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Baratze parkea ustiatzen
hasi dira dagoeneko

Euskadiko musikari
gazteen VII. Lehiaketan
Beñat Etxabe
herritarra garaile

:: JOSU ARANBERRI
USURBIL. Dagoeneko abian da
Usurbilgo Baratze Parkea. 54 familik ustiatuko dituzte Agerreazpin
kokaturiko baratzeak. Tresneria, lursailak zein konposta egiteko ikastaroak egin dituzte jada herritarrek.
Pasa den astean hasi ziren banatzen
aldageletako eta herramientak gordetzeko gelako giltzak.
Asteartean, berriz, komunikabideen aurrean erakutsi zituzten baratzeak. Baratze Parkea Sareko aurkezpen saioan Mertxe Aizpurua alkatea, Ibon Goikoetxea ingurumen
teknikaria, Mikel Insausti Kutxa
Ekoguneko zuzendaria izan ziren.
Bertan azaldu zutenez, Baratze Parkeak norberaren barazkiak era ekologikoan egiteko aukera eskainiko
du. Aisialdi aktiborako topagunea
izango da, giza talde ezberdinen arteko elkarbizitza eta harremana
bultzatuko duen gune berdea. Bertan belaunaldi ezberdinen arteko
trukea emateko aukera izango da,
txiki zein helduen artean, naturarekiko errespetua sustatuz.
Usurbilgo 54 lursailen esleipena
zozketa bidez gauzatu da, herrian
erroldatutako biztanleen artean.
Lehentasuna izan zuten honako talde hauek: langabetuak, jubilatuak,
pentsiodunak, gazteak eta konpostatze komunitarioen arduradunak.
Lursailak, berriz, bi tamaina desberdinetakoak dira: 30 m2 eta 60m2ko
baratzak jarri dira herritarren ustiapena gauzatzeko.
Baratze hauek erabiltzeko ikastaro bat egin dute esleipendunek. Honetaz gain, erabiltzaileek hilero jarraipen tutorial bat izango dute euren kezkak eta zalantzak argitzeko.

Haize metala
modalitatean irabazi du
bonbardinoarekin
:: K. ARRIZABALAGA

Aurkezpena. Herriko Baratze Parkearen berri eman zuten asteartean.
Kutxa Ekoguneak elikadura eta
ohitura osasuntsuak sustatzearen
aldeko apustua egiten du eta horretarako Baratze Parkea Sarea martxan
jarri du Gipuzkoako hainbat herritan. Egitasmoak Gipuzkoako 16 udalerritara zabaltzea du helburu eta
Lezo izan da Baratze Parke Sarea
osatzen lehenengo udalerria.
Gipuzkoako baratzak martxan jarri ahala, Baratze Parkea Sarea gauzatuko da. Honen bitartez, Kutxa
Ekoguneak informazioa eta aholkularitza zerbitzua eskainiko du, erabiltzaileen zalantzei erantzuteko
eta informazioa trukatzeko edota
ekitaldiak antolatu ahal izateko.
Lezok eman zion hasiera Gipuzkoan osatze bidean dagoen Baratze Parkea Sareari. Usurbilgoa, beraz, bigarren Baratze Parkea da. Usurbilgo Baratze Parkea Agerreazpin

kokatuta dago, Udalarena den lursail batean. Baratze Parke honek
eskainiko dituen zerbitzuen artean
etxetxoa, biltegi eta aldagelarekin,
konpostaguneak eta ikastaroak izango dira.
Baratze Parke Sareak izango duen
ekarpenik erabilgarrienetako bat
www.baratzeparkea.ekogunea.net webgunea da. Honen bidez
erabiltzaileek Baratze Parkea Sareko
informazio guztia eskuragarri izango dute: baratzezaintzari buruzko
aholku praktikoak, ikastaroak, ekimenen agenda, argazki galeriak...
Bestalde, Baratze Parkea Sareko
kideek foroan parte hartzeko aukera izango dute. Modu honetan, herri ezberdientako Baratze Parkeko
partaideek elkar ezagutzeko eta informazioa zein gomendioak elkar
trukatzeko aukera izango dute.

ZESTOA. Pasa den asteburuan Donostian ospatu zen Euskadiko Musikari Gazteen VII. lehiaketa, eta
bertan Beñat Etxabe gaztea garaile izan genuen (ex-aequo, beste batekin batera) haize metala modalitatean (bonbardinoarekin). Lehiaketa famatu honetan 2012/13 ikasturtean edozein Kontserbatorio,
Oinarrizko edo Lanbide ikasketen
onartutako ikastetxe edo Euskadiko edozein Musika Eskolatan matrikulatuta dauden ikasleek parte
hartu ahal izaten dute. Aurtengo
lehiaketan 102 partaide izan dira
hainbat modalitate ezberdinetan
(tekla, haize metala, kitarra, perkusioa, txistua, kantua, abar).
Beñatek ‘Rhapsody for Euphonium’ (James Curnow), ‘Cavatine
op. 47’ (Demersseman) eta ‘Slavonic Fantasy’ (Carl Höhne), musika piezak jo zituen maixutasunez,
gero izan zuen emaitzak adierazten duenez.

Hondakinen herri batzarra
Hondakinen inguruko herri batzarra deitu du Zestoako Sortuk la-

Alkoholismoari buruzko
hitzaldia izango da
gaur arratsaldean
AIZARNAZABAL. Gaur arratsaldeko 19:30etik aurrera Lauburuko
ikus-entzunezko gelan ‘Alkoholismoa: osasun arazoa’ gaiari buruz hitzaldia antolatu da gizarte
ongizate sailak.

:: NOAUA!

IKURRIÑARI
OMENALDIA

runbat honetarako, egun pil pilean
dagoen hondakinen gaia ardatz
hartuta. Aipatutako herri batzarra Kultur Etxean izango da, goizeko 10:00etan hasita. Bertan,
azken denboran hondakinen aferan eman diren urratsak azalduko
dira eta, era berean, aurrera begirako norabidea zehazten ahaleginduko dira. Herritar oro gonbidatzen dituzte batzarrean parte hartzera.

AIZARNAZABAL

:: DV

Ikurriña omentzeko ekitaldia egin zuten larunbatean udaletxe aurreko plazan. Auzitegien aginduz Espainiako bandera udaletxean
jartzera behartu dutela eta, ikurriña haundia plazan ezarritako mastan jarri zuten belaunaldi desberdinetako herritarrek.

Beñat, eskuratu zuen sariarekin.

Parte-hartzaileak Antonio Beltran famili medikua, Alkoholiko
Anonimoetako bi kide eta Al-Anoneko kide bat izango dira. Beraiek
arituko dira gai honi buruz mintzatzen eta sortzen diren galderei
erantzuten.

