan. 
Eta guk dantzatu eta kantatu 
egiten dugu negu zein uda, 
egin arren euria, atera arren 
eguzkia, apurtu arren zeruan 
tximista… Ihauterietan, San 
Joanetan, Gabonetan ohitura 

zaharrak mantendu eta be-
rriak sortzera jolasten dugu. 
Munduak biraka segi dezan. 
Eguzkiak ez ezik, musuek ere 
biraka jartzen dutelako mun-
dua. Eta musuek biraka jartzen 
gaituztelako gu. Eta zu?”.

“Herri Txiki” Aginagan
Euskal Telebistako Herri Txi-
ki, Infernu Handi saioko lan 

taldea Aginagan ariko da gra-
batzen egunotan. Aginaga eta 
aginagarrak erretratatuko ditu, 
aurrerago ETB-1 kateak emiti-
tuko duen programan eskain–
tzeko. Euskal Herriko beste 
hainbat txokoetan egin izan 
duten moduan, zati bat eske-
natoki baten gainean grabatu 
ohi dute. Aginagaren kasuan, 
abenduaren 14ean Eliza Zaha-
rrean izango da.

Kultur ekitaldiak Aginagan
Larunbatean Pupu eta Lore 
arituko dira Aginagako ludo-
tekan, 17:30ean hasita. Eta 
igandean,  Ergela antzerkia, 
18:00etan  Eliza Zaharrean. 

‘Musua’ diskoa eskainiko dute abenduaren 15ean Oiardon. Argazkia: Txintxarri.

PUPU ETA LORE AGINAGAN
“Larunbat honetan 

Pupu eta Lore ikuskizuna 
antolatu dute Aginagako 

ludotekan. 17:30ean 
hasiko da emanaldia”

Pirritx, Porrotx eta Marimotots Usurbilen Gazte talde bat, 
Beldur Barik 
lehiaketan saritua 
Deialdira aurkeztu duten 
“Harrapa zak!” ikus-entzu-
nezkoari esker, Beldur Barik 
Jarreraren 9. lehiaketan, 12-
17 urte artekoen kategoriako 
aipamen berezia jaso du 
Gaztelekuko 12-13 urteko 
ondoko irudiko Usurbilgo 
gazte taldeak. Larunbatean 
ospatu zen sari banaketa 
Gasteizen. 300 euroko saria 
jaso dute. Aipatu ekitaldikoa 
da ondoko irudia. Zorionak! 
Segidan duzue proiektu ho-
nen egileen zerrenda: Izaro 
Arruti, Libe Olasagasti, He-
lene Astiazaran, Maddalen 
Zabaleta, Maider Valin, Na-
hia Azpiazu, Malen Olaizola, 
Uxue Mindegia, Uxue Otxo-
torena, Saioa Pikabea, June 
Almenara, Peru Agirresaro-
be, Oier Eleta, Joritz Maga-
riño, Anne Arruti eta Enara 
Arrospide.

Laguntasunaz mintzo dira 
bideoan ageri den neska tal-
dea. Harremantzeko modu 
eta ereduez eta eredu ho-
rretan nola sentitzen diren, 
beldur barik. Mutilei zuzen-
duriko hainbat mezu argi he-
larazten dituzte. Eguneroko 
bizitzako hainbat egoera 
aurkezten dizkigute, Usurbil-
go txoko ezberdinetan graba-
turiko irudiekin. Youtuben 
duzue ikusgai. 

Irribarrea galdu gabe, aske bizi nahi dutela aldarrikatu zuten Zubietako Eskolako kideek, dantzatuz, joan den 
ostiralean. Azaroaren 25eko Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako Egunaren harira, gonak jantzi eta Xabi 
Solanoren “Ereñotzu” laneko “Erre zenituzten” abestia kantatu eta dantzatu zuten. 

“Harrapa zak!” ikusentzunezkoari 
esker eskuratu dute saria. 
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ren alde

OiardO KirOldegia (UsUrbil)
abendUaK 15,  

larUnbata

Antolatzailea

Argiaren Adiskideak  
Usurbilgo Taldea

bi saio: 16:00 eta 18:30
sarrerak: 

aurretik 7 euro 
egun berean 8 euro  

(12 hilabete arteko haurrak doan)

Lan  
berriaren  
aurkezpen  
emanaldia

Eskuratu zure sarrera:
& 943 37 15 45 
azoka@argia.eus

PUBLIZITATEA
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San Tomas Azokaren atarian 

Egutegian ondo seinala-
tu eguna eta hasi pres-
tatzen zuen baserritar 

jantziak. Abenduaren 16an 
ospatuko dugu San Tomas 
Azoka. Prestaketa lan betean 
gabiltza NOAUA! Kultur Elkar-
tean. Ohi bezala, babarrun eta 
sagardo txapelketak antolatu 
ditugu egun horri begira. Le-
hiaketa hauetan izen emateko 
epea, zabalik duzue jada!

Parte hartzeko baldintzak ohi-
koak izango dira, baina adi; sari 
banaketan berrikuntzak txerta-
tu ditugu! Datorren aldizkarian 
izango duzue xehetasun gehia-
goren berri. Ohi bezala, dene-
tariko postuak izango ditugu; 
herriko ekoizleenak, talogile eta 
gaztaingileak, NOAUA!ren pos-
tua, musika, Ixabel Agirresaro-
beren ipuin kontaketa saioa, ba-
barrun eta sagardo txapelketen 
sari banaketa… 

Txapelketak, izen ematea
Azaroaren 26tik 30era eta 
abenduaren 10etik 13ra, 
NOAUA!ko egoitzan. Ordute-

Babarrun zein sagardo txapelketetan izena emateko garaia da.

gia: astelehenetik ostiralera, 
10:00-14:00/16:00-19:00. Infor-
mazio gehiago: 943 360 321.

Sagardo lehiaketa
n Partaide bakoitzak 8 botila 
ekarri beharko ditu, eta botila 
bakoitzeko 1,5 euro ordain-
duko zaio.
n Oharra: sagardotegiek ezingo 
dute parte hartu.

Babarrun lehiaketa
Partaide bakoitzak kilo bat ba-
barrun ekarri behar du eta 12 
euro ordainduko zaio.

Ezaugarri hauek hartuko dira 
kontuan:
n Itxura: osorik edo hautsita 
dagoen, zimurrak...
n Kolorea: zenbat eta beltza-
goa orduan eta hobeagoa.
n Berdintasuna: tamainaz, ko-
lorez... elkarren berdinak iza-
tea.
n Dizdira: berezko dizdira bes-
te edozein produkturekin (olio, 
abrilantadore...) estali edo al-
datua izaten bada lehiaketatik 
kanpo geratuko da.
n Garbitasuna: partikula arro–
tzik ez izatea.

Nafarroa hegoaldeko euskalgintza lagunt-
zeko 29 kutxa
Errigoraren 
otar banaketa
Adi Errigoraren otarrak eska-
tu dituzuenok. Egunotan ja-
soko ditugu NOAUA!n. Jaso 
ahala jarriko gara zuekin 
hartuemanetan. Otarren bila 
zatoztenean egin beharko 
dira ordainketak.  

Informazio gehiago: 
errigora.eus

NOAUA!ko bazkide
egin eta irabazi 
gabonetako otar bat
Ez zarela NOAUA!ko kide? 
Adi, kultur elkarteko egoi–
tzara etorri eta bazkidetza 
orain tramitatzen baduzu, 
produktu eder eta ugariez 
hornituriko otarra irabazi 
ahalko duzu abenduan egin-
go dugun zozketan. 

Ohi bezala, urtean zehar 
proiektu hau babesten du-
zuen guztion artean saski 
ederrak zozketatuko ditugu. 
Zorte on! 

NOAUA!-rako 
kazetari bat 
kontratatzeko 
lan deialdia
NOAUA! Kultur Elkarteak 
kazetari bat kontratatzeko 
lan deialdia plazaratu du. 
Honako profila duen langile 
bila gabiltza:
n Kazetaritzan lizentziatua 
(baita azken ikasturtean 
matrikulatutakoak ere).
n EGA edo baliokidea.
n Gida-baimena.
n Komunikatzaile ona eta 
teknologia berrietan treba-
tua izatea.
n Usurbildarrek lehentasuna 
izango dute.

Kurrikuluma emailez hela-
razi dezakete interesdunek, 
elkartea@noaua.eus helbi-
dera edota NOAUA! Kultur 
Elkarteko egoitzan utzi; Bor-
daberri 3an.

Zuberoako ikastolak laguntzeko kanpaina

2003az geroztik egin beza-
la, Nafartarrak taldearen 
eskutik abian da Zube-

roako ikastolak laguntzeko 
elkartasun kanpaina. Ikastolen 
finantziazioan lagundu, Zube-
roan eta bereziki bertako ikas-
toletan euskararen erabilera 
sustatu eta tokiko ekoizle zein 
produktuak ezagutarazteko, 
NOAUA! bidez eska ditzakezue 
jada Xiberoko produktu goxoez 
hornituriko otarrak: elkartea@
noaua.eus/ 943 360 321

Xiberoan eta bereziki ikas-
toletan euskararen erabilera 
sustatu nahi dute. Kanpaina 
honetan jasotako laguntza 
egitasmo zehatzetara bideratu 
izan dute. Iazko kanpainari 

esker, “lanpostu erdi bat ama 
eskolako haurrei eskainia izan 
zaie, euskararen presentzia 
indartzeko geletan. Bestalde, 
euskal materialez ari dira osa–
tzen liburutegia”.

Otarrok Zuberoako tokiko 
produktu goxoez hornitzen 
dituzte. Bertako ekoizpen eta 
ekoizleak ezagutzera emateko 
bide aproposa da ere, Nafarta-
rren eskutik gure artera heltzen 
den elkartasun kanpaina hau.

Ahüzki otarra:
n Produktu sorta: ardi gaz-
ta zatia (450 g), ahate gibe-
la (125 g), gurinezko galleta 
paketea (150 g), eztia (500 g), 
euskal xerriki patea (200 g), 
euskal xerriki odolkia (200 g).
Prezioa: 40 euro.

Irati otarra:
n Produktu sorta: ardi gazta 
zatia (450 g), ahate gibela (125 
g), gurinezko galleta paketea 
(150 g), eztia (500 g), txahalki 
kontserba piperrekin (berotu 
eta arrozarekin edo patatekin 
jateko prest, 640 g), euskal xe-
rriki lukainkak (400 g).
Prezioa: 52 euro.

Eskaerak: 
Otarrak eskatzeko epea, aben-
duaren 10era arte. NOAUA! Kul-
tur Elkartean edo 943 360 321 
telefono zenbakian.

Abenduaren 16ko San Tomas 
Azoka egunez banatuko dira. 
Ordainketak egun horretan 
egin beharko dira.
n Informazio gehiago: 
ikaskoli.eus
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Erabaki Inauteri Festarako gaia 

Kirolariak, sukalda-
riak, pertsonaia his-
torikoak… Atzoko eta 

gaurko aurpegi ezagunez bete 
zitzaigun Usurbil azken Inau-
teri Festan. Eta 2019koan zer 
eraman nahi zenuke soinean? 
Proposatu martxoaren 2an (la-
runbatez) ospatuko dugun mo-
zorro festarako gaia, taberne-
tan jarri ditugun zerrendetan 
edo emailez elkartea@noaua.
eus helbidera idatzita. 

Jasotako zuen ekarpenen 
artean hautatutako gaia, urte-
ko azken NOAUA!n, hau da, 
abenduaren 21eko aldizka-
rian, web orrian nahiz sare 
sozialen bidez plazaratuko 
dugu. Parte hartu eta erabaki! 
2019ko Inauteri Festarako gaia 
zuen esku! 

Aurreko edizioetakoak ez 
errepikatzeko, egin dezagun 
denboran atzera eta gogora 

2019ko Inauteri Jaia martxoaren 2an ospatuko da. 

ditzagun 2000. hamarkada ha-
sieratik hona Usurbilen ospatu 
diren mozorro festetarako hau-
tatu izan diren gaiak:
2019/3/2: ?
2018: ospetsuak.
2017: Ingurumena.
2016: lanbideak.
2015: ipuinak.
2014: Erdi Aroa.
2013: musika.

2012: mitologia.
2011: itsasoa.
2010: zirkoa.
2009: Olinpiar Jokoak.
2008: xomorroak.
2007: Brasil.
2006: marrazki bizidunak.
2005: Usurbil, Oesteko herri.
2004: Hollywood.
2003: munduko kulturak.
2002: extralurtarrak.

Nafarroa hegoaldeko euskalgintza lagunt-
zeko 29 kutxa
Sabel-dantza 
ikasteko aukera
Flamenkoa eta hip-hop ikas-
taroen ostean, sabel dantza 
saioak antolatu ditu Orbeldi 
Dantza Taldeak abendurako. 
Warda Mallek bideratuko ditu, 
abenduaren 1ean, 15ean eta 
22an izango dira Oiardo Kirol-
degiko dantza gelan. Prezioa: 
15 euro. Azaroaren 30era ar-
teko epea dute interesdunek 
izen emateko, orbeldi.udt@
gmail.com helbidean edo os-
tegunetan 19:00-21:00 artean 
Kiroldegiko dantza gelan. 

Santueneko argazki 
lehiaketa
Azaroaren 30ean amaituko 
da lanak aurkezteko epea. 
4-16 urte artekoek parte har-
tu ahalko dute. Gaia, “neguko 
irudiak”. Santuenea Kultur 
Elkartearen egoitzan jaso 
ahalko dira argibide gehiago. 

9. Hurbilago San 
Silvestre
Urtea herriko merkataritza 
eta ostalaritza sustatzearen 
alde korrika egiten agurtu 
nahi izanez gero, adi, aben-
duaren 31n ospatuko baita 
ohi bezala, 9. Hurbilago San 
Silvestre Herri Lasterketa. 
Izena aurrez eman beharko 
da doan, Hurbilago Elkarteko 
edozein saltokietan edo hur-
bilago.com atariaren bidez.

Atrakzio parke erraldoia
Gogoan izan bestalde, 
atrakzio parke erraldoia anto-
latu duela Hurbilagok aben-
duaren 29 eta 30erako, herri 
erdigunean. Egun bakoitzeko 
sarrera 15 eurotan ordaindu 
beharko da. Baina Hurbila-
goko kiden diren saltokietan 
20 eurotik gorako erosketa 
bakoitzeko puntu bana esku-
ratu ahalko da. 10 puntu bil-
duz gero, puntuak Hurbilago 
kide diren dendetan truka-
tuta, egun baterako sarrera 
doan jaso ahalko da.

Oreina ikusteko bi sarrera lortu 
zituen Joseba Arrizabalagak.

eMe-en kontzerturako bi sarrerak 
Patxi Azkonobietarentzat izan ziren. 

Black is Beltza-rako bi sarrera jaso 
zituen Patxi Jakoba Azpirotzek.

Antzerkirako bi sarrerak Igor 
Maizek irabazi zituen.

Kulturaldian saritutako bazkideak

NOAUA!ko bazkide iza-
teak abantailak dituela 
sarritan aipatu izan 

dizuegu. Ospatu berri dugun 
Kulturaldiko ekitaldietan esa–
terako. Sarrerak merkeago es-
kuratzeko aukera izateaz gain, 
batzuk bazkide izate hutsa–
gatik sarrera doan lortzeko 
aukera izan zuten. Hauek dira 
zozketa bidez aurtengo Kultu-
raldian zorioneko izan diren 
bazkideak. 

Kulturaldia
“Black is Beltza” 
proiekziorako bi sarrera: 
Saritua, Patxi Jakoba Azpi-
rotz Manterola bazkidea.

“Euskaraldirako 4 aitzakia” 
antzezlanerako bi sarrera:
Saritua, Igor Maiz Pagola 
bazkidea.

“Oreina” filmerako bi sarrera:
Saritua: Joseba Arrizabalaga 
Larrañaga bazkidea.

eMe kontzerturako bi sarrera:
Saritua, Patxi Azkonobieta 
Bengoetxea bazkidea. 
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Futbol partidak 
Haranen
Abenduak 1, larunbata
n 10:00 Kadete mutilak: 
Usurbil F.T.-Astigarraga
n 12:00 Infantil mutilak: 
Udarregi A-Lengokoak A

Abenduak 2, igandea
n 12:00 Futbol 
Eskola (2009): 
Usurbil F.T.-Internacional CD

Eskubaloi 
partidak Oiardon
Abenduak 1, larunbata
Eskola Kirola
n 09:30 Alebin neskak:
Udarregi 5A-Urnieta 5A
Udarregi 6B-Urnieta 6C
n 10:30 Infantil neskak:
Udarregi A-Urnieta
n 11:45 Infantil mutilak:
Udarregi B-Ordizia

Usurbil K.E.
n 16:00 Kadete mutilak, 
Euskal Liga: 
Usurbil K.E.-Urduliz
n 17:30 Jubenil 
mutilak, Euskal Liga: 
Usurbil K.E.-Urduliz
n 19:00 Senior neskak, 
Territoriala: 
Usurbil K.E.-Egia

Errifa zozketa
Usurbil KE-k 
azaroaren 24an 
egin zuen erri-
fa zozketan, 
1.404 zenbakia 
izan zen sari-
tua. Errifa zenbakiaren ja-
beari, irudiko Koldo Lizaso 
herritarrak, bi lagunentzako 
otordua irabazi du Patri ja-
tetxean.

IZERDI PATSETAN

Merezitako une go-
zoak bizitzen se-
gitzen du Usurbil 

Judo Klubak. Azken asteotan 
jokatu dituzten Gipuzkoako 
eta Euskadiko senior txapel–
ketetan domina mordoa ira-
bazi dituela berri eman diote 
NOAUA!ri. 

“Gipuzkoako Txapelketa 
jokatu zen azaroaren 11n Her-
nanin. Usurbilgo taldeak 14 
domina lortu zituen. Usurbilgo 
kirolariek 13 finaletan parte 
hartu zuten eta 7 txapeldun eta 
kluben arteko emaitzik onena 
lortu zuten. Hurrengoa Za-
rauzko Lizardi taldea izan zen 
txapeldunekin”, berri eman 
dute judo klubetik.

Astebete beranduago, hila-
ren 18an Euskadiko Txapel–
keta jokatu zuten Erandion. 
“Usurbilgo taldeak 13 domina 

Domina multzoa irabazi du 
Judo Klubak

lortu zituen. 8 finaletan izan 
ziren usurbildarrak, 4 Euska-
diko txapeldun lortuz. Kluben 

artean ere txapeldunak izan 
ziren, bigarrena Bizkaiko Ohi-
sama taldea izanik 3 txapel-
dunekin”. Seniorrekin batera 
juniorrak ere domina gehia-
gorekin itzuli dira Gijon (As-
turias) aldetik. A Kopa jokatu 
zuten eta 4 domina irabazi, 
“urre bat, zilarrezko bat eta 
brontzezko bi, baita bosgarren 
postu bat ere”. Zorionak!

Azaroaren 18an Euskadiko Txapelketa jokatu zen Erandion. “Usurbilgo 
taldeak 13 domina lortu zituen”. 

GIPUZKOAKO TXAPELKETA

“Hernanin jokatu zen 
azaroaren 11n. 

Usurbilgo taldeak 
14 domina lortu zituen” 

Mutrikuko Danok Bat biko-
teari 25-17 irabazita, Pagaz-
pe dugu Gipuzkoako Paleta 
Txapelketako irabazlea lehen 
mailan. Zorionak Haritz Ur-
danpilleta eta Xabier Errasti! 

Gipuzkoako Kluben Arteko 
Paleta Txapelketako lehen, bi-
garren eta hirugarren mailako 
finalak azaroaren 24an jokatu 
zituzten Zarauzko Aritzbatal-
de kiroldegian. Pagazpeko Haritz Urdanpilleta eta Xabier Errasti nagusitu ziren finalean.

Pagazpe, Gipuzkoako Paleta Txapelketako irabazlea
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Te-
lefonoz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 / 
erredakzioa@noaua.eus  
Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, eguerdiko 
12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditugu be-
rrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k 
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

ETXEBIZITZA

Salgai
Etxea salgai, Zubiaurrenean. 70 
m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Balkoia trastelekua. 
Dena kanpora. Fatxada eta teila-
tua berrituta. 688 779 465.

Etxebizitza eta garajea salgai 
Etxe-aldian (San Esteban kalea). 
Biak batera edo aparte. 3 logela, 
sukalde-egongela eta bainugela.
Etxebizitzak 60m2 eta garajeak 
22m2. 688866968 

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. 

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. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Kale Nagusian garaje bat salgai. Ez 
da garaje itxita. Prezioa negozia–
tzeko. 667336405.

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 bila nabil. Helduak zaintzen. 
Interno, externo edo orduka.  631 
996 636.

Lan bila nabil. Paperak egunean. 
Helduak zaintzen. Interna, externa 
edo orduka. 631 856 814. 

Lan bila nabil. Interna bezala. Tel. 
677 256 701.

Lan bila dabilen neska bat naiz. 
Arduratsua eta esperientziarekin. 
Etxeko lanak egiten, umeak edo 
nagusiak zaintzen. Orduka, interna 
edo externa bezela. Segituan la-
nean hasiko nintzake. 637 106 649. 

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

OHARRA: 2018ko abenduaren 14an aterako dugu hurrengo astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... 
jakinarazteko azken eguna: abenduaren 10ean astelehena, eguerdiko 11:00etan. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Azaroaren 26an 
5 urte iada!
Urte askuan Ingetxo, 
jarraitu beti zu 
izaten!

Zorionak Eñaut!!! 
Azaroaren 27an 6 
urte bete dituzu. 
Etxekoen partez. 
Ondo, ondo pasa 
duzulakoan, muxu 
handi bat.
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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

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

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

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

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

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

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

Mutil arduratsua baserriko laneta-
rako eskaintzen da. 661118892. 

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

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

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

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

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

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

Lan bila interna, esterna moduan, 
haur nahiz helduen zaintzan ari–
tzeko. Esperientziaduna. 677 624 
971.

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

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

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

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

Mutil gazte bat naiz eta lan 
egingo nuke. Baserrian, anima-
liak zaintzen, pertsona helduak 
zaintzen, harraskan, arraina gar-
bitzen... 688 802 851

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

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

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

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

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

Lan bila nabil. Interna bezela edo 
orduka eta astelehenetik ostirale-

ra. 690 146 067

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

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

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

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

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

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

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

BESTELAKOAK
Pandero bat galdu dugu bere 
fundarekin. Aurkitu baduzu deitu 
telefono honetara: 656 791 468

3 metroko toldo marroia eta ari-
ketak egiteko trifasikoa salgai. 
Prezioa adosteko. 676 39 89 33

Ingleseko klaseak ematen ditut 
3-4 urteko haurretatik hasita. 
Klase dibertigarri eta alaiak gaz-
tetxoenentzat eta azterketen 
prestakuntza nerabeentzat. CPE 
tituluduna. Natali 635909606

Oxelo markako patinete bat galdu 
dugu frontoi inguruan. Aurkitzen 
baduzu deitu: 615 760 826 telefo-
nora. Izaro 

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.

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. 

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 Azaroak 29 - Abenduak 09
Osteguna 29 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte             

Ostirala 30 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte       

Larunbata 01 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte            

Igandea 02 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte 

Astelehena 03 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte   

Asteartea 04 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                        

Asteazkena 05 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte                       

Osteguna 06 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte            

Ostirala 07 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte        

Larunbata 08 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte           

Igandea 09 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasartee 

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
CASTILLA-LARBURU
URBIETA KALEA, 7 HERNANI 
943552941

Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian ikusgai.



 30 2018ko azaroaren 30eanINGO AL DEU?

Datozenak

Euskaraldiarekin bat egiten zuen 
ondoko atxikimendu argazkia ate-
rata abiatu zuten azaroaren 22an, 

Usurbilen azkena izan daitekeen Mendi 
Astea. Azkena diogu, 2010. urteaz geroz-
tik 8 urtez lanean jardun duen Andatza 
M.K.T.-ren zuzendaritza taldeko kideak 
mendizaleen bilgunea uztera baitoaz. 
Kide berriak taldera batzeko deialdia egi-
na dute. 

Egunotan ospatu duten Mendi Asteko 
ekitaldiak borobiltzeko, proiekzio berri 
bat iragarri dute datorren asterako:

Abenduak 4, asteartea
19:00 ON Produkzioak eta Landarlan In-
gurumen Elkarteak ekoitzitako “Aralar, 

mundua leku den lurra” proiekzioa Su-
tegin. 
Sarrera doan. 
Informazio gehiago: andatza.com
Antolatzailea: Andatza M.K.T.

Agenda
30 01 02

azaroa/abendua

ostirala larunbata igandea
Elkarretaratzea 20:00etan Mikel Laboa pla-
zan, euskal preso eta iheslarien etxeratzea 
eskatzeko.
“Cubanas, Mujeres en Revolución”, Tada-
mun-en dokumental proiekzioa. 22:15ean 
Sutegin

Harria Hitz bisita gidatua. Ikus 22 or.
Txokoaldera irteera. 11:30ean, Parrokia on-
dotik DBH 1-2koentzat. Antolatzailea: Ziortza. 
Muxurbilen antzezlana. 12:00etan Sutegin.
Pupu eta Lore Aginagan. 17:30ean Agina-
gako ludotekan.

Haurrentzako zinea euskaraz: “Magiaren 
etxea”. 17:00etan Sutegin.
Antzezlana Aginagan: “Ergela”. 18:00etan 
Aginagako Eliza Zaharrean.
Euskaraldia: amaiera ekitaldia: 18:30ean, 
eguraldiaren arabera, Dema plazan edo frontoian.

San Tomas 
Azokarako 
produktu bilketa
Abenduaren 16an ospatuko dugu San 
Tomas Azoka. NOAUA! Kultur Elkar-
teak antolaturiko hitzordu honen bai-
tan, ohi bezala, sagardo eta babarrun 
txapelketen sari banaketa ospatuko 
dugu. 

Izen-ematea astelehenean 
zabalduko dugu
Lehiaketa hauetarako izen ematea 
astelehenean zabaldu genuen. Urtero 
moduan, etxean ekoitzitako sagardo 
eta babarruna ekarri ahalko duzue 
NOAUA!ra. 

8 sagardo botila, babarrun kilo bat
Sagardoen kasuan, 8 botila (sagardo-
tegiek ezingo dute parte hartu). Ba-
barrun txapelketarako, aipatu elika-
gaitik kilo bat. Izen emate epea bitan 
zatitu dugu: azaroaren 26tik 30era eta 
abenduaren 10etik 13ra bilduko ditu-
gu lehiaketa hauetarako produktuak, 
aipatu moduan, kultur elkarte honen 
egoitzan (Bordaberri 3, behea). 

Argibide gehiagorako: 
943 360 321 
elkartea@noaua.eus 

“Aralar” filma, azkena izan 
daitekeen Mendi Astea agurtzeko

Ziortza Gazte Elkarteak antolatu du 
txangoa larunbat honetarako, abenduak 
1, DBH 1-2koentzat. Goizeko 11:30ean 
abiatuko dira Parrokiaren ondotik. Anto-
lakuntzatik ohartarazi dutenez, irteeran 
parte hartzeko gurasoen baimena ekar–
tzea beharrezkoa izango da eta bazkaria 
bakoitzak berea eraman ahalko du. In-
formazio gehiagorako helbide honetara 
idatzi: ziortzage@gmail.com 

Azaroaren 22an, Euskaraldiari babesa 
azaldu zioten Andatza M.K.T.-ko kideek.

Txokoaldera irteera
Hala izena du Muxurbil antzerki talde-
koek azken hilabeteotan prestatu duten 
antzezlanak. Larunbat honetan estreina-
tuko dute, abenduaren 1ean, 12:00etan 
Sutegiko auditorioan. “Hotel dotore bat 
inauguratuko da Usurbilen. Horretarako 
mundu mailako pertsonaia ezagunak 
etorriko dira”, Muxurbiletik iragarri du-
tenez. Adi, gonbidapenak egunean ber-
tan banatuko dituzte, 11:30ean hasita. 

“Hotel berria Usurbilen”



  



 


