
 

Zuen deialdiak zabaltzeko, 
bidali hilaren 15a baino lehen  
kultura.usurbil.eus helbidera.

2022ko azaroa
USURBIL KULTURA 2022ko azaroa

Asteartea  
11:00 Frontoian XXvi. ArtisAu AzokA 1
osteguna  
18:00 Liburutegian MAite FrAnko ipuin kontALAriA 3
ostirala  
15:30-19:00 potxoenean

sAGArGintzA etA 
sAGArDoGintzA ekoLoGikoA 4

ostirala  
18:00 potxoenean MunDuALDiA: tertuLiA FiLosoFikoA 4
ostilara  
19:00 sutegin

AntzerkiA:  
“entreMeses De cervAntes” 4

Larunbata  
10:00 sutegin

“AMAiurko inDepenDentziAren 
DeFentsA” JArDunALDiA etA 
MAHAi inGuruA 5

Larunbata  
11:30 Frontoian MunDuko JoLAsAk, ziriMArArekin 5
Larunbata  
18:00 Frontoian

MunDuALDiA AzokA etA MusikA 
ikuskizunAk 5

Larunbata  
22:00 Aginagako eliza 
zaharrean 

kALAkAn 5
igandea  
11:00 santuenean

pottokAk etA kAnpo JoLAsen 
tXokoA 6

igandea  
19:00 sutegin euskArALDiA: GospeL eMAnALDiA 6
Asteartea  
17:00 sutegin

HitzALDiA: HAur etA GAzteen 
trAnseXuALitAteAri buruz 8

osteguna  
18:00 potxoenean

HitzALDiA: HArrerA 
protokoLoAk. MArio zApAtA 10

ostirala  
20:00 sutegin

HAMAbostALDiA: 
“FrAnkenstein AGurGArriA” 
petti etA AnA GALArrAGA 11

Larunbata  
17:00 txokoalden

ipuin kontAketA:  
iXAbeL AGirresArobe 12

igandea  
18:00 sutegin

HAMAbostALDiA: bAkArrizketA: 
“MAGMA MiA” beAtriz eGizAbAL 13

Asteartea  
19:00 Liburutegian GArbiñe LArreArekin soLAseAn 15
Asteazkena  
18:00 potxoenean

JArDuerA FisikoAren etA 
kiroLAren pLAn estrAteGikoA 16

osteguna  
18:00 potxoenean

HitzALDiA: zAintzA 
LAnen DeMokrAtizAziorAntz 17

ostirala  
22:00 sutegin

FiLM eMAnALDiA:  
“bLAck is beLtzA ii. AinHoA” 18

Larunbata  
10:00-15:00 potxoenean zAintzA AzokA 19
Larunbata  
20:00 sutegin

AntzerkiA: “zeozertAn DAbiL 
bAinA ez DAkit zertAn” 19

osteguna  
18:30 kalejira 19:00 sutegin

sAntA zeziLiren oMenezko 
eMAnALDiA 24

igandea  
10:30 santuenean

ibiLALDiA:  
Gure bAzterrAk ezAGutzen 27

Asteazkena  
19:00 Liburutegian

euskArAzko irAkurketA-
topAketA: iDoiA GArzes 30

UDaL LIBUrUTEGIa

Sutegi Udal Liburutegia · Irazu kalea, 14 - 20170 Usurbil
Tel.: 943 360 692 · http://liburutegiak.blog.euskadi.net//usurbil/

Goizez, 10:00-13:00 
Astegunetan,  
10:00-13:00 eta 16:00-19:30
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usurbilkultura.eus
Herritarron tresna

Usurbilgo kultura zabaltzeko

Usurbilgo Udala
Kultura, Euskara 
eta Gazteria Saila
Tel. 943 371 999 
kultura@usurbil.eus 
www.usurbil.eus

eRAKUSKeTAK
ostiralak, 16:30-18:30 
Larunbata, 12:00-14:00
sutegin

ziortzAren AisiALDi ibiLbiDeA 
ArGAzkitAn

Azaroak  
11/18 eta 12/19

Astelehenetik -larunbatara 
16:30-18:30
igandea: 11:30-12:30 
sutegin

MAriA Jesus etXeberriAren 
ArGAzki etA MArGoAk

Azaroaren  25etik 
Abenduaren  4ra 

kz-GUNEko IkaSTaroak

Urrian Kzgunea: goizez 09:00-13:00
Kale Nagusia 37. · 20170 Usurbil · Tel.: 943 02 36 84

tutor.usurbil@kzgunea.net · www.kzgunea.eus

aurrez aurrekoak

PC Teklatua eta sagua hasieratik nola erabili ikas ezazu (6 ordu)
  azaroak 2-4  09:00-11:00  

Mekanografia ikasi hutsetik (10 ordu)
  azaroak 7-11  09:00-11:00    

Canva ikasi diseinatzen (6 ordu)
  azaroak 7-11  09:00-11:00       

LibreoffiCe WriTer zure testu dokumentuak sortu (8 ordu)
  azaroak 21-24  09:00-11:00       

Honez gain, urruneko ikastaro eta bideokonferentzia eskaintza zabala.

SaNTUENEako EkINTzak
antolatzailea: santuenea kultur elkartea.

azaroak 6, IGaNDEa
pottokak eta kanpo jolasen txokoa haurrentzat
11:00-13:00 santueneako eskubaloi plazan. prezioa: 2€

azaroak 27, IGaNDEa
Gure bazterrak ezagutzen ibilaldia
10:30 santueneanko ludotekan. Goizez ibilaldia san estebanetik.

ErakUSkETak
azaroaren 11tik 19ra
zIorTzarEN aISIaLDI IBILBIDEa arGazkITaN
sutegiko erakustaretoan.
azaroak 11 eta 18, ostirala: 17:00-20:00
azaroak 12 eta 19, larunbata: 12:00-14:00
Herritar ugari pasa dira ziortza Gazte elkarteak 37 urtez usurbilen antolatzen dituen 
ekintzetatik. Gurekin ondo pasatzera animatu diren gazte guztiei eskerrak emateko, 
urte hauetan bildutako argazkiekin erakusketa bat antolatu dugu. Anima zaitez!

azaroak 25etik abenduaren 4ra
MarIa JESUS ETXEBErrIarEN  
arGazkI ETa MarGoak
sutegiko erakustaretoan.
astelehetik-larunbatera: 16:30-19:00
igandetan: 11:30-12:30ekintzetatik.

IkaSTaroak
ikastaroak Santuenean
antolatzailea: santuenea kultur elkartea. 
non: santuenea 12n, elkarteko lokalean.

XakE IkaSTaroa
noiz: Azaroak 3an bilera ordutegiak eta taldeak osatzeko. ordua: 17:30
Prezioa: Helduak 10€. elkarteko kideek 7€. Adin txikikoek 4€

koSMETIka NaTUraLarEN TaILErra
noiz: Azaroak 18an, ostirala. ordua: 17:30-19:30
Prezioa: Helduek 10€. elkarteko kideek 7€

GaBoNETako GoXoGINTza TaILErra
noiz: 18 eta 25, ostirala. ordua: 17:30-19:30
Prezioa: 10€ bi saioak. tailer guztietan elkarteko kide direnek matrikula 3€ gutxiago 
ordainduko dute.

24 Osteguna 18:00 Kalejira 19:00 Sutegiko auditoriumean

NoaUa! HAMABOSTALDIA 2022
antolatzailea: noaua! kultur elkartea.

azaroak 11, oSTIraLa
errezitaldi Mutantea
frankenstein agurgarria (petti eta Ana Galarraga)
20:00 sutegiko auditoriumean.
Sarrerak: aldez aurretik salgai 10€-tan  
usurbilkultura.eus atarian. bazkideek 8 €-tan eskuratu 
ahal izango dute sarrera bat noAuA!ren egoitzan.
Frankenstein agurgarria gutun baten irakurketa da. victor Frankensteini zuzendu-
tako gutunarena, zehazki. Ana Galarraga Aiestaran zientzia-komunikatzaile eta 
kultura-zaleak sortu du testua, kezka zientifiko, etiko, feministak eta literarioak 
txirikordatuz, eta Juan Luis perez Mitxelena petti musikariaren ahots eta kantuen 
laguntzarekin errezitatzen du. 
Frankenstein liburua gutun bat da, berez. eta, emanaldian, gutunaren formatuak 
zuzenean ikusleei hitz egiteko aukera ematen du: zein dira zientziaren mugak? 
Aurreikusi gabeko ondorioak daudenean, norena da ardura? zer pisu dute, orain-
dik, erruak eta damuak? zergatik ukatzen zaio aitortza Mary shellyri? Lurpera 
liteke iragana? nor da munstroa?

azaroak 13, IGaNDEa
bakarrizketa: Magma Mia. beatriz egizabal
18:00 sutegiko auditoriumean.
Sarrerak: aldez aurretik salgai 8€-tan  
usurbilkultura.eus atarian. bazkideek 6€-tan eskuratu  
ahal izango dute sarrera bat noAuA!ren egoitzan.
Haserre nago, sutan nago, irakiten nago... presio gehiegi eta zulo guztiak itxita 
mantentzeko hezitu naute. sumendia lehertzear dago Magma mia!!! 
bakarrizketa feminista; militantziatik asko, baina umoretik are gehiago duen ikus-
kizunak ikusle potentzial desberdinetan gogoeta eta barreak eragitea du helburu 

azaroak 18, oSTIraLa
film emanaldia: “black is belta ii. ainhoa”
22:00 sutegiko auditoriumean.
Sarrerak: aldez aurretik salgai 6€-tan  
usurbilkultura.eus atarian. bazkideek 4€-tan 
eskuratu ahal izango dute sarrera bat noAuA!ren 
egoitzan.
“black is beltza” filmaren ondoren “black is beltza ii: Ainhoa” filma estreinatu 
zuen Fermin Muguruzak Donostiako 70. zinemaldian.
Ainhoa mirariz jaio zen La pazen (bolivia) Amanda ama atentatu parapolizial ba-
tean eraila izan ondoren. kuban hazi eta 1988an, 21 urterekin, euskal Herrira 
abiatuko da Manex aitaren herria ezagutzera. Gatazka errepresibo betean, Jo-
sune kazetari konprometitua eta bere lagun koadrila ezagutuko ditu. Horietako 
bat heroina gaindosi baten ondorioz hiltzen denean, Ainhoak eta Josunek bidaia 
iniziatiko bati emango diote hasiera Libano, Afganistan eta Marseilla hiritik barre-
na. Gerra Hotzaren azken urteak dira eta biak ala biak narkotrafikoaren sareak eta 
azpikeria politikoek bat egiten duten mundu ilunean barneratuko dira. 

azaroa 19, LarUNBaTa
antzerkia: “zeozertan dabil baina ez dakit zertan” Metrokaodroka kolektiboa
20:00 sutegiko auditoriumean.
Sarrerak: aldez aurretik salgai 10€-tan usurbilkultura.eus pla-
taforman. bazkideek 8€-tan eskuratu ahal izango dute sarrera 
bat noAuA!ren egoitzan.
etxe bat, edozein etxe. egongela bat, edozein egongela. Hiru 
lagun, elkarri galdezka:“Gu familia bat gara?”. 
Antzezlana hasi eta ikusleak ez du argi izango zein den hiru per-
tsonaien arteko harremana, baina bere ekintzen harira joango 
da deskubritzen hiruko honek ezkutatzen duena. Hari horretan, familiari loturiko 
galderek, kontraesanek eta umorezko zirtoek zeharkatuko dute antzezlana. 
Familiaren ideiatik tiraka sitcoma eta poesia bisualaren arteko antzezlana osatu 
du Metrokoadroka kolektiboak. umorezko begirada bat, modu batean edo bes-
tean etengabeko galdera den familiaren ideiari: “zerk elkartzen ditu pertsonak? 
posible dira familia edo, funtsean, afektuen sare berriak imajinatu? Funtsean... 
zer da familia bat?”

Santa zeziliren omenezko emanaldia
antolatzailea: zumarte Musika eskola. Sarrera: Doan.
“Musikalean” kalejira egingo da talde instrumentalarekin. 
ondoren, sutegin kontertua egingo da instrumentu eta talde desberdinekin.

MUNDUALDIA 2022 
azaroak 4, 5 eta 10

Amaiur
ZIKLOA
Nafarroaren 
independentziaren  
defentsa 
azaroak 5

GoIko GeLA 
Euskarazko Gospel emanaldia  

azaroak 6



Hitzaldia: “Haur eta nerabeen 
Transexualitateari buruz” 
antolatzailea: Hitz Aho udarregi ikastolako guraso elkartea.
ez da nire gorputza zure begirada baizik. ulertu, lagundu ahal izateko.
Haur eta nerabeen transexualitateari buruzko hitzaldia. nAizen, Adingabe transexualen 
familien elkarteak bideratua. Familien testigantzak ere bilduko dira bertan.

Ixabel agirresarobe ipuin-kontalaria
antolatzailea: txokoargi elkartea.

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra: 
aurkezpenak eta erakusketak

azaroak 15 - 23 - 30
usurbilgo udalbatzak HApo Hiri Antolamendurako plan orokorra hasieraz onartu 
du. Dokumentuaren eduki nagusiak ezagutarazteko, aurkezpen publikoak eta era-
kusketa antolatu ditu, etxez etxe aldizkaria bidaltzeaz gain. 

azaroak 15, kaxkoan: potxoenean, 18:00etan. erakusketa, sutegiko erakusketa 
gelan: azaroaren 20tik 22ra eta abenduaren 7tik urtarrilaren 31ra.

azaroak 23, Aginagan. eliza zaharrean, 18:00etan. erakusketa: azaroaren 23tik 29ra.

azaroak 30, zubietan. kaxkapen, 18:00etan. erakusketa: azaroaren 30etik aben-
duaren 6ra. 

aurkezpena: Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren Plan estrategikoa
udalak Jarduera Fisikoaren eta kirolaren plan estrategikoa osatzeko parte-hartze proze-
sua egin zuen iaz, Aktibatzen. Jarduera fisikoa eta kirola, denon eskura lelopean. Herriko 
eskaintza, kirol instalazioak, kluben kudeaketa, dirulaguntzak eta eskola kirola izan dira 
landutako gai nagusiak, eta, orain, emaitzak aurkeztuko dituzte.

kalakan taldearen  
musika emanaldia
antolatzailea: eliza zaharra elkargunea.
Sarrerak: aldez aurretik salgai 10€-tan  
usurbilkultura.eus atarian.

“talde bat. Hizkuntza bat. Musika bat.”

EUSkaraLDIa
azaroak 18 - aBENDUak 3
antolatzailea: euskaraldiko Herri batzordea.

azaroak 6, IGaNDEa
“goiko gela”: euskarazko gospel emanaldia
19:00 sutegiko auditoriumean.
sarrerak, doan usurbilkultura.eus atarian
zuzendaritza eta pianoa:  
iñaki Miguel.
abeslariak: karlos etxaniz,  
Jon imanol etxabe, olatz otxoa  
eta santi romano.
Gospelaren kantu klasiko ezagune-
nak moldatu eta euskaraz kantatuko 
dituzte. Haur, gazte zein helduentza-
ko moduko ikuskizun bizi eta alaia 
dugu. 
Hizkuntz ohiturak kantuan ere alda-
tzeko aukera aproposa!

azaroak 18, oSTIraLa
euskaraldiaren hasiera 
Ahobizi eta belarriprestak, norbere roletik aritzeko unea!

aBENDUak 3, LarUNBaTa
euskaraldiko gala 
Amaiera dotorea emango diogu aurtengo edizioari Aginagako eliza zaharrean. 
Hainbat artistarekin gaupasa ederra egiteko parada izango da.

* ekitaldi guztietan izango da izena eman eta txapa jasotzeo aukera.

ll EkINTzak MUNDUaLDIa 2022

Aurtengo Mundualdiak hiru eguneko egitaraua izango du: usurbilgo jatorri aniztasuna 
ospatzeko ez ezik, azken hilabeteetan egindako urratsak aurkezteko ere baliatuko dugu.

azaroak 4, oSTIraLa
Tertulia filosofikoa, LH6ko ikasleei zuzendua, oinherri herri hezitzailearen eskutik. 
18:00 potxoenean.

azaroak 5, LarUNBaTa
Munduko jolasak, zirimararekin. 
goizean, 11:30 - 13:00, herriko frontoi inguruan.
arratsaldean, 18:00etatik aurrera, herriko frontoian.
aurkezpena. Alkatearen agurra eta Aniztasun kontseiluaren aurkezpena. 
Jakien dastaketa.
Musika emanaldiak: Saul eta alvaro herrikide nikaraguarrak, eta kawadeni 
taldea, Afrikako perkusio doinuekin.

azaroak 10, oSTEGUNa
Mario zapataren hitzaldia, harrera protokoloen inguruan. 
18:00 potxoenean

amaiur:  
Nafarroaren independentziaren defentsa  

zIKLOA

azaroak 5, LarUNBaTa
nola aurkeztu espainiarrak ez ziren, izan 
nahi ez zuten, eta baxenabartarrak be-
zala, sekula espainolak izango ez ziren 
nafarrak.

antolatzailea: nafartarrak taldea.
Laguntzaileak: usurbilgo udala eta naba-
rralde Fundazioa.
gonbidapenak: usurbilkutura.eus atarian.

10:00 idoia Arrieta. Hitzaldia: “gure memo-
riaren une lausoak: Xvi. mendeko geo-
politikaren oharrak”
Lan honek Xvi. mendeko geopolitikaren gainbegirada bi gertaeratatik abiatuta aztertu 
nahi du: Magallaes-elkano mundubira eta nafarroaren konkista.

11:00 pello Monteano. Hitzaldia: “velaz, amaiurko kapitaina” (gaztelaniaz)
Jaime velazen (1475-1522) biografia zoragarria, espainiar konkistaren aurkako nafar 
erresistentzia inork ez bezala pertsonifikatu zuen kapitaina. borrokalari nekaezina, 
leialtasunak eta ohoreak berebiziko tokia zuen haren baitan. Dena -etxaldea, familia 
eta bizitza- eman zuen nafar izaten jarraitzeagatik.

12:00 Atsedenaldia.

12:30 – 14:00 Mahai-ingurua. iñaki idigoras, Ainara Artetxe, iñigo Larramendi eta 
rafa santxez. 

XXVI. artisau azoka
antolatzailea: Aitzaga elkartea.
Aurtengoa XXvi. Artisau Azoka izango da. Frontoian ho-
geita hamar postu izango dira: bitxigintza, larrugintza, 
egur-lanketa, zeramika, otarregintza, metalgintza... ba-
serri-giroko azoka ere egingo da, eta taloa jateko aukera 
izango da.

Enrique Dapena “etorkizuneko 
sagargintza eta sagardogintza ekologikoa” 
antolatzailea: Alkartasuna usurbilgo baserritarren koo-
peratiba eta eneek. (euskadiko nekazaritza eta elikadura 
ekologikoaren kontseilua)
Hizkuntza: euskaraz eta gaztelaniaz  
izen ematea: 10 euro. www. alkartasuna.eus
enrique Dapenaren eskutik, sagargintza eta sagardogin-
tza ekologikoari buruzko betebehar tekniko administrati-
boak ikasiko ditugu.

antzerkia: “entremeses de Cervantes”
antolatzailea: Gure pakea elkartea. 
Hizkuntza: Gaztelaniaz · Sarrera: borondatea
zuentzat elkarteko Donostiako boluntarioen antzerki taldeak “Dibortzioen epailea” eta 
“zahar jeloskorra” antzeztuko ditu. 

Hitzaldi zikloa: zaintza (I)
antolatzailea: usurbilgo udala.
zaintza ekosistema berriaren eraikuntzan, 
ezinbestekoa da zaintza lanak aitortzea eta 
gure herriko agendaren erdigunean kokatzea. 
zaintza lanek hari asko dituzte, eta horietatik 
tira egiten ahaleginduko gara: azaroan hasita, 
datozen hilabeteetan, hari bati helduko diogu 
hilean behin.

azaroak 17, oSTEGUNa
Mahai ingurua:  
zaintza lanen demokratizaziorantz: etxeko langileak borrokan
18:00etan, potxoenean.
Hizlariak: Matxalen Legarreta (eHuko irakaslea), txefi roco (LAbeko ordezkaria) 
eta Maitelan kooperatiba.

azaroak 19, LarUNBaTa
zaintza azoka
10:00 - 15:00 potxoenean
usurbilgo udala zaintza ekosistema berria garatzen ari da, eta horren eraikuntza 
prozesuaren erakusleiho parte-hartzailea izango da zaintza azoka. usurbilen he-
rritarren parte hartzearekin eraikitzen ari garen zaintza ekosistemaren ereduaz 
hitz egingo dugu, bizipen tailerren bidez eta bi bisita bereziren bidez: txirikorda 
eta kalezarko zaintzadun etxebizitzen auzunea ezagutzeko aukera izango da.
parte hartzeko, derrigorrezkoa izango da aldez aurretik izena ematea, usurbil.
eus/zaintza-azoka webgunean edo Gizarte zerbitzuetara deituta (943 37 71 10). 
egitaraua:
10:00-10:30 Harrera.
10:30-11:30 Mahai ingurua: usurbilgo zaintza ekosistemaren eredua.
11:30-13:00 bizipen tailerrak: komunitatea, zerbitzuak, pertsona erabiltzaileak 

eta gizarte zerbitzuak.
13:00-13:30 bisitak: talde bat txirikordara eta beste bat zaintzadun etxebizitze-

tara.
13:45-15:00 itxiera ekitaldia eta luntxa. 

azaroa  
Sutegi Udal Liburutegian 

antolatzailea: usurbilgo udala. Sarrera: doan. 

azaroak 3, oSTEGUNa
Maite franko ipuin kontalaria
18:00 sutegiko udal liburutegian.  
Adina: HH5eko haurrei zuzendua.

azaroak 15, aSTEarTEa
Garbiñe Larrearekin Solasean
19:00 sutegiko udal liburutegian.
Garbiñe Larreak idatzitako “sendabelarrek 
dakitena” liburua izango dugu mintzagai, 
idazlea bera gure artean izango delarik

azaroak 30, aSTEazkENa
Euskarazko irakurketa-topaketa
19:00 sutegiko udal liburutegian
idoia garzesen “Mendiko gaitza” libu-
rua izango dugu mintzagai eta idazlea bera 
gure artean egongo da.
Anima zaitez, lagun giro ederra aurkituko 
duzu eta! 

  1 
Asteartea 11:00 Frontoian

  4 
Ostirala 15:30 - 19:30 Potxoenean

  4 
Ostirala 19:00 Sutegiko auditoriumean

 8 
Asteartea 18:00 Sutegiko auditoriumean

16 Asteazkena 18:00 Potxoenean

12 Larunbata 17:00 Txokoalden

  5 
Larunbata 22:00 Aginagako eliza zaharrean


