
 PIL-PILEAN 2019ko ekainaren 28an6 ELKARRIZKETA

10 urte espetxean, jada kalean behar zuten arren 

Zigorraren hiru laurdenak 
2018ko ekainetik beteak 
izanda Usurbilen behar 

zuten jada hirurek, baina 600 
kilometrora urrunduak dituzte 
Picassenteko (Valentzia) es-
petxean. Irteera data 2021eko 
ekainerako jarria diete. 10 urte 
bete berri dituzte kartzelan 
Olatz Lasagabasterrek eta Pa-
txi Urangak. Hamarkada luze 
honetako hamaika bizipenen 
kontakizuna egin digute espe-
txetik lerrootan. Datorren urta-
rrilera begira jarriak dira orain. 
Bien alaba Xuak 3 urte beteko 
ditu.  Espetxetik irten eta gu-
rasoengandik urrundu beharko 
du.

NOAUA! Nola gogoratzen duzue 
duela 10 urteko atxiloketaldia 
eta jasotako tratua?
Edozein atxiloketa bezala, une 
gogorra izan zen. Goizaldeko 
ordubietan etxeko atea bota 
eta konturatzerako lurraren 
kontra botata ginen, polizien 
belaunak lepondoan genituela. 
Garzon epaile ohiaren aginduz 
atxilotu gintuztela jakin ge-
nuen, bera ere etxean agertu 
zitzaigun. Madrilen, tentsio 
handia zen arren, ez gintuzten 
ukitu. Bai, ordea, Donostiatik 
Madrilerako bidean eta Patxi, 
Madrildik Iturriotzera erama-
tean. Kolpeak eta denetariko 
mehatxuak jaso genituen, he-
riotz mehatxuak eta senidee-
kikoak.

Kartzela berean egon ahal iza-
teko hamaika oztopo izan ditu-
zue. Ezkondu ostean ere, bana-
tuta izan zaituztete?
Guztira ia bost urte eman ge-
nituen espetxe desberdinetan 
banatuta, ezin elkar ikusi. Iza-
tezko bikote paperak eduki eta 
batera bizi ginela aski frogatua 
izan arren, behin eta berriro 
ukatzen ziguten espetxe misto 
batera eraman eta asteroko bi-
sitak egin ahal izatea. Ezkondu 
ere horregatik egin ginen, be-
rez gure asmoetan sartzen ez 
zen arren, pentsatuz ezkontza 
agiriarekin ez zutela heldule-

ku juridikorik izango banatuta 
mantentzen jarraitzeko. Alfe-
rrik. Ezkondu eta lauzpabost 
bisita eginda, berriro banatu 
gintuzten eta beste bi urte eta 
erdi pasako ziren ostera espetxe 
berean elkartzeko. Ez, ordea, 
espetxe administrazioaren bo-
rondatez, baizik eta Entzutegi 
Nazionalean enegarren helegi-
tea aurkeztu eta epaileak biga-
rren edo hirugarren aldiz guri 
arrazoia eman ostean. Ordutik, 
2014ko otsailetik, espetxe bere-
tan egon gara, nahiz eta Xua 
jaio zenean hilabete eta erdiz 
berriro banatuta eduki gintuz-
ten. 

2014ko otsailean elkartu zin-
tuzten Foncalenteko espetxean. 
Nolako bizi-baldintzak zenituz-
ten? Okerrago emakumeen–
tzat? Nolakoa zen zuen hartue-

Ondoko elkarrizketa eskaini diete NOAUA! eta Orioko Karkarari.

SAKABANAKETA
“Guztira ia bost urte 

eman genituen espetxe 
desberdinetan banatuta, 

ezin elkar ikusi” 

NOAUA! Usurbil eta Oriotik 700 
kilometrora zineten orduan. 
Dispertsioak zer nolako ondo-
rioak izan zituen zuen senide 
eta lagunengan?
Dispertsioak senide eta lagu-
nengan duen eragina ikaraga-
rria da edozein kideren kasuan. 
Denbora asko eman behar dute 
errepidean eta horrek arrisku 
handia dakar. Eta tentsioa. Bi-
daia egiten duenarentzat eta ba-

rruan denarentzat. Beharbada, 
alderdi horri ez zaio hainbeste 
erreparatzen, baina emozional-
ki kostu handia du distantzia 
horrek suposatzen duen guz-
tiak. Astero-astero hutsik egin 
gabe izan ditugu bisitan senide 
nahiz lagunak eta ezingo diegu 
sekula behar beste eskertu. Argi 
eta garbi esan beharra dago 
sakabanaketa eta dispertsioa, 
gure aurka baino, senide eta 

lagunen kontra hartutako neu-
rriak direla. Guri eskarmentua 
emateko erabiltzen dituztela. 
Kartzela txarrak eta txarragoak 
dauden arren, guretzat denetan 
zerua berdina da beti. Ezarri-
tako zigorra propina galanta-
rekin ari gara ordaintzen, sen-
tentzian jasota dagoena baino 
askoz gehiago. Baina senide eta 
lagunek? Ze erantzukizun dute 
gu espetxera ekarri gintuen 

auzian? Ze ardura zeukan gure 
lagun Santik, Foncalenten bisita 
egitetik bueltan istripua izan eta 
autorik gabe geratu zenean? Ja-
kina, bidaia luze horiek egiteko 
erabakia gure ingurune afekti-
boarena da, baina eurek aste-
bururo milatik gora kilometroko 
joan-etorria egin behar izatea, 
Martutene etxe ondoan izanda, 
badakigu nortzuen erantzuki-
zuna den.

“Ezarritako zigorra propina galantarekin ari gara ordaintzen” 

mana? 
Foncalenteko bizi baldintzak 
nahiko kaskarrak dira. Astean 
behin ikusten ginen 40 minutuz 
eta, horrez gain, hilero aurrez 
aurreko familiarra eta intimoa 
genituen, bakoitza ordube-
tekoa. Legeak ezartzen duen 
gutxieneko denbora da hori. 
Emakumeak 2015eko urrira arte 
isolamenduan bizi ginen. 1. 
graduan sailkatuta egonik, han 
sartzen gintuzten. 24 orduak 
espazio txiki-txikian ematen 
genituen. Patioa oso txikia zen 
eta neguan, esaterako, bizpahiru 
hilabetez ez zen eguzkirik sar–
tzen han. 

Gizonezkoen kasuan, Valde-
morotik Foncalentera iritsi eta 
1. graduko moduluan izan nin-
duten urte eta erdiz. Baldintza 
gogorretan, beste moduluetan 
bizitzeko gatazkatsuegiak diren 
presoz inguraturik. Oihana zen 
hura; zarata etengabea, lis-
karrak, beti adi ibili beharra… 
egoeraren adibide bat jar–
tzearren, euskaldunak gorro-
to dituen preso batek tabako 
paketea oparitu zion beste bati 
gutako edozeini eraso egin 
ziezaion. Bai egin ere. Eskuz 
egindako labana batekin atze-
tik isilka joan eta bizkarrean 
hiru ziztada sartu zizkion kide 
bati. Inorentzako segurtasun 
baldintzarik ez zen betetzen 
eta azkenean modulua itxi eta 
profil lasaiagoko presoak sar–
tzeko berregituratu zuten.
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“Bizitzako unerik zoriontsuena eta bereziena 
mingarrienetako batekin elkartu zitzaigun”
NOAUA! 2017ko urtarrilean 
Xua jaio zen. Une pozgarria 
baina baita ere une oso gogo-
rrak bizi izan zenituzten. Zu-
rekin zen Olatz, Izarren ama 
Sara Majarenas. Nola bizi izan 
zenituen une haiek?
Xuaren jaiotzaren inguruan 
oso une gogorrak bizitzea 
egokitu zitzaigun, bai. 2017ko 
urtarrilaren 15ean saiatu zen 
Izarren aita alaba hiltzen eta 
hori guztia Sararen ondoan 
bizi izan genuen. Ez dago 
hitzez azaltzerik une haietan 
sentitu eta bizi izan genuena. 
Agian “shock”-a da guztia ho-
beren definitzen duen hitza. 
Sinestezina baitzen dena; ez 
zitzaigun buruan sartzen ger-
tatu zenik ere. Halako gauzak 
gure inguruan gertatzea ez da 
batere ohikoa eta sentimendu 
leherketa ikaragarria izan zen 
hura; mina, haserrea, ezina, 
tristura… Sarari laguntzea eta 
babesa ematea izan zen gure 
helburu nagusia. Lehenengo 
bi egunak eta gauak gurekin 
pasa zituen eta gero moduluz 
aldatu zuten. Elkar ikusteko 
genituen tarte txikietan ema-
ten zigun Izarren berri. Hura 
gertatu eta lau egunera jaio 
zen Xua.

Xua biloba ezagutu ahal iza-
teko 600 kilometroko bidaia 
egin zuen zure ama Mari Kar-
men Anzaren gaixotasun larria 
bizitzea egokitu zitzaizuen 
baita. Dena batera egokitu zi–
tzaizuen.
Bizitzako unerik zoriontsuena 
eta bereziena mingarrienetako 
batekin elkartu zitzaigun, bai. 
Aitona Joxe ere joan zitzaigun, 
Xua jaio eta ordu gutxira. Oso-

oso gogorra izan zen dena. 
Zorionez, amak indarra ate-
ra zuen hura gainditzeko eta 
orain bilobarekin ikaragarri go-
zatzen ari da. 

Picassenteko espetxean zare-
te hirurok, baina aparte era 
berean. Zein da une honetako 
egoera?
Xua eta biok batera bizi gara 
amen moduluan eta Patxi gizo-
nezkoen modulu arrunt batean 
dago. Astean bitan ikusten 
dugu elkar; astearte arratsalde-
tan ia ordubeteko bisita inter-
modularra izaten dugu hirurok 
eta ostiral goizetan senideekin 
bisita. Horrez gain, elkarbizi–
tzako aurrez aurrekoa (4 ordu) 
eta aurrez aurreko familiarra 

“Xua eta biok batera bizi gara amen moduluan eta Patxi gizonezkoen 
modulu arrunt batean dago. Astean bitan ikusten dugu elkar”.

OLATZ LASAGABASTER
“Amen moduluan bizi 
gara. Oinarrian, bizi 

baldintzei dagokionez, 
ez dago alde handirik 
modulu arruntekin”

“Egokitzapen prozesua beharko dugu hemendik ateratzean”
NOAUA! Hamar urteetan nola 
mantentzen da harremana la-
gunekin, senideekin…? Zer 
nolako lotura mantendu duzue 
zuen herriekin (Orio, Usurbil). 
Eta herriok zuekiko?
Lagunekin eta senideekin bisi-
ten bidez, telefono deien bidez 
eta gutunen bidez manten–
tzen dugu harremana. Komu-
nikazioak mugatuak dira eta 
interbentzioa ezartzen digute: 
bisitak eta deiak (bosna mi-
nutuko zortzi dei astean) gra-
batzen dituzte, gutunak gazte-

lerara itzuli eta iristen direnak 
hilabete ingurura iristen dira. 
Oraindik orain, komunikazio 
guztien interbentzioarekin ja-
rraitzeko ematen dituzten ar-
gudioak Erakundea existitzen 
zeneko berdinak dira: segur-
tasunagatik ekidin beharra du-
tela espetxea eta kartzeleroei 
buruzko informazioa ateratzea 
ondoren, kaletik, haien kontra 
ez jotzeko. Beraz, harremanei 
eusteko oztopoak jartzen diz–
kigute etengabe, baina horien 
guztien gainetik jarraitzen dugu 

harremanak elikatzen. Oriore-
kin eta Usurbilekin ere lotura 
mantendu dugu etxekoen eta 
lagunen bidez, herritarrek hela-
razitako elkartasun mezuen eta 
hitzen bidez eta baita Noaua! 
eta Karkarari esker ere.

Kartzelaz kanpokoak ere au-
rrera egin du urteotan. Herria, 
herritarrak... aldatuz joan dira. 
Bertigorik ematen dizue laster 
zuen burua hor ikusteak?
Bai. Hamar urtean asko al-
datzen dira gauzak: espazioa 

bera, jendearen bizimodua, 
harremanak… dena. Espe-
txean gauden bitartean kaleko 
bizimodua  idealizatzera  jo–
tzen dugula esango genuke 
eta kalean dena ez da arrosa 
kolorezkoa. Bestalde, pre-
soak preso sartu zuteneko 
ingurunea eta aurpegiak ditu 
buru-bihotzetan eta oroitza-
pen horiekin bizi da, baina 
buruan dugun hura erabat al-
datu da.  Egokitzapen proze-
sua beharko dugu, zalantzarik 
gabe, hemendik ateratzean.

(ordu eta erdi) ditugu hilero. 
Patxik urtebete behar du nik 
astebetez Xuarekin ematen 
dudan denbora egiteko. Gogo 
handiz eta ilusioz egoten gara 
hirurok une horien zain, baina 
izatez, hutsaren hurrengoa da 
elkarrekin egoteko dugun den-
bora tartea.

Picassentera haurdun zinela 
lekuz aldatu zintuzten Olatz. 
Emakumeentzako espetxea 
omen da, baina zer nolako bizi 
baldintzak dituzue bertan?
Amen moduluan bizi gara lau 
kide gure txikiekin. Oinarrian, 
bizi baldintzei dagokionez, 
ez dago alde handirik modu-
lu arruntekin, baina umeekin 
egonda zenbait gauzetan mal-
gutasun handiagoa dago. Ziega 
txiki batean bizi gara, 12 metro 
koadro gutxi gorabehera, eta 
bertan ematen ditugu 15 ordu 
egunero. Espazio dezente dago 
patioan eta txikiek parketxo 
bat ere badute. Jardin txiki bat 
eta zuhaitzak eta landareak 
badira. Barruan, berriz, ludote-
ka dago hainbat jostailurekin. 
Umeentzat egokitutako espa-
rrua da baina, betiere, kartze-
lak markatzen dituen mugen 
barnean.
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“Espetxe sistema pertsona ezeztatzeko diseinatua 
dago; ez da erraza”
NOAUA! Gorputza preso izan 
duzuen bitartean, zer egin du-
zue zuen ideiak aske izan dai-
tezen?
Horixe du espetxeak, fisikoki 
bakarrik giltzaperatu zaitzake-
ela. Buruak aske jarraitzen du; 
ideiek, pentsamenduek, sen-
timenduek eta ametsek aske 
jarraitzen dute. Agintariek bes-
telako mezua zabaltzen duten 
arren, espetxe sistema pertsona 
ezeztatzeko diseinatua dago eta 
preso dagoenak indarra atera 
behar du egunero munstroari 
aurre egiteko. Ez da erraza. 
Esan bezala, espetxe sistemak 
presoa otzantzea, despertsona-
lizatzea eta alienatzea du hel-
buru. Eta zer esanik ez euskal-
duna eta preso politikoa bada. 
Izan ere, bera makurraraztea 
sari politikoa bilakatzen da. 
Kontatu ahalko genituzke bere 
lanean zorrotz, baina preso eta 
pertsona gisa modu humanoan 
tratatu gaituzten hainbat kar–
tzelerok esandakoak, aitortuz 
guri sistematikoki egiten zaigu-
nak ez duela izenik. Horretan 
ere, ingurunearen eta kideen 

babesa ezinbestekoak izaten 
dira. Baina horren guztiaren 
gainetik ez da ametsak eta ilu-
sioak giltzapetuko dituen barro-
te edo sarrailarik. 

Nola ikusten duzue egungo 
egoera politikoa, batik bat tes-
tuinguruaren aldaketarekin 
(Aieteko agiriaren ondoren, 
ETAren desagertzearen ondo-
ren). Presoen egoera aldatu 
da? Ze  perspektibak ikusten 
dituzue etorkizun hurbilean? 
Kondena osotasunean (12 urte-
koa) bukatu aurretik etxeratze-
ko esperantzarik ba al duzue?
ETAk borroka armatua alde 

batera utzi eta gerora desager-
tu zenetik zerbait argi geratu 
bada, zera da: Erakundea Eus-
kal Herriak bi estatuekin duen 
gatazkaren ondorio zela eta 
ez, askok saltzen jarraitu nahi 
duten moduan, gatazkaren ja-
torria bera. ETA amaitu zen bai-
na Euskal Herriak menderatuta 
jarraitzen du eta askatasunerako 
bidean jartzeko lan handia dugu 
aurretik. Independentziaren al-
deko gehiengo sozial sendoa 
artikulatzeak berebiziko garran–
tzia du orain, lehen urrats gisa.

Presoei dagokigunez, egoera 
oso pixkanaka ari da aldatzen. 
Dispertsioa eta gainerakoak ai-

“Xua Gurasoekin etxera” plataforma aurkeztu berri da egunotan.

NOAUA! Hurrengo aldaketa 
nagusia datorren urtarrilean, 
Xuak 3 urte betetzen ditue-
nean aurreikusten da. Igual 
une zailenetakoa izango da. 
Prestatzen ari zarete une ho-
rretarako?
Erabat prestaturik ez dago. 
Nola presta daiteke 3 urteko 
ume bat gurasoak hilean behin 
ikusteko? Nola gurasoak alaba 
hilean behin ikusteko? Xua-
rekin bere irteera lantzen ari 
gara; badaki 3 urte betetzen 
dituen egunean amonarekin 

joango dela Usurbilera bizitze-
ra. Garbi dugu egoera zein den 
baina emozionalki guztiz pres-
tatzea ezinezkoa da oso une 
gogorra izango delako. Eta 
gure kasuan tira, alde dugu 17 
hilabeteko kontua izango dela; 
kide askoren kasuan urte pila 
izaten dira. Hala ere gogorra 
izango da berdin-berdin.

Banaketa ekidin al daiteke 
lege arrunta aplikatuz gero? 
Baldintzapeko askatasunaren 
aukerarekin esaterako.

Bai, jakina. Legea aplikatuz 
gero, legea bere horretan, 
injerentzia politikorik gabe, 
kalean beharko genuke 2018ko 
ekainaz geroztik. Orduan bete 
genituen zigorraren 3/4ak eta 
legeak dio une horretatik au-
rrera presoa kalera atera lite-
keela baldintzapean. Gure ka-
suan baldintza guzti-guztiak 
betetzen ditugu askatasuna 
berreskuratzeko espainiar le-
gediaren arabera: ez dugu 
erantzukizun zibila ordaindu 
beharrik, portaerari dagokio-

nez espedientea garbi dugu… 
kalean ez bagaude estrategia 
jakin baten baitako erabaki 
politikoen ondorioz da.

Ekitaldia jaietan
Usurbilgo jaiak tarteko azken 
ostiraleko euskal presoen es-
kubideen aldeko mobiliza-
ziorik ez da izango. Horren 
ordez, larunbateko kantu-jira 
eta zikiro-janaren ostean, eki-
taldia izango da 20:00etan, Po-
txoenea ondoko Olanoeneko 
plazan.

“Nola presta daiteke 3 urteko ume bat gurasoak 
hilean behin ikusteko?”

taren batean jarri zituzten mar-
txan baina eskubide urraketa 
sorta amaigabeari amaiera 
emateko presarik ez zaie na-
bari. Egia da kide batzuk ger-
turatu dituztela eta gutako 
hainbat 1. gradutik 2. gradura 
pasa gaituztela berriki. Baina 
Soria, Villabona, Leon… urru-
tiegi egongo dira beti 40 minu-
tuko bisita bat egitera joateko; 
nahiz Almeria edo Sevillarekin 
alderatuta “gertu” egon, Eus-
kal Herrian beharko baigenuke 
denok aspaldi. Hauteskundeak 
PSOEK irabazita, ikusi beharko 
dugu orain arte egindako mu-
gimenduek segida izango ote 
duten eta zein erritmotan.  

Gure kasuan, bi urte falta 
zaizkigu etxera itzultzeko eta 
itxaropenari heltzen badiogu 
ere, oso-oso zaila ikusten dugu 
2021eko ekaina baino lehen as-
katzea. Ez dugu burua horretan, 
zeren gu aske lagatzeko iriz–
pide juridikoa ezarri beharko 
lukete irizpide politikoen gaine-
tik eta, gaur-gaurkoz, Madrilgo 
eta Gasteizko gobernuak ez di-
tugu klabe horretan ikusten.
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‘Xua gurasoekin etxera’ ekartzeko herri ekimena abian 

Hamabi urteko espe-
txealdiaren hiru laur-
denak beteak dituzten 

arren, Usurbildik 600 kilome-
trora Valentziako Picassenteko 
espetxean dituzte preso orain-
dik Olatz Lasagabaster eta Patxi 
Uranga. Igandean 10 urte bete 
zituzten atxilotu zituztenetik. 
Olatz eta Patxirekin bizi da 
haien alaba Xua ere. Hiru urte 
beteko ditu 2020ko urtarrilean 
eta espetxetik irten beharko 
du. Gurasoengandik urrunduko 
dute. Halakorik gerta ez dadin, 
Xua eta gurasoak bereizi ez 
ditzaten eta hiruren etxeratzea 
gauzatzearen alde lan egingo 
du joan den larunbatean, haien 
Usurbilgo eta Orioko lagunek 
Askatasuna plazako parkean 
aurkeztu zuten “Xua Gurasoe-
kin Etxera” herri ekimenak. 
 
“Jarri ixa handi bat zuen 
herrian”
Hainbat ekimen bideratuko di-
tuzte hurrengo hilabeteotan. 
“Aurrerantzean, ixa erraldoi 
bat egitera animatu nahi zai-
tuztegu. Xuarekin batera Olatz 
eta Patxi Euskal Herrian nahi 
ditugulako. Etxean nahi ditugu-
lako, Usurbilen eta Orion. Jarri 
gizatasunezko ixa bat zuen bi-
zitzan, solidaritatezko ixa bat 
zuen bihotzetan, justiziazko ixa 
bat zuen etxean. Jarri ixa handi 
bat zuen herrian”, luzatzen die-
te gonbita herritarrei.

Argi gogorarazten digute, 
Xuak, Olatzek eta Patxik, hi-
rurak eta elkarrekin, aske eta 
etxean behar dutela jada. “12 

urteko zigorraren hiru laur-
denak ondo beteak dituzte 
dagoeneko. Espainiako lege-
diaren arabera baldintzapeko 
askatasunean beharko lukete. 
Legez libre behar lukete baina 
giza legerik ez duen kartzela 
politika lotsagarri honen hiru 
biktima gehiago dira”. 

Hamaika ekimen 
Ekimen ugari iragarri dituzte 
hurrengo hilabeteotarako: sina-
dura bilketa, mozio aurkezpe-
nak, kantu baten sorrera, postal 
bidalketak, arropa salmenta... 
Adi ekimen guztion sustatzai-
leek NOAUA!ra helarazi duten 
ondoko irudiari. Giltza, katea... 

Abiarazi duten kanpainaren 
irudia izango da. Abiatzear di-
tugun Usurbilgo jaion zaindari 
izango dugun maskotak era-
mango duena. 

Usurbilgo festetako maskotak 
honenbestez, keinu argia egin 
eta bere egingo du “Xua gura-
soekin etxera” herri ekimena-
ren aldarria. “Aurtengo jaietako 
maskotan Xuak bere lekua izan-
go du. Askatasun eza, gurasoe-
kiko maitasun lotura goxoa eta 
askatasunerako giltza irudika-
tuko duena. Azken batean bere 
egoera islatzen duena”, azaldu 
zuten “Xua gurasoekin etxera” 
ekimeneko kideek.

Herrira zabalduko da 
kanpaina. “Guk ekimen hone-
tan parte hartzera gonbidatzen 
zaituztegu usurbildar guztioi. 
Xuari denok eta bakoitzak bere 
moduan lagundu diezaiokegu. 
Honen erakusle dira ekimen 
honi jada beren ekarpena egin 
diotenak, logoa, abestia eta bi-
deo bat eginez”.

“Xua gurasoekin etxera” plataforma aurkeztu berri da egunotan.

HERRI EKIMENA
“Isilik eta geldirik egon 
ezin dugulako, talde bat 
lanean ari gara injustizia 
hau salatu eta konponbidea 

ematea eskatzeko”

“Ixa hori erraldoia 
izatea nahi genuke”
Maskotarenaz gain, ekimen 
gehiago iragarri dituzte hu-
rrengo hilabeteotarako. Zen-
bait ekintza abiarazi dituzte 
jada; esaterako sinadura bil–
keta bat. Horrekin batera, 
egunotan Orioko eta Usurbil-
go etxeetan, ekimen honen 
eta Xuak, Olatzek eta Patxik 
bizi duten egoeraren berri 
ematen duten aldizkaria ba-
natu dute. 

Ixa handi batek irudika-
tuko du ekimena. “Ixa hori 
da hemendik bidali diegun 
elkartasun muxua. Xua Eus-
kal Herria datorrenerako, ixa 
hori erraldoia izatea nahi 
genuke”.

Ixa handi hau irudikatzen 
duten kamisetak, txapelak, 
zapiak... salgai jarriko di-
tuen postua aurkituko duzue 
noiznahi hurrengo hilabe-
teotan. 10 urteotan Usurbil 
eta Orio zenbat aldatu diren 
irudikatzen duten argazkie-
kin postalak sortu dituzte. 
“Beraiei postalok bidaltzera 
animatu nahi ditugu gure he-
rritarrak”. 

Mozioa eta kantu bat
Ekimen gehiago iragarri di-
tuzte uda osterako; mozio 
bana aurkeztuko dute Usur-
bilgo nahiz Orioko Udaletan. 
Eta bestetik, bi herrietako 
musikariek eginiko kantu 
bat.




