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Ikastaro ugari  
aukeran

Baxurde Krosean 
izena emateko 
epea zabalik da

Larunbat honetan, 
“Harria hitz” ibilbidea 
osatzeko aukera berri bat

Jai giroan igaro da uda
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Euskal presoak

Euskal Herrira!

Kultur Elkartea
Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// elkartea@noaua.eus /// www.noaua.eus        
Jendaurreko ordutegia: 10:00 - 14.00 / 16:00 - 19:00 astegunetan

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua. 

Laburrean

1969an jaiotakoak, 
urriaren 26an Atxegan
“Bazkalostean, musika eta giro ona izango 
ditugu”, iragarri dute. Aurten 50 urte be-
teko dituztenen bilkurarako izen ematea 
aurrez bideratu beharko da, urriaren 18a 
baino lehen 50 euroko ordainketa eginda: 
3008 0259 17 40382 18121 (Rural Kutxa).

1955ean jaiotakoen kinto 
eguna, urriaren 19an
Añana Gatzaga bisitatu, Nerbioi saltoa 
ikustatu eta Urduñan bazkaldu. Aurre-
kontua, 65 euro inguru. Izena eman iraila 
bukatzerako, erreserbak garaiz  egiteko.  
Maribi (675 006445), Patxi (615760458). 
Edo emailez: 1955usurbil@gmail.com

1979an jaiotakoen kinto 
bazkaria
“Xetentainuebe-ko kintoek urriaren 
12an bazkari batekin ospatuko dugu 40 
urte betetzen ditugula”. Garai berekoa 
izan eta animatzen bazara, mezua bi-
dali telefono zenbaki honetara: 666 093 
592 (Saioa).

Albistea iruditan

Abuztuaren 4an Orioko hondartzara eraman zuten dispertsioaren aurkako aldarria eta baita ere Xua Gurasoekin Etxera eskakizuna. Usurbildar talde 
batek ere bertan hartu zuen parte, tartean, Olatz Lasagabasterren eta Patxi Urangaren senide eta lagunek.
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Imanol Ubeda.
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Itxaso Orbegozo
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Iraila is the new urtarrila

Askotan sinetsarazi 
digute urtea urtarri-
laren 1ean hasten 

dela, nire ustez, ordea, irai-
larekin bat hasten da urtea. 
Urtarrilean baino aldaketa 
askoz gehiago izaten ditugu 
irailean. Asko eta asko lane-
ra itzuli gara urteko oporrik 
luzeenak pasatuta; errutina 
eta monotonian sartu behar 
berriz ere. Gurasoen kasuan 
ikastolarako materiala, arro-
pa, kiroletan izena ematea... 
gazteleraz esaten den “ur-
tarrileko aldapa” irailean 
errepikatzen da, eta sarritan 
malda handiagoarekin. Ikas-
leentzat ere berdin. Batzuk 
ikastola amaitu eta batxile-
rrera joango dira, beste ba–
tzuk unibertsitatean hasiko 
dira, beste asko masterretan 
eta izango da doktoretza 
egingo duenik ere. Horien–
tzat ere urte hasiera izan-
go da, aldaketen garaia eta 
ikasturtea antolatzen haste-
ko momentua. Udan lanean 
aritu diren askorentzat kon-
tratuaren amaiera izango da, 
eta gradua amaitu dutenen–
tzat lan bilaketa zoragarri 
horretan hasteko unea. Iraila 
is the new urtarrila.

Oraindik egunerokotasune-
ra itzuli nahi ez duten horiek 
izango dute ondo pasatzeko 
abagunerik; bi aste baino ez 
dira falta Santueneako jaieta-
rako eta hilabete inguru Agi-
nagako San Praxkuetarako.  
Ni, egia esan beti izan naiz 
festa zalea, baina azken ur-
tean ez ditut berdin ikusten 
jaiak. San Praxkuak behin 
pasata ezin zoriontsuago izan-
go naiz. Orain jabetu naiz jai 
giroan beste ardurarik gabe 
ibiltzea zein zoragarria den. 
Jaiei beste aurpegi bat ikus-
tea egokitu zait orain, eta ja-
kina, ez dut horren gustuko. 
Hala ere,  ezezkoa badirudi 
ere, baditu bere alde onak. 
Umeen Egun guztietan atze-
ra eta aurrera ibiltzea egokitu 
zait, nahiz eta nik herriko oso 
ume gutxi ezagutu. Zubietan, 
Urdaiagan eta Atxegalden 
egin dut topo ume askorekin 
eta orain, kalean aurkitzean 
agurtu egiten naute zenbaitek. 
Helduen kasuan ere antzeko; 
mus txapelketen tourra egiten 
duenik bada gurean. Herriko 
parranderoak lehenagotik ere 
ezagutzen nituen, baina urtez 
urte aurpegi berriak sartzen 
dira gaueko mundu horretan. 

Santuenean ere ziur aurki-
tuko ditudala haurrak, mus 
jokalariak eta parrandazaleak; 
geroago, Aginagan. Ez dakit 
zeintzuk ditudan nahiago, 
egia esan. Mus jokalariak la-
saiak izan ohi dira lehen parti-
dua galdu eta torneotik kanpo 
geratzen diren arte. Galdu iza-
naren eramanezina eta ordura 
arte edandako garagardoen 
efektuak bat egitean, hobe 
bertatik alde egitea. Parranda-
zaleen profila ere antzekoa da, 
gaueko 12etatik goizeko 8ak 
bitarte eraldaketa amaigabeak 
izaten dituzte. Okerrena da al-
dez aurretik eraldaketa horren 
nondik norakoak jakitea ez 
dela erraza izaten. Batzuetan 
gogo gutxi eta logura izatetik 
goren mailara pasatzen dira; 
beste askotan alderantziz ere 
bai. Bada afaritan jandako 
zerbaitek goizeko 4etan kal-
te egiten dionik, eta etxeko-
rako bidea ahazten duenik 
ere izaten da. Haurrak dira 
azkenean, gogokoen ditudan 
jaietako pertsonak, eta pentsa 
ez naizela batere umezalea. 
Horiekin topatzea izango dut 
gustokoen hilabete osoan ze-
har. Jai Batzordeetako kideak 
ere ezin aipatu gabe utzi ana-

lisi honetan. Talde horretan 
bi azpitalde nabarmentzen 
dira: argazki guztietan atera 
eta jaietako protagonistak 
izan nahi dutenak, eta argaz-
kietatik ihes ibiltzen direnak. 
Kasu honetan ere ez dakit 
zeintzuk ditudan nahiago, 
biek ematen dute lan asko. 
Ezinbestean topatuko ditut 
hauek ere auzoko jaietan. 

Horiek guztiak festaz fes-
ta dabiltzan bitartean, ni eta 
nire kamera ere bertan izan-
go gara. Nik ere gogotsu har-
tu beharko ditut jai horiek, 
ikasturte berriarekin, HHtik 
LHra pasatu eta andereño 
berria ezagutzeko irrikaz 
dagoen haurra bezala. Ni-
retzat, beraz, oraindik ez da 
“urte berria” hasi gainontze-
koen kasuan ez bezala. San 
Praxkuen amaierarekin hasi-
ko da nire “urte berria”, gai-
nontzekoena baino hilabete 
eta erdi beranduago.  Alde-
rantzizko norantzan ibiltzen 
gara batzuk beti, parranda-
zaleen erruz edo horiei es-
ker. Irailean bizitza berri bati 
ekiteko aukerarik ez dugun 
guztiok ez dugu urtarrilik 
izaten. Kazetariontzat iraila 
is not the new urtarrila.

Komikia

TOKIKOMeko hainbat hedabidek sustaturiko tira komikoa. 
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Uztailaren 6an Usurbilen 
egindako Uxue Trail lasterke-
ta solidarioaren harira, 1.000 
euroko diru-laguntza eman-
go zaio Pheland McDermid 
Fundazioari alkatetzako diru 
partidatik. Uxue Martin usur-
bildarrak 9 urte ditu eta Phe-

land McDermid gaixotasuna 
dauka. 115 kasu baino ez dira 
ezagutzen Euskal Herrian eta 
Espainian, eta gaixotasun arra-
rotzat hartzen da. Haurrek be-
har dituzten sendagaiak lortu 
eta familiei laguntzeko lanean 
dihardu fundazioak.

Pheland McDermid Fundazioari 
diru-laguntza

Zumarte Musika Eskolako obren exekuzio 
epea 22 astez luzatuko da

Uztailaren 23ko ezohi-
ko udal bilkuran aho 
batez onartu zuten 

Portalmusu eta Komentuen 
kontzertazio-hitzarmena. Ale-
gazioak aurkezteko epea amai-
tu da eta halakorik aurkeztu 
ez denez, kontzertazio-hitzar-
mena behin betiko onartu du 
udalbatzak. 

Adinekoen egoitza berria 
eraikitzeko beste urrats bat
A-96 (Portalmusu) eta A-97 
(Komentua) eremuetako kon–
tzertazio-hitzarmena behin be-
tiko onartu dute udal ordezka-
riek. Ekainaren 5ean hasieraz 
onartu eta 20 eguneko epea 
zabaldu zuten alegazioak aur-
kezteko eta halakorik izan ez 
zenez, udal ordezkari guztiek 
onartu zuten hitzarmena. Ma-
tia Fundazioak Kalezarren egin 
asmo duen adinekoen egoitza-
rako beste urrats bat gehiago 
eman zen, beraz, uztailaren 
23ko ez-ohiko plenoan.

Ama birjinaren irudia
EAJ alderdiak proposatu zuen 
komentuan aspaldian gor-
detako Lurdeseko Ama bir-
jinaren irudia gordetzea, eta 
EH Bilduk auzitan jarri zuen 
eremu berrian erlijio ikurrak 
mantentzen jarraitzearen 
ideia.

EAJ-ko zerrendaburuaren 
arduraldi partziala
Gai gehiago ere landu zituz-
ten uztaileko bilkuran. EAJ-ko 
zerrendaburuaren arduraldi 
partzialaren proposamenaren 
aurrean adostasun eza eraku–
tsi zuen EH Bilduk, argudiatuz 
ez dagoela aurreko legealditik 
aldaketa hori emateko pisuzko 
arrazoirik. Aurreko legealdiko 
mailari eutsi beharko dio, be-

raz, legealdi hartako irizpideak 
jarraiki. Alderdi guztientzat 
irizpide berak jarraitzea da 
EH Bilduren argudioen funtsa. 
Josune Urkola zinegotzi jeltza-
leari arduraldi partziala ezarri 
zaio beraz, 13. mailari dago-
kion zenbatekoarekin.

EH Bilduren proposamena-
ren aurka bozkatu zuen EAJ-k 
eta PSE abstenitu egin zen.

Udal talde politikoen eta 
zinegotzien ordaindariak
Aurreko legealdiko ordainsa-
riek bere horretan jarraituko 
dute legealdi berrian. 50 eu-
roko dietak emango zaizkie 
zinegotziei plenoetara, toki-
ko gobernu batzordeetara eta  
batzorde informatzaileetara 
bertaratzeagatik. 4.800 euro 
urtean, alderdiek jasoko du-

Uztailaren 23an ez-ohiko plenoa egin zuten udaletxean. Abuztuan ez zen 
plenorik izan. Argazkia, artxibokoa.

TRAMITAZIO 
URBANISTIKOA

“Matia Fundazioak 
Kalezarren egingo duen 
adinekoen egoitzarako 

beste urrats bat gehiago 
eman zen uztailaren 23ko 

ez-ohiko plenoan”

ten zenbatekoa eta 1.300 euro 
pertsonako eskuratuko dutena.

Zumarteko obra kontratuan 
aldaketak
Zumarte Musika Eskola birgai-
tu eta handitzeko C. Moyua 
enpresarekin izenpetutako 
obra kontratuan aldaketak es-
katu zituen enpresak; 22 as-
teko obra luzapena eskatzen 
zuen enpresak errekurtso bi-
tartez. EH Bildu eta EAJ alde 
agertu ziren, PSE abstenitu 
egin zen.

Nafarroa erdialdean izandako 
uholdeen aurrean, elkartasuna
Usurbilgo udal taldeek elkar-
tasuna adierazi diete Nafarroa 
erdialdean izandako uholdee-
tan kaltetutako herriei eta etxe-
ra zihoala autoan harrapatuta 
hil zen gizonaren familiari. 
Udalak 1.000 euroko diru-la-
guntza emango die kaltetutako 
herriei, diru-laguntzak eskain–
tzeko ireki dituzten hiru kon-
tu korronteetako batean dirua 
sartuta. Herritarrak ekonomi-
koki laguntzera bultzatu nahi 
ditu udalak, halakorik Usur-
bilen gertatuz gero jaso nahi-
ko genukeena besteei ematea 
eskatuta. Eskaera hori egingo 
die udalak herritarrei. EAJ abs-
tenitu egin zen erabaki horren 
aurrean.

1.000 euroko diru-laguntza eman dio Udalak Pheland McDermid 
Fundazioari. Uztailaren 6an, Uxue Trail elkartasun lasterketa egin zen. 
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“Aurten, helduek ere argazki lehiaketan 
har dezakete parte”
NOAUA! Argazki lehiaketa mar-
txan jartzekotan zarete. Lanak 
aurkezteko epea hilaren 9an 
ireki eta 16an amaituta. 
Alazne Lazkano:  Argazki le-
hiaketa 2004an hasi ginen 
egiten. Aurten zabaldu egin 
dugu parte hartzaileen pro-
fila; helduek ere parte har 
dezakete. “Auzoko oztopoak” 
gaia proposatu dugu aurten. 

Bakoitzak oztopo horiek bere 
modura interpreta ditzake.

Ikusgai jarriko dituzue?
A. L:  Garai batean jartzen ge-
nituen, baina azken urteetan 
ez ditugu jarri. Duela urte 
batzuk San Tomas egunean 
jartzen genituen ikusgai. 

Bazkideen artean saskia 
zozkatzen genuen eta orduan 

jartzen genituen ikusgai aur-
keztutako lanak, gabonetako 
jaiotza eskulanekin batera.

Pintura tailerrarekin ere au-
rrera egingo duzue aurten, 
baina Susana Martin, urtee-
tan irakasle izandakoa, ez da 
irakasle izango. 
A.L:  Donostiako mutil bate-
kin jarri ginen kontaktuan 

Susanak aurtengoan ezingo 
duelako jarraitu. 

ArteLekuren sorreran izan-
dakoa da bera eta haurrekin 
ere esperientzia eta esku ona 
du. Oso artista ona da, batez 
ere eskultura landu du, baina 
marrazkilaritzan eta pintu-
ran ere aritua da. Oso klase 
interesgarriak izango direla 
iruditzen zaigu. 

Santuenea Kultur Elkartea: “Bi apustu egin ditugu 
aurten: Jon Etxaberen hitzaldiak eta aeroyoga”

Ikasturtea hastera doa eta 
udari agur esateko garaia 
iritsi zaie hainbat elkarte-

ri. Santuenea Kultur Elkartea 
da horietako bat, irailetik au-
rrera jarduera eskaintza pro-
posamen berriarekin baitatoz. 
2004an elkartea sortu zutene-
tik hainbat jarduera antolatu 
dituzte Santuenean, bertako 
auzokideak bildu eta harrema-
nak estutu asmoz.  Gorabehera 
handiei aurre egin behar izan 
diete azken urteotan, baina au-
rrera egin du elkarteak. Alazne 
Lazkano elkarteko idazkaria-
rekin eta Jon Etxabe psikolo-
go eta sexologoarekin izan da 
NOAUA!, aurtengo ikasturteko 
jardueren inguruko informa-
zioa biltzeko.

NOAUA! Jarduera dezente es-
kaintzen dituzue aurtengo ikas-
turterako. Zeintzuk azpimarra-
tuko zenituzkete?
Alazne Lazkano: Bi apustu na-
gusi egin ditugu aurtengo ikas-
turtean: Jonek eskainiko dituen 
hitzaldiak eta aeroyoga. Kultur 
elkarte gisa funtzionatzen hasi 
ginenetik hainbat jarduera egin 
ditugu Santuenean: autoestima 

tailerra, pintura tailerra, yoga, 
dantza... 

Jarduerei bultzada emateko 
ordua iritsi dela uste dugu eta 
orduan Jon Etxaberekin jarri 
gara kontaktuan. Psikologia 
eta sexologia ikasketak amai-
tu zituen eta alabak aipatu zi-

“Aeroyoga aurreko ikasturtean estreinatu genuen eta ongi funtzionatu 
bazuen ere, aurtengoan indar gehiago eman nahi diogu”.

ALAZNE LAZKANO 

“Jubilatuek daramate Tai 
Chiaren jarduera eta oso 

gustura ibiltzen dira. 
Hamabost bat pertsona 

ibili ziren iaz”

dan oso azalpen interesgarriak 
ematen dituela sexologiaren 
gainean. Hitzaldi baten be-
rri izan genuen eta eskuorria 
irakurtzeko aukera izan nuen. 
Gai delikatuak dira. 

Aeroyoga aurreko ikastur-
tean estreinatu genuen eta ongi 
funtzionatu bazuen ere, aur-
tengoan indar gehiago eman 
nahi diogu. 

Joan zen ikasturtean jende 
dezente ibili zen bai yogan eta 
baita aeroyogan ere.
A. L.: Aeroyoga sartu genuen 
joan zen ikasturtean gazteak 
hurbiltzeko. Haurrek jardue-
retan parte hartu ohi dute eta 
helduak ere ibiltzen gara, bai-
na gazteetara iristea ez zaigu 
horren erraza egin. Joan zen 
urtean gazte dezente aritu zen 
aeroyogan eta aurten ere ho-
rrekin jarraitzea erabaki dugu. 
Yogan hogei bat pertsona aritu 
ziren eta aeroyogan berrogei 
bat; bikoitza. 

Auzoko jubilatuek daramate 
Tai Chiaren jarduera eta oso 
gustura ibiltzen dira. Hama-
bost bat pertsona edo ibili zi-
ren iaz.
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Psikologoa da Jon Etxa-
be, Santuenea auzokoa. 
Sexologian espezializatu 

zen eta aurtengo ikasturtean 
hiru hitzaldi eskainiko ditu 
sexologiaren gainean. Lehena 
hilaren 27an izango da, “Sexo-
logiaren oinarriak” izenpean. 
Berarekin izan da NOAUA! hi–
tzaldien gainean sakontzeko.

Sexologiaren gaia landuko 
duzu. Zer da hitzaldi horietan 
azaldu nahiko zenukeena?
Jon Etxabe: Sexologiaren gaia 
berez ez da horren delikatua, 
baina lehen begiradan inpaktua 
sortzen du oraindik ere.  Hitzal-
di horiekin ikuspegi orokor bat 
eskaini nahi dugu sexologiaren 
inguruan. Hiru hitzalditan ba-
natu genuen kontatzeko dauka-
dana. Ni orduak eta egunak 
egon naiteke gaiaren inguruan 
hizketan, baina zehaztu beha-
rra geneukan kontua. Lehen 
hitzaldia sexologiaren oinarrien 
gainean izango da: zer da se-
xologia?  Zein  ikuspegi  lan–
tzen ditu? Zeintzuk dira bere 
oinarriak?     Zein hizkuntza-
tan ari gara? Guk sexua hi–
tza erabiltzean,  kale mailan,  
larrua  jotzea da, baina sexua 
berez gizon edo emakume iza-
te hori da eta erotika litzateke 
larrutan egitea. Gisa horretako 
kontuak landu eta garbitzea 
da lehenengo hitzaldi horren 
helburua.  Maskulinitatea eta 

Jon Etxabek “Sexologiaren oinarriak” izeneko 
hitzaldi sorta eskainiko du Santuenean

“Zenbateko aniztasuna dagoen jabetzea oso interesgarria izan daiteke”, 
Jon Etxabek azaldu digunez.

feminitatearen gaia eta sexolo-
gian garrantzia handia duten 
gai horiek landuko ditugu. 

Sexu harremanetan sortzen 
diren gaixotasunak ere lan-
duko ditugu, bai alde medi-
kutik, bai alde psikologikotik. 
Egoera sozioekonomikoak zer 
nolako eragina eta garrantzia 
dituen sexologian... popurri 
bat sortzea pentsatu genuen 
eta mito eta egien gaineko go-
goeta bat sortu bigarren hitzal-

di horretan.  Ezinhobea litza-
teke lehen egunean hitzaldian 
parte hartutakoek modu anoni-
moan galderak uztea, bigarren 
horretan gai horiei heltzeko. 
Modu horretan publikoaren 
behar eta interesetara molda-
tuko ginateke, hori da azken 
finean elkarte batek egin be-
harrekoa: zein behar dauden 
identifikatu eta horiei  erantzun.  
Nik gai batzuk prestatuta ditut 
hala ere, baina egokiena pu-
blikoak erabakitzea litzateke. 
Azken egunean, garrantzia 
berezia eman nahi nioke femi-
nismoaren eta berdintasunaren 
gaiari. Etengabe gure inguruan 
ikusi eta lantzen dugun gaia da 
eta gaur egun ez dago feminis-
mo bakar bat, mota askotakoa 

JON ETXABE
“Hitzaldi hauekin 

ikuspegi orokor bat 
eskaini nahi dugu 

sexologiaren inguruan”

izan daiteke feminismo hori. 
Pertsona bakoitza korronte 
batera lerratzen da nolabait. 
Hitz egiten da feminazismoaz, 
feminismo erradikalaz...  Hori 
guztia aztertzea da nire asmoa 
eta bakoitzak borroka horretan 
laguntzeko zer egin dezakeen 
aztertuko dugu. Gizon zein 
emakumeek izan ditzaketen 
dudak argitu eta gaiaren in-
guruan sexologiaren ikuspegia 
aztertzea da nire asmoa.

Hitzaldi horietara zein adine-
tako jendea hurbiltzea espero 
duzu?
J. E.: Adin guztietara bideratu-
tako tailerrak dira, modu horre-
tan prestatu eta planteatu ditut 
behintzat. Badakit txikienak ez 
direla etorriko, gurasoengatik 
batez ere. Edadetuen artean ez 
dut mugarik ikusten, sexualita-
tea jaiotzen garenetik lantzen 
dugun zerbait da eta hiltzen ga-
renean amaitzen da. Modu ba-
tean edo bestean, denok ikasiko 
dugu zerbait. Egoera eta espa-
zio bat sortu ahal izatea adin 
ezberdinetako jendearekin oso 
aberasgarria izan daiteke. Gazte 
batek izan ditzakeen arazoeta-
rako erantzuna izan dezake hel-
du batek, edo edadeko pertsona 
batek. Zenbateko aniztasuna 
dagoen jabetzea oso aberasga-
rria izan daitekeela uste dut. 
Adin guztietako jendea izango 
da ongi etorria. 

“Adineko jendearentzat ere interesgarria izan daiteke”
NOAUA! Aurrerago hitzaldi 
hauei jarraipena emateko as-
morik baduzue?
Alazne Lazkano: Aukera bat 
izan liteke jendearen eran–
tzuna ona bada behintzat 
tailerren bat edo kurtsoren 
bat antolatzea Jonekin gai 
hauen gainean. Jendearen 
erantzuna eta Jonen asmo 

eta gogoen arabera izango 
da hori.
Jon Etxabe: Ikusten badugu 
aurten ez dela jende gazterik 
hurbiltzen, helduagoetan jar 
genezake fokua. Harreman–
tzeko oso tresna interesgarria 
izan daiteke, jendea ezagu–
tzeko modu bat. 
A. L.: Adineko jendearentzat 

interesgarria izan daiteke, 
nire ustez. Beste garai bateko 
kontuak direla uste dute as-
kotan, baina eurak ere garai 
honetan bizi dira eta molda-
tu beharra daukate. Moldatu 
moldatzen dira, baina azal-
penak jasoko balituzkete ho-
beto ulertuko lituzkete zen-
bait kontu.

J. E.: Aiton-amonek beren bi-
lobak homosexualak direla 
jakitean, askotan sustoak ere 
hartzen dituzte kasik, ez? 
Zer ote dio honen inguruan 
jainkoak?  Erantzunak gehie-
netan onak izaten dira, baina 
beren garaietan kontu arro–
tzak ziren haiek. Hezkuntza 
kontua da askotan.
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Aeroyogan, yogan, tai-chin edota pinturan izena 
emateko aukera izango da Santuenean
2019-2020 ikasturtea
Ikastaroak
Astelehena
n 17:00 Tai-Chi.
n 19:10 Aeroyoga.
n 20:15 Aeroyoga.

Asteartea
n 09:05 Aeroyoga
n 10:10 Restauratiboa
n 14:45 Aeroyoga.
n 16:00–17:30 Hatha Yoga.
n 18:30–20:00 Hatha Yoga.
n 20:30–22:00 Hatha Yoga.

Asteazkena
n 18:05 Aeroyoga.
n 19:10 Aeroyoga.
n 20:15 Aeroyoga.

Osteguna
n 09:05 Aeroyoga.
n 10:10 Restauratiboa.
n 17:00 Reiki.
n 20:30–22:00 Hatha Yoga.

Ostirala
n 17:00 Tai-Chi.

n**19:00 Pintura
(ludotekan).

Hasiera datak eta 
izen emateak:
Santuenea 12koak:
n Aeroyoga: Irailak 16.  
(615715991).
n Yoga: Irailak 24.  
(619791170).
n Tai Chi: Urriko lehen astean
(jubilatuetan).
Santuenea 16koak (Ludoteka):
n Pintura (haurrak): 
Irailak 6 ostirala  (630208471).
Edo 670027731 telefono zenba-
kira deituz bestela.

Sexologiari 
buruzko hitzaldiak:
n Non: Santuenea 12an.
n Hizlaria: Jon Etxabe Telleria 
(Sexologo-psikologoa). 

Irailak 27 ostirala 
n Ordua: 18:00.
n Gaia: “Sexologia oinarriak”.

Urriak 18 ostirala 
n Ordua: 18:00.
n Gaia: “Mitoak eta egiak se-
xologian”.

Abenduak 20 ostirala
n Ordua: 18:00.

Yogan hogei bat pertsona aritu ziren iaz eta aeroyogan berrogei bat.

n Gaia: “Berdintasuna eta ge-
neroa”.

“Santueneko 
oztopoak” 
argazki lehiaketa:
Gaia: “Santueneko Oztopoak”

n Izen-ematea: 
Irailak 9tik 16ra bitartean.
n Argazkiak aurkezteko azken 
eguna: irailak 30.
 
n Hiru kategoria:
Haurrak: 4-7 urte.
Gaztetxoak: 8-16 urte.
Helduak.
 

Xehetasun 
gehiagorako:
Santueneko ludotekan eta 
elkarteko egoitzan jaso ahal 
izango da xehetasun gehiago-
ren berri. Edo 670027731 tele-
fono zenbakian.

Epaitzear dituzten 47 euskal herritarrei babesa adierazteko deialdiak
Irailaren 16tik aurrera 11/13 
sumarioaren baitan Espainiako 
Auzitegi Nazionalean epaitzen 
hasiko dira euskal presoen es-
kubideen defentsan aritutako 
47 euskal herritar. Fiskalak 
guztira 601 urteko espetxe zi-
gorra eskatu du guztira. Haiei 
babesa adierazteko ekimenak 

iragarri dituzte asteotarako. 
Batetik, sinadurak biltzeko as-
teburuotan mahaia jarriko da 
frontoi inguruan. 

Bestetik, irailaren 14an Bil-
bon (17:30etan Kasillatik) dei-
tu den manifestaziorako au-
tobus zerbitzua antolatu da. 
15:00etan abiatuko da Oiardo 

Kiroldegitik. 
n Izen ematea ohiko tokietan, 
irailaren 12ko 16:00ak arte. 
n Informazio gehiago: 
11-13makroepaiketa.eus

Harrera “Orain presoak” 
bizikleta martxari
Euskal presoak etxeratze-

ko aldarri artean heldu eta 
zeharkatu zuten Usurbil 
uztailaren 19an, Sare mu-
gimenduak Luhusotik Ger-
nikara antolaturiko “Orain 
presoak” bizikleta martxako 
kideek. Herritar talde batek 
Atxegalde parean egin zien 
harrera. 



  PIL-PILEAN791. zenbakia 9

Uztailaren amaieran 
lan-uzteak iragarri zi-
tuzten. Helburua, lan 

hitzarmen berri bat sinatzea. 
Hilabeteren buruan, “hitzar-
men duin baten akordiora 
iritsi gara enpresako zuzenda-
ritzarekin”. Azken asteotako 
negoziazioen ondoren, %2ko 
igoera lortu dute langileek.

Igoera batetik lineala izango 
da. “Gutxiago irabazten du-
tenek gehiago irabaziko dute 
eta, gehiago irabazten dutenek 
gutxiago”, langileen ordezka-
riek aditzera eman digutenez. 
“Bestetik, igoera finkoa izango 
da. Irabazitako igoera, irabazi-
ta dago betiko. Beraz helburua 
lortuta, greba bertan behera uz-
tea erabaki dugu”.

Ez dira aste errazak izan eta 

Tremefil-Izaguirreko langileak: “Akordiora 
iritsi gara enpresako zuzendaritzarekin”

Lan-uzteak uztailean hasi zituzten. Akordioari esker, normaltasunera itzuli da 
Osinalde industrialdeko enpresa.

langileen ordezkariek eskerrak 
eman nahi dizkiete aste hauetan 
gertu izan dituztenei: “eskerrak 
eman nahi dizkiegu gerturatu 
diren langileei eta pertsonei, 
beren elkartasun adierazpenen-

gatik. NOAUA!ri ere eskerrak 
eman nahi dizkiogu Treme-
fil-Izaguirreko langileen ahotsa 
jaso eta zabaltzeagatik. Barka-
menak eskatu Usurbilgo herri-
tarrei egun hauetako megafono 

zaratarengatik”. Bukatzeko, 
langile guztiei zuzendutako 
mezua zabaldu nahi dute: “in-
darra zuek daukazue. Baturik 
borrokatuz gero geldiezinak 
gara”.

Garbitaniaren lan 
eskaintza
Gidari-biltzaileen lan-pol–
tsa handiagotzeko hau-
taketa prozesua deitu du 
Garbitania Zero Zabor 
S.M.-k, aipatu enpresari sor 
dakiokeen aldi baterako be-
harrak asetzeko. Deialdian 
izen emateko irailaren 13ra 
arteko epea dute interesdu-
nek. 
n Informazio gehiago eta 
oinarrien berri zehatzagoa 
hemen: garbitania.eus
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Irailaren 13ra arte zaba-
lik dago doako Helduen 
Hezkuntza Iraunkorrean 

(erdaraz “EPA”) matrikula–
tzeko epea. Lasarte-Usurbilgo 
HHI-ren zuzendari Ana Murua-
rekin bildu da NOAUA!.

NOAUA! Zer erronka dituzue 
ikasturte berrirako?
Ana Murua: Gure asmoa Usur-
bilen HHI sendotzea da, 
Usurbilgo herritarrei helduen 
hezkuntzaren helburu nagusia 
den bizi guztirako ikaskuntza 
eskaintzen segita. 

Nori zuzendua dago matrikula-
zio kanpaina?
Hiru esparruetan banatutako 
oinarrizko formazio arautua 
eskaintzen dugu Usurbilen: ko-
munikazio esparrua (oinarriz–
ko ingelera, gaztelera eta eus-
kara), giza esparrua (historia, 
geografia eta historiarekin lo-
tutako mugimendu artistikoak) 
eta esparru zientifiko-tek–
nologikoa (natur zientziak, 
egunerokotasunari lotutako 
matematika eta oinarrizko in-
formatika). Esparru bakoitzak 
lau modulu ditu eta modulu 
bakoitza lantzen bi ikasturte 
egon daitezke. Bigarren gradua 
eskainiko dugu Usurbilen.

Asistentzia da moduluok gain-
ditzeko giltzarria?
Gradu bian azterketarik ez 
dugu egiten, gehienbat asis-
tentzia, parte hartzea eba-
luatzen dira. Helburua ez da 
titulua eskuratzea. Gehienek 
etorri eta oinarrizko kultur 
formakuntza jaso nahi izaten 
dute. Oso ondo pasatzen dute.

“Gure asmoa HHI sendotzea da”

Helduen Hezkuntza Iraunkorrean (EPA delakoan) matrikulatzeko epea
irailaren 13an amaituko da.

Nolakoa da ikasturteko dina-
mika?
Urtean zehar irteera didaktiko 
asko antolatzen ditugu. Baita 
atzerrira bidaia bat, eta ikas-
turte bukaerako egun osoko 
txangoa. Oso ondo pasatzen 
dute. Horrez gain, jarduera 
osagarriak antolatzen ditu-
gu; Liburuaren Eguna, Santo 
Tomas Eguna, Emakumeen 
Eguna… Gure ikasleak biltzen 
dira, luntx bat egiten dugu, 
ikasleek beraien lanak aurkez-
ten dituzte. 

Harremantzeko eskola ere 
bada. 
Giro oso ona egoten da. Irakas-
leekin ere oso harreman ona 
dute. Bat baino gehiago agian 
ez zen aterako etxetik HHI 
egongo ez balitz. Beraientzako 
garrantzitsua da, ikastea, jen-

de berria ezagutu... Oso pozik 
etortzen dira. Honek beste bi-
zimodu bat ematen die. Hasten 
duenak jarraitzen du. HHI-ren 
helburu nagusia hori da hain 
zuzen, bizi osorako ikaskun–
tzarekin jarraitzea. Animatu 
eta probatu!

Matrikulazioa zabalik
n Epea: irailak 13, ostirala.
n Ordutegia: astelehenetik 
ostegunera 10:00-13:00/17:00-
19:00 (ostiraletan goizez 
bakarrik). 
n Helbidea: Beheko Kale Bidea 
1, 3. solairua (anbulatorio gai-
nean), Lasarte-Oria.
n 943376443 / 943 366 608.
n info@epalasarte.eus
n Baldintza: 18 urte beteak 
izatea. 
n Oharra: bat, bi edo hiru ikas-
keta esparru hauta daitezke, 
norberak HHI-ri eskaini nahi 
dizkion ordutegi kopuruaren 
edo zaletasunen arabera. Ikas-
keta eskaintza malgua.
n Ikasketen gunea: Udarregi 
Ikastolaren Agerialde eraikina.

Ostiralean, masusta 
zaletuen festa
Masustari gorazarre egi-
ten dion bilgunea irailaren 
6an elkartuko da 21:00etan 
Artzabalen. Iazko jaialdian 
hautatu zuten kofradekide 
berriak zin egingo du urtez 
urte hazten doan bilgunea-
ren festan eta 2020ko jaial-
diko kofradegaia izendatuko 
dute, guztia masusta osagai 
nagusia izango duen kan-
tu afariaren baitan. Jaialdi 
irekia izango da herritar 
ororentzat. Bertaratu nahi 
duenak aurrez eman dezala 
izena Artzabalen.

Eguzki Elkartearen 
50. urtemuga festa
Mende erdia bete duen 
Munalurrako Eguzki elkar-
teak urtemuga jai giro be-
tean ospatuko du astebete 
barru, irailaren 14an:

Irailak 14 larunbata
n Goizean zehar, hel-
duentzako jokoak izango 
dira (Igela, Toka...).
n Eguerdian, bazkari he-
rrikoia elkartean.
n Arratsaldean, haurren–
tzako jolasak eta musika 
egongo da.

Zubietako akten 
irakurketa
Donostiako Euskal Jaien 
baitan, irailaren 7ko Gaz-
telu Egunean Zubietako 
akten irakurketa ekitaldia 
antolatu dute hiriburuko 
Konstituzio plazan arra–
tsaldeko 20:30ean.

ANA MURUA
“Giro oso ona egoten da. 

Irakasleekin ere oso 
harreman ona dute” 
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Maluta Filmsek Rikar-
do Arregiri buruzko 
film labur bat graba-

tu du uda honetan. Andoainen 
eta Usurbilen egin dituzte erro-
daje-lanak. “Euskaraz egindako 
fikziozko film labur honen 
bidez, beste ale bat jarri nahi 
dugu Rikardo Arregi nor izan 
zen ezagutarazteko bidean, ha-
ren heriotzaren 50. urteurrena 
bete den honetan”, ekoiztetxe-
tik aditzera eman digutenez. 

Pentsalaria, sustatzailea, 
ekintzailea eta proiektu asko-
ren egilea, “euskaltzale sutsu 
hau bere burua iraultzailetzat 
zuen belaunaldi baten kide 
izan zen; izan ere, tradizioaren 
eta baserriko munduaren mu-
gak gainditu eta euskal gizar-
te berria sortzea zuten amets: 

Rikardo Arregiren inguruko film 
labur bat grabatu dute Usurbilen

Ainara Mendiolak idatzi eta zuzendu du Rikardo Arregiren inguruko film 
laburra. Usurbilen hainbat sekuentzia grabatu zituzten abuztuaren 17an. 

modernoa, euskalduna eta pro-
gresista”. 

Proiektua gauzatu ahal iza-
teko, Maluta Filmsek Rikardo 
Arregiren artikuluak eta hitzal-
diak hartu ditu ardatz. Tartean, 
Usurbilen 1966an eman zuen 
hitzaldia, “euskal gizarte eta 

kulturgintzako izen handiko 
pertsonen aurrean, Udarregi 
bertsolariari egin zitzaion ome-
naldian”. 

Atzerapenik ez bada, aza-
roan ikus ahal izango dugu 
Ainara Mendiolak idatzi eta 
zuzendu duen film laburra.

Euskara eta aisialdiko 
diru-laguntzen 
ebazpenak 
Abuztu erdialdean argita-
ratu zituen Udalak behin 
behineko ebazpenak. Uda-
lak eskaera guztion artean 
17.331,24 euro banatzea 
ebatzi du. 15.363,74 euro, 
euskarako diru-laguntza 
deialdian, 1.967,50 euro 
aisialdikoan. Aurreko ikas-
turtean euskara ikasten ari-
tutako 37 ikasleek aurkeztu 
zituzten eskaerak, aisialdi-
ko begirale edo zuzendari 
titulua ateratzeko ikastaroa 
egin zuten beste 11 lagu-
nek. Laster argitaratuko du 
Udalak diru-laguntzon gai-
neko behin betiko ebazpe-
na. Gogoan izan, euskara 
doan ikasteko aukera (600 
euroko mugarekin) eta ai-
sialdiko ikastaroon gastuen 
%50a aurrezteko aukera 
eskaintzen dute laguntzok.
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Jaietako argazki eta irudi gehiago topatuko dituzue noaua.eus web orrialdean. 
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San Estebango jaietako argazki eta irudi gehiago topatuko dituzue noaua.eus web orrialdean. 
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Jaietako informazio gehiago topatuko duzue noaua.eus web orrialdean. 
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Buruntzaldeko udalek eus-
kaltegietako matrikulak 
ordaintzeko diru lagun–

tzak ematen dituzte, euskara 
ikastea bultzatzeko. Ikasleari 
ia doakoa, edo kasu askotan, 
doan atera dakieke ikastaroa. 
Gainera, eskaintza zabala dago 
eskualdean: zortzi euskaltegi 
daude.

Ikasturte berriarekin batera 
izan ohi da promesak egiteko 
garaia. Hizkuntzak ikasi, kirola 
egin, antzerkian edo dantzan 
hasi... Horietan denetan, bada 
apustu segurua den hautua: 
norberaren hizkuntza propioa 
hobetzea. Buruntzaldea eskual-
deko euskaltegiek eskaintza 
zabala dute 2019-2020 ikas-
turterako, ordutegi eta maila 
guztiekin. Bada, gainera, beste 
abantaila bat. Eskualdeko uda-
len helburua matrikulazioak 
bultzatzea da, eta, horretarako, 
diru laguntza sortak eskain–
tzen dituzte. Laguntza horiek 
HABEk ematen duenarekin ba-
teragarriak dira. Horrenbestez, 
Buruntzaldeko herritarrei ia 
doan, eta kasu askotan, doan  
atera dakieke ikastaroa; apustu 
segurua da euskara ikastea. 

Ikasturtea hastera doa. Iaz, 
2018-2019koan, 924 ikasle aritu 
ziren euskaraz ikasten Burun–
tzaldeko euskaltegiren batean. 
Gehienak, emakumeak: %67,9. 
Eskualdeko Euskara Zerbitzuen 
helburua da ikasle gehiago iza-
tea; 1.000 ikasleetara iristea 
dute buruan. 

Oraindik 2018-2019 ikasturte-
ko datuak itxi gabe dituzte, eta, 
beraz, irail amaiera arte ezingo 
dira matrikulazioen behin beti-
ko kopuruak jakin. Edonola ere, 
orain arte bildutakoei errepara-
tuta, baikor agertu dira eskual-
deko euskara teknikariak. Uda-
rako ikastaroen datuen faltan, 
matrikulazio gutxi batzuk behar 
dira muga hori gainditzeko. 

Zortzi euskaltegi daude guz-
tira eskualdean. Bina Lasar-
te-Orian eta Hernanin, eta bana 
Urnietan, Hernanin, Andoainen 
eta Usurbilen. 

Eskualde osoko eskaintza 

aintzat hartuta, non aukeratua 
badago. Astelehenetik ostira-
lera, zortzi euskaltegi horietan 
bakoitzaren beharren araberako 
ikastaroak ematen dituzte. Has-
teko, maila aldetik; A1, A2, B1, 
B2, C1 eta C2 egiteko aukera 
dago. Baita ordutegi aldetik ere; 
eskolak goizetan, eguerditan 
eta arratsaldetan, iluntzera arte 
daude. Nork bere kabuz autoi-
kaskuntzan ikasteko abagunea 
ere badu. Tutoretzak, progra-
mazio pertsonalizatuak eta 
mintza-saioak eskaintzen ditu 
ikastaro mota horrek. 

Eskolez gain, beste alderdi 
praktikoagoa ere eskaintzen 
dute euskaltegiek: Mintzalagu-
na egitasmoaren bidez, astean 
behin 5-6 pertsonako taldeekin 
biltzeko aukera dago, euskaraz 
aritzeko. Beste ekintza osaga-
rriak ere eskaintzen dituzte eus-
kaltegiek, hala nola, irteerak, 
txangoak... 

Udalen laguntza
Buruntzaldeko udalek ematen 
dituzte diru laguntzak euska-
ra ikasteagatik. Halere, herri 
bakoitzean laguntza horiek ja-
sotzeko baldintzak eta diruz la-
gundutako kopuruak desberdi-
nak dira. Baina badira ezaugarri 
komun batzuk. Esaterako, gu-
txieneko asistentzia bete behar 
da, eta erroldatuta egon behar 

Euskara hobetu, aukera baliatu

Euskaltegietako ikasleak, apunte artean, ikasturte amaierako azterketarako 
prestatzen. Argazkia: Buruntzaldeko Udalak.

da herrian bertan. Langabetuei 
are laguntza handiagoak ema-
ten dizkiete; %100 kasu batzue-
tan, 500, 600 edo 664 euro arte-
ko mugapean, aldeak baitaude 
herri batzuetatik besteetara. 

Horrez gainera, HABE Hel-
duen Alfabetatze eta Berreus-
kalduntzerako Erakundeak ere 
laguntzak ematen ditu. On-
dokoak dira baldintzak: bate-
tik, 2018ko martxoaren 23tik 
2019ko abuztuaren 31ra bitar-
teko epealdian euskaltegi edo 
euskararen zentro homologatu 
batean matrikulatuta egon be-
harko da; bestetik, 2018-2019 
ikasturtean HABEren maila bat 
edo baliokideren bat egiaztatu 
beharko da. Diru laguntza ho-
rien eskabidea 2019ko irailetik 
aurrera egin daiteke. 

Hain zuzen, diru laguntzek 
erakarrita ematen dute izena 
ikasle batzuek. Askotariko arra-
zoiak dituzte euskara ikasteko. 
Batzuek lana dela-eta titulu ofi-
zialen bat atera nahi dute. Pili 
Meiraren kasua da. Astean 7 
ordu eta erdi ematen ditu, arra–
tsaldetan. “Goizetan lan egiten 
dut, gero ume txikiekin nabil, 
baina denbora ateratzen dut. 
Merezi du ahaleginak”.

Autoestimak gora 
Jonek, ordea, ez du titulurik 
behar. “Aspaldi euskara landu 
gabe nuen, eta konturatu naiz 
asko dakidala. Autoestimua 
asko indartu dit euskaltegiak. 
Ingelesa nahi nuen ikasi, bai-
na ez zitzaidan bidezkoa iru-
ditzen norberaren hizkuntza 
menperatu gabe beste bat ikas-
ten hastea”. 

Buruntzaldeko 
udalen 
diru-laguntzak
Andoain
n Baldintzak: Andoainen
erroldatuta egotea.
Gutxieneko asistentzia:%85.
n Diru laguntza:
Matrikularen %85 guztiei;
familia ugarikoak edo diru
sarrera murriztuak
dutenei, %100.
Autoikaskuntza, %100.
664 euroko muga.

Astigarraga
n Baldintzak:
Astigarragan erroldatuta
egotea. Gutxieneko
asistentzia: %85.
n Diru laguntza: Kasu
guztietan 600 euroko
muga izango du
laguntzak. Matrikularen
%75. Langabetuei,
merkatariei eta 12 urtetik
beherako haurren bat
dutenei: %100.

Hernani
n Baldintzak: Hernanin
erroldatuta egotea.
Gutxieneko asistentzia:%85.
n Diru laguntza:
Matrikularen %70.
Langabeei, %90. 500
euroko muga.

Lasarte-Oria
n Baldintzak: Lasarte-
Orian erroldatuta egotea.
Gutxieneko asistentzia:%85.
n Diru laguntza:
Matrikularen %85.

Urnieta
n Baldintzak: Urnietan
erroldatuta egotea.
Gutxieneko asistentzia:%80.
n Diru laguntza:
Langabeei, %100. Besteei,
%85. 500 euroko muga.

Usurbil
n Baldintzak: Erroldatuta
egotea. Gutxieneko
asistentzia: %80.
n Diru laguntza: Guztiei,
matrikularen %100. 600
euroko muga.

IKASTURTE BERRIA
“Buruntzaldeko 

euskaltegiek eskaintza 
zabala dute, ordutegi 
eta maila guztiekin”

BURUNTZALDEKO PUBLIERREPORTAJEAK
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Sagarrondotik 
sagardora ikastaroa
Otsailaz geroztik abian izan 
den Sagarrondotik Sagardo-
ra ikastaro praktikoko azken 
saio larunbatean, irailaren 7an. 
9:00etan hasita Potxoenean, 
“sagarraren heldutasun anali-
siak. Etxean sagardoa egiteko 
hastapenak” Aitor Etxeandia 
eta Egoitz Zapiainekin. Izen 
ematea eta argibide gehia-
gorako: 943 361 114, alkarta-
suna@usurbil.com, alkarta-
suna.eus

KzGunea
Irailean 16:00-20:00 artean ire-
kiko dute Kzgunea. Hemen da-
tozen ikastaroen berri:
n Irailak 12-13, 18:00-20:00 
“Online izapideak Osakidetza-
rekin”.
n Irailak 16-27, 16:00-18:00 
“Ofimatika tresnak”.
n Irailak 23-25, 18:00-20:00 
“Zure bidaia planifikatu”.
n Irailak 30, 16:00-18:00 “Mu-
sika aplikazioak zure Smart–
phonean”. 
n Informazio gehiago: 
tutor.usurbil@kzgunea.net
943 023 684 / Nagusia, 37.

Etumeta AEK 
euskaltegia
Euskara ikasteko maila guz-
tiak, Mintzalagun, autoikas-
kuntza… eskaintza zabala aur-
ten ere euskaltegian. Urriarekin 
batera abiatuko den 2019-20 
ikasturte berrirako matrikula-
zio epea zabalik dute.
n Informazio gehiago:
Nagusia, 43
607 609 379
usurbil@aek.eus
aek.eus
muntteri.blogspot.com.es

Esperientzia Eskola
Irailaren 17an hasiko dute ikas-

Ikasturte berriko eskaintza

Euskara ikasteko maila guztiak, Mintzalagun, autoikaskuntza… Eskaintza 
zabala du Etumeta AEK euskaltegiak. Ordutegia: 11:00-13:00 /18:00-20:00.

turte berria. 55 urtetik gorako 
herritarrei zuzenduriko doako 
eskolako izen ematea Gizarte 
Zerbitzuetan bideratu behar da. 
n Informazio gehiago: 943377110.

Einean 
Guraso Eskola
Irailaren 20a baino lehen bide-
ratu beharko da izena, Einean 
Guraso Eskolak iragarri duen 
ikastaro eskaintza honetan: 

Oinarrizko argazkilaritza 
digitala 
n Oinarrizko argazkilaritza di-
gitala I:
n Noiz: asteartero 19:00etan. 
n Ordu eta erdi. 
n Iraupena: urria-abendua.
n Adina: 16 urtez gorakoen–
tzat. 

Oinarrizko argazkilaritza 
digitala II:
n Noiz: ostegunero 19:00etan, 
ordu eta erdi. 
n Iraupena: urria-abendua.
n Adina: 16 urtez gorakoen–
tzat. 
n Baldintza: Lehenengo zatia 
egina izatea edo argazkilari–
tza digitalari buruzko ezagutza 
izatea.
n Irakaslea: Ibai Arrieta (635 
70 14 73 / argazkikastaroa.
usurbil@gmail.com).

Bitxigintza ikastaroa
n Noiz: astean behin bi ordu.
n Iraupena: urria-ekaina.

n Zehaztasunak: “Ikastaro 
honetan esperimentazioaz 
gozatuko dugu. Bitxiak egite-
ko dauden aukeretako batzuk 
ezagutuko ditugu eta teknika 
ezberdinak praktikan jarriz, 
guretzako edo oparitzeko bi-
txiak sortuko ditugu”. 
n Irakaslea: Agara Agirre, 
(653710073). 

Laboreak
n Noiz: astean behin bi ordu.
n Iraupena: urria-ekaina. 
n Zehaztasunak: bolilloak, 
punto cruz, gantxilloa...
n Irakaslea: Juani (609 41 38 
83). 

Yoga
n Noiz: astean behin ordu eta 
erdi. 
n Iraupena: urria-ekaina. 
n Zehaztasunak: luzaketak, 
arnasketak, lasaitzea... 
n Irakasleak: Katia (636 71 15 
14)/ Sebas (605 72 28 25).

Pintura 
n Noiz: astean behin bi ordu. 
n Iraupena: urria-ekaina. 
n Zehaztasunak: oleoa, akua-
rela, pastela... 
n Irakaslea: Susana (609 41 38 
83). 

Eskulanak
Noiz: astean behin bi ordu.
Iraupena: urria-ekaina.
Zehaztasunak: teknika ezber-
dinak ikasi gauza politak sor–
tzeko edo berritzeko. Irakaslea: 
Susana (609 41 38 83). 

Sabel dantza / Hip hop
n Noiz: astean behin ordu eta 
erdiz. 
n Iraupena: urria-ekaina. 
n Zehaztasunak: bi dantza 
hauek ikasteko aukera.
n Irakaslea: Uarda (63725 6851). 

Santuenea Elkarteko 
eskaintza
Eskaintza zabala prestatu du 
auzo elkarteak ikasturte berri-
rako:

Astelehenak: 
n 17:00 Tai-Chi
n 19:10/20:15 Aeroyoga.

Astearteak: 
n 9:05/ 14:45 Aeroyoga.
n 10:10 Errestauratiboa
n 16:00-17:30 / 18:30-20:00/ 
20:30-22:00 Hatha yoga.

Asteazkenak: 
n 18:05/19:10/20:15 Aeroyoga.

Ostegunak: 
n 09:05 Aeroyoga.
n 10:10 Errestauratiboa.
n 17:00 Reiki.
n 20:30-22:00 Hatha yoga.

Ostiralak:
n 17:00 Tai-chi.
n 19:00 Pintura ludotekan.

Hasiera data eta izen ematea:
n Santuenea 12koak:
Aeroyoga: irailak 16 (615 71 59 
91).
Yoga: irailak 24 (619 79 11 70).
Ttai-chi: Urriko lehen astean 
(jubilatuetan). 
n Santuenea 16koak (Ludoteka): 
Pintura (haurrak): Irailak 6 
(630 20 84 71/ 670 02 77 31). 

Katekesia
Salbatore Parrokiko katekesian 
izen emateak: Irailaren 17an 
eta 18an, 18:00etatik 19:30era, 
Parrokia etxean. Gurasoak ber-
taratzea komeni da.
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Hainbat zerbitzu, ohiko ordutegira
Sutegi udal liburutegia
Ostiral honetara arte 9:30-14:00 
artean egongo da zabalik. Irai-
laren 9an ohiko ordutegira i–
tzuliko dira liburutegikoak. 
n Astelehenetik ostiralera, 
10:00-13:00 eta 16:00-19:30 ar-
tean irekiko dute. 
n Urritik aurrera larunbatetan 
ere zabalik izango da, 10:00-
13:00 artean. 
n Informazio gehiago: biblio-
teka@usurbil.eus/ 943 360 
693 / Irazu, 14 / 688 625 477 
(whatsapp zerbitzua).

Oiardo Kiroldegia
n Lanegunetan: 07:00-12:30 
/14:30-22:00 (igerilekuaren 
itxiera: 12:15/21:00). 
n Larunbatetan: 9:00-21:30 
(igerilekuaren itxiera: 21:00). 
n Igande eta jai egunetan: 
9:00-13:30 (igerilekuaren itxie-
ra: 12:45). 
n Informazio gehiago: 943 372 

498 / kirola@usurbil.eus.

Garbigunea
n Astelehenetik ostiralera: 
10:15-14:00 /16:00-19:00.
n Larunbatak: 9:00-13:30.

Bus taxia
n Guztira bost itzuli emango 
dizkio bus taxiak herriari, aste-
lehenetik ostiralera, orduotan: 
07:30, 10:30, 13:00, 15:30, 19:00. 
n Informazioa: 630643596.

EuskoTren
Irailaren 8ra arte udako ordute-
gia izango du indarrean. Iraila-
ren 9tik aurrera negukoa. Igan-

dean jokatuko den Kontxako 
Banderaren bigarren eta azken 
jardunaldirako tren zerbitzu 
bereziak iragarri ditu Eusko-
trenek. Orduotan igaroko dira 
zerbitzuok Usurbildik Donostia 
aldera: 8:24, 9:24, 9:35, 9:54, 
10:24, 10:35, 10:54, 11:24, 11:35. 
n Informazio gehiago:
euskotren.eus / 944 333 333

Lurraldebus
Martxan du neguko ordutegia. 
n lurraldebus.eus

Sexu Aholkularitza Gunea
Hilabeteko lehen, hirugarren 
eta egongo balitz, bosgarren 
astearteetan zabalik izango da 
zabalik, 17:00-19:00 artean. 
Aurrez hitzordua eskatu edo 
informazio gehiago jasotzeko: 
697 919 516 / sexuaholku@
usurbil.eus/ Kale Nagusia 43, 
behea (Gizarte Zerbitzuen 
egoitza).

Irailaren 9an ohiko ordutegia 
berreskuratuko du udal liburutegiak.

Erraustegia,
kea dariola
Abuztuaren 10ean gertatu 
zen. Larunbat lainotsu eta eu-
ritsua izan arren, kea zerion 
errausketaren zero guneari. 
Proben fasea igarota, laster 
jartzekoa dute martxan Zubie-
tako erraustegia.

GHK-k ez du errekurrituko
Espainiako Kontu Auzitegiak 
2013an Zubietako errauste-
gia geratzea delitua ez zela 
izan adierazi du bitan. Eta 
honenbestez, 2011-15 le-
gealdian Foru Aldundiko eta 
GHK-ren ordezkari izandako 
EHBilduko kide Iñaki Erraz-
kin eta Ainhoa Intxaurran-
dieta bitan errugabetu ditu. 
Auzibide hau hasi zuen EAJ 
eta PSE-k zuzenduriko GHK-
ren asanbladak bigarrenez ez 
errekurritzea erabaki zuen uz-
tailaren 19an egin zuten asan-
bladan. 40 milioi eurotik gora 
ordaintzea eskatzen zitzaien, 
Zubietako erraustegia geratze-
ko hartutako erabakiagatik.

Giza-katea igandean 
Kontxan
“Errausketa=klima aldaketa” 
aldarripean, urtero moduan 
giza katea deitu dute Donos-
tiako Kontxan Gipuzkoako 
Errausketaren Aurkako Mugi-
menduak eta Donostia Bizirik 
plataformak irailaren 8rako. 
Goizeko 11:30ean batuko dira 
Alderdi Ederren, Kontxa hon-
dartzara jaisteko arrapalan. 

Edukiontziak erreta 
Zubietan
Uztailaren 28ko goizaldeko 
ordu bietan, Zubietako Iri-
goien kalean dauden gaikako 
bilketarako edukiontziak erre 
zituzten. Larrialdi zerbitzuek 
bertaratu behar izan zuten 
sua itzaltzera. 

Une zailak bizi dituzte 
Txokoaldeko Akerra 
Gaztetxean. Sare sozia-

len bidez jakinarazi dutenez, 
lapurreta baten lekuko izan 
zen gunea uztailaren 19an. 

“Beheko solairuan indarrean 
sartu eta gauzak apurtu eta 
lapurtu zituzten. Beste alde 
batetik Akerrako kide batekin 
hartuta izanik, deiak, mezuak 
eta mehatxuren bat ere jaso du 
kide honek”, ohartarazi dute 
argazkiekin, halakorik jasaten 
duten lehen aldia ez dela go-
goraraztearekin batera. Horrez 
gain, iaz Gaztetxea okupatu 
zietela adierazi dute, eta eki-
menak antolatu ezinean da-
biltza. “Duela urtebete inguru 
Akerra Gaztetxea okupatu 
ziguten, goiko solairua. Bera-
rekin hitz egiten saiatu arren 

Lapurretak eta okupazioa, Akerra 
Gaztetxean

Uztaileko lapurretaren ondoren kaltetuta topatu zuten gaztetxea.

ez du jaramonik egiten, beraz, 
honen ondorioz, kontzertu/
ekitaldiak alde batera uztera 

behartuta ikusi gara”.
Testuinguru zail honetan 

“udaletxearen laguntza eta 
babesa faltan botatzen dugu”, 
diote. 33 urteko ibilbidea duen 
Gaztetxeko “ateak itxi eta ber-
tan behera uztea ere buruan 
ibili dugu behin baino gehiago-
tan. Baina aurrera jarraitzeko 
gogoa daukagu oraindik!”.

AURREKARIAK BADIRA
Akerra gaztetxekoen 

esanetan, ez da halakorik 
jasaten duten lehen aldia
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Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketako sarrerak 
salgai
Irailaren 14an abiatuko 
den Gipuzkoako Bertsola-
ri Txapelketarako sarrerak 
salgai dituzue jada bertso–
sarrerak.eus atarian. Guztira 
16 saio ospatuko dira, Usur-
bildik gertuen Lasarten eta 
Andoainen. Bi herritarrek 
parte hartuko dute txapel–
ketan; Asier Azpiroz Iztue-
ta zubietar bertsolariak eta 
Inaxio Usarralde Arantzadi 
aginagar gai-jartzaileak. In-
formazio gehiagorako: 
bertsozale.eus 

Ikasturte hasiera 
Lanbide Eskolan
Irailaren 10ean hasiko dituz-
te klaseak, baina bezperan, 
hilaren 9an izango dute aur-
kezpena, ikastetxeko areto 
nagusian:
n 10:00 Erdi mailako zikloe-
tako lehen ikasturteko ikas-
leentzat. 
n 10:15 Goi mailako zikloe-
tako lehen ikasturteko ikas-
leentzat. 
n 10:30 Bigarren ikasturte-
ko ikasleentzat. 
n Informazio gehiago: 
943 364 600 / lhusurbil.eus

Ikasturte hasiera 
Udarregi Ikastolan
Irailaren 9an hasiko dute 
ikasturte berria HH eta 
LHko ikasleek, 9:00-12:30 
artean. DBH-koek lehenago, 
ostiral honetan (irailak 6) 
izango dute aurkezpen egu-
na 11:00etan. 
n Informazio gehiago: 
udarregi.eus

Udako jaiek etenik ez 
hurrengo asteotan. 
Festa giroaz blaitzen 

hurrengoa Santuenea izango 
da, irailaren 20tik 22ra. Adi 
herri afari eta bazkari bana 
antolatu baitu Jai Batzordeak. 
Hilaren 20an 21:00etan herri 
afaria. Txartelak Santuene-
ko jubilatuen tabernan, Ibai 
Ondon eta Aitzagan eskuratu 
ahalko dituzue aurrez. Hilaren 
22an 14:00etan herri bazkaria 
ospatuko dute. Hitzordu hone-
tarako txartelak aurrez aipatu-
tako lekuetan eta Artzabalen 
ere erosi ahalko dituzue.

Egitaraua
Irailak 20, ostirala
n 17:00 Txupinazoa eta txoko-
latada Tragoxka tabernaren es-
kutik.
n Ondoren, globo gerra.
n 18:30 Buruhandiak.
n 18:30 Arikadana batukada.
n 19:00 Sardina jana.
n 21:00 Herri afaria. 
n 23:30 Kontzertuak: Herene-
gun, Kilimak, Larrian Gozo.

Santueneko jaiak ate joka

Irailaren 20an ostirala, globo gerra. Txupinazoaren ondoren hasiko da.

Irailak 21, larunbata: 
Umeen Eguna
n 11:00 Umeen jolasak 
eta pintura lehiaketa.
n 13:00 Buruhandiak.
n 14:00 Haur bazkaria 
(norberak bere bazkaria ekarri, 
eta edariak eta postrea bertan 
banatuko dira).
n 16:00 Mus txapelketa 
(izen ematea 15:30-16:00).

n 16:00 Haurrentzako puzga–
rriak.
n 17:30 Txokolatada Gure 
Elkartea jubilatu elkartean.
n 19:00 Buruhandiak.
n 20:30 Musikarien afaria.
n 00:00 Dj Gaua: Dusaint, 
Inkilt, Xiarroman, Anwoltt.

Irailak 22, igandea
n 11:00 Toka txapelketa.
n 12:00 Hamaiketakoa 
txosnan.
n 14:00 Herri bazkaria.
n 17:00 Natali akustikoan.
n Ondoren, buruhandiak.
n 19:30 Piper dastaketa.
n 21:00 Festen amaierako
traka.

TXARTELAK
Herri afari nahiz herri 
bazkarirako txartelak 
Santueneko jubilatuen 

tabernan, Ibai Ondon eta 
Aitzagan dituzue salgai

Hurbilagok sarituak
Uda honetan Hurbilago Elkar-
tean antolatutako fideltasun 
sariek lehen bi sarituak ba-
dituzte jada: Pepita Arrilla-
ga eta Mari Jose Uribe. Beste 
hiru bezerorentzat izango dira 
udako sariak oraindik. Eskuo-
rria osatzen lehenak diren 5 
bezeroentzako sariez gain, epe 
luzeagoan libreta osatzen du-
tenek ere zozketa batean parte 
hartzeko aukera izango dute, 
500 euroko saria zozketatuko 

baita. Hurbilagok bezeroak 
animatu nahi ditu, erosketak 

herrian eginez zozketa horre-
tan parte hartzera.

Bezeroen fideltasuna saritu nahi zuen Hurbilagok udan abian jarri zuen 
ekimenari esker. Pepita Arrillaga eta Mari Jose Uribe izan dira lehen sarituak.
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Zubietak irabazi du beste behin ere 
Gipuzkoako Errebote Txapelketa

Ohitura bilakatzen ari da. 
Aurten ere, Zubietak 
irabazi du Gipuzkoako 

Errebote Txapelketa. 13-10 
nagusitu zitzaion Oiartzungo 
Txost taldeari uztailaren amaie-
ran jokatutako finalean. 

Behar Zana, Txost eta Zubie-
ta taldeak lehiatu dira aurtengo 
txapelketan. Eta aurreko edi-
zioan bezala, zubietarrek eta 
oiartzuarrek lortu zituzten fina-
lerako txartelak, lehendabiziko 
bi postuetan sailkatuta. Zubie-
tak 13-10 hartu zuen mendean 
Oiartzungo Txost taldea.

Enrique Abril Errebote Txapelketa
Asteburuan hasiko da eta Eus-
kal Herriko 8 talde lehiatuko 
dira: Gipuzkoako Behar Zana, 
Txost eta Zubieta; Lapurdiko 

Kanboarrak, Luzean, Noizbait 
eta Sarako Izarra eta Nafarroa 
Beherako Zaharrer Segi taldea. 
Finala urriaren 6ko asteburuan 
jokatuko da Villabonan.

Zubietan jokatu zen Zubieta eta Oiartzungo Txost taldearen arteko finala.

Kontxako 
Banderaren 
jardunaldi 
erabakigarria
Igande honetan, irailaren 
8an. Emakumezkoen estro-
pada 11:00etan ospatuko 
da, ordubete beranduago 
gizonezkoena. Batean zein 
bestean herriko ordezkari–
tza izango dugu. 

Emakumezkoetan, Nago-
re Arruti lehiatuko da Do-
nostiarra ontzian. 

Gizonezkoetan, lehen 
jardunaldian lehen postua 
eskuratu zuten Hondarribia 
taldekoekin, Alex Udabe. 
Oriorekin, arraunean, Josu 
Ostolaza eta Odei Arriza-
balaga. Donostiarran, Jon 
Agirrezabala eta Ondarroan 
Iñaki Errasti. Zorte on!

Usurbil, euskal 
selekzioen aldeko 
mendi martxaren 
helmuga
Hemezortzigarren edizioa 
Ainhoan abiatu eta Usurbil–
en amaitu zen abuztuaren 
10ean. Herri bazkari baten 
bueltan borobildu zuten, 
“Euskal Selekzioak mar-
txan, garena garela ofizial-
tasuna!” aldarrikatu zuen 
ekimena. Leloak egoki jaso 
bezala, mendi martxaren 
helburu nagusia “kirol arlo 
guztietan Euskal Herriko 
selekzioen ofizialtasuna 
aldarrikatu eta nazioarteko 
txapelketa ofizialetan parte 
hartzeko dugun eskubidea 
defendatzea” da.

Ziztu bizian itzuliko 
da irailaren 15ean 12. 
Baxurde Krosa Usur-

bila. Baxurde Txiki Usurbilgo 
Triatloi Taldeak antolaturiko 
hitzorduan izen emateko aste-
beteko tartea baino ez duzue. 

Irailak 15, igandea
n Ordua: 10:30.
n Tokia: Usurbilgo frontoia, ir-
teera eta helmuga.

Zehaztasunak: 
n 10:30 Helduen lasterketa 
frontoitik: 10,75 kilometroko 
ibilbidea.
n 12:00 Haurren lasterketa ez 
lehiakorra: benjaminen (2010-
11 urteetan jaiotako 8-9 urte-
koak) eta alebinen (2008-09 
urteetan jaiotako 10-11 urte-
koak) 600 metroko ibilbidea.
n 12:10 Haurren lasterketa ez 
lehiakorra: infantilen (2006-07 
urte arteetan jaiotako 12-13 
urtekoen) eta kadeteen (2004-
05 urte arteetan jaiotako 14-15 
urtekoen) ibilbidea (1.000 me-
tro).
n Oharra: prebenjaminen 200 
metroko lasterketa.
n Izen ematea: irailaren 14ko 

Astebete barru, 12. Baxurde Krosa

Helduen lasterketak distantzia bakarra izango du aurten: 10,75 km.

16:00ak arte rockthesport.com 
atarian edo Oiardo Kiroldegian 
eskuragarri izango diren inpri-
makiak beteta.

Lasterketa egunerako oharrak:
n 9:00etatik aurrera, dortsal 
eta txip banaketa frontoian.

n Kontsigna: arropa uzteko le-
kua lasterketaren irteeratik ger-
tu, frontoian.
n Zerbitzuak/sariak: parte 
hartzaile guztientzat asegurua, 
probaren erdian ur-hornidu-
ra, froga amaieran hamaike-
takoa, dutxa zerbitzua Ki-
roldegian bertan, lehen hiru 
gizon-emakumezkoentzat sa-
ria, parte hartzaile guztientzat 
oparia eta beste hainbat opari-
ren zozketa.

Informazio gehiago: 
kronoak.com

IRTEERA, FRONTOIAN
Helduen lasterketa 

10:30ean abiatuko da; 
haur eta gazteena, 
12:00etatik aurrera

IZERDI PATSETAN

Abuztuaren 10ean amaitu zen 
martxa Usurbilen. Irudiaren 
egilea: Usurbilgo Udala. 
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Zorionak Areia eta 
June! 
Areiak 5 urte eta Junek 
9 urte beteko dituzte. 
Ondo ondo pasa zuen 
urtebetetze egunetan! 
Muxu handi bana 
familiaren partetik.

.

.

.

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
Etxebizitza salgai Kalezarren: 
79m2 berritua, 2 gela, komuna, 
sukaldea, jangela, egongela, ha-
rrera. Dena kanpoaldera. Ganbara 
handia partekatua. 35m2 garajea 
aukeran. 686462705 

Etxebizitza salgai Santuenean: 2 
gela, sukalde handia, egongela, 
komuna, bi balkoi, egongela. Ar-
gitsua, dena kanpoaldera. Etxeko 
eta komunitateko obra guztiak 
eginak. Trasteleku pribatua porta-
lean. 677471648 

Pisua salgai kale nagusian. 3 lo-
gela, sukaldea, egongela, komu-
na, kalefakzioa. Igogailurik gabe. 
Dena berrituta. Tximinia jartzeko 
instalazioa ere berria. Fatxada ere 
bai. Tel. 695 705 905.

Etxebizitza egin daitekeen 61 
metro karratuko lokala salgai 
Munalurran. Nahi izanez gero, 
lizentzia, proiektua eta etxebizitza 
egiteko aurrekontua eskuragarri. 
943 916 182 (Jon)  

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

3 logela eta ganbarako etxebizitza 
salgai edo alokairuan Aginagan. 
Berritu berria, eguzkitsua eta la-
saia. 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, sukal-
de-egongela, 2 bainugela. Etxebi-
zitzak 78 m2 eta garajeak 50m2. 

Tel. 676 453 176. 

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 

Alokairuan    
Etxebizitza baten bila gabiltza. 
Baserri bat zainduko genuke 
aukeran. Familia bat gara, bi seme 
ditugu eta euskaldunak gara. 630 
335 561.

Usurbilgo Kale Nagusian etxea 
partekatzeko lagun baten bila na-
bil. 26 urteko neska gazte bat naiz 
eta elkarbizitzeko pertsona zintzo 
eta arduratsua. Ekainetik aurrera 
sartzeko. Tel. 616 027 636

Etxebizitza alokairuan, Santue-
nean. Berritu berria, eguzkitsua, 
lasaia. Bi logela, dena kanpora 
begira. 663055659  

Marradun garaje bat alokairuan 
Bizkarre auzoan. Tel. 696 014 585 

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

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. Ardu-
ratsua 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. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Santuenea auzoan trastero txiki 
baten bila nabil. 626 735 354 

Kale Nagusian garaje bat salgai. 
Ez da garaje itxita. Prezioa ne-
goziatzeko. 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 
salgai, Olarriondo 4an. Banaka 
edo biak batera. Telefonoa: 663 
031 803 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak  

Asteburuetarako zerbitzari bat 
behar dugu Barazarren. 943 36 
33 58. 

Adineko bikote bat zaintzeko 
emakume euskalduna behar 
dugu, arratsaldetan. 672427870 

Game Masterra behar dugu 
Quantum Escape Room-en. Gaz-
tea bazara, eta jokoak nahiz ihes 
gelak gustatzen bazaizkizu bidali 
CV info@quantum.eus helbidera 

Usurbilgo neska baten bila gabil–
tza orduka lan egiteko, Usurbilen. 
Tel. 609 403 081 

Usurbilgo neska edo mutil bat 
behar dugu, ingeleseko klase par-
tikularrak emateko. 608201745 

Txiriboga tabernan asteburuta-
rako langileak behar dira. Intere-
satuok hona deitu: 629 951 931.

Sukaldari laguntzaile bat behar 

dugu Lukainkategi erretegian. 
680 483 164 

Zerbitzaria behar da Lasarteko ta-
berna baterako. Interesatuak dei-
tu telefono honetara: 607110365.

Finantza eta aseguruetako ku-
deatzailea behar da Buruntzal-
dean. Baldintzak: Esperientzia 
gabe aseguruetan, prestakuntza 
enpresaren kontura eta kotxea-
rekin. Betebeharrak: Profesional-
tasuna eta seriotasuna, lanbi-
de-heziketa eta baldintza onekin. 
Tel. 699 760 873

Udarregi Ikastola partikularrak 
emateko prest dagoen jendearen 
zerrenda eguneratzen ari da. Par-
tikularrak emateko prest egongo 
bazina, bidali mezu bat:            gor-
putzaldiak@udarregi.eus 

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

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Emakume arduratsua, garbiketa 
lanak eta haur zein helduak zain–
tzeko prest. 617 75 15 22 

Emakume bat, interna edo exter-
na bezala lanean aritzeko prest, 
baita orduka ere. Esperientziare-
kin: 693000147

Lan bila dabilen neska bat naiz. 
Arduratsua eta esperientziarekin. 
Garbiketa lanak egiteko prest. 
11:00etatik - 17:00ak bitartean. 
Tel. 603 315 126 

Lan egiteko prest dagoen neska  
bat naiz. Interna, externa edo or-
duka. Garbiketa, zahar edo hau-
rren zaintza... Paperekin eta espe-
rientziarekin. 618 350 804.

Lan egiteko prest dagoen neska 

Heriotzak
Rosalía Hernández 
Martín
99 urterekin hil zen 
abuztuaren 9an,
Usurbilen

Antonio Amonarriz 
Irazusta
92 urterekin hil zen 
abuztuaren 18an,
Aginagan

Maritxu 
Zubiria 
Eguzkiza
80 urterekin hil zen 
abuztuaren 31n,
Usurbilen

OHARRA: 2019ko irailaren 13an aterako dugu hurrengo astekaria. Ordurako ohar edo zorion agurrik baduzue, 
irailaren 9a baino lehen helarazi. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus            

Heriotzak
Miguel Iturrioz 
Amundarain
89 urterekin hil zen 
uztailaren 20an,
Usurbilen

Juanita Hernandorena 
Mariezcurrena
93 urterekin hil zen 
uztailaren 26an,
Usurbilen 

Jose Antonio 
Zinkunegi 
Bengoetxea
67 urterekin hil zen 
abuztuaren 7an,
Usurbilen

Zorionak 
June! 
Muxu 
handi bat 
etxekoen 
partez.

Zorionak 
Manex!!! 
2 urte jada. Ondo 
ondo ospatu 
zenuelakoan. 
Muxu potolo bat 
familia guztiaren 
partez.
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Goardiako farmaziak Irailak 05 - Irailak 15
Osteguna 05 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte                      

Ostirala 06 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte     

Larunbata 07 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte      

Igandea 08 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte  

Astelehena 09 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte           

Asteartea 10 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte                        

Asteazkena 11 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte                          

Osteguna 12 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte                     

Ostirala 13 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte     

Larunbata 14 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte       

Igandea 15 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte      

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.

  

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 692 898 492
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

bat naiz. Zaharrak, haurrak, etxeko 
lanak, interna, externa, orduka...  
Esperientziarekin. 688 777 464.

Lan bila nabilen neska bat naiz. 
Interna moduan lan egingo nuke. 
Tel 602 069 147

Interna edo externa moduan la-
nean berehala hasteko prest. Nes-
ka jatorra, arduratsua eta langilea. 
604166831. 

Lan bila nabil. Garbiketan, pertso-
na helduak edo umeak zaintzen. 
Interna bezala, orduka. Berehala 
lanean hasiko nintzateke. 632 140 
789.

Lan bila dabilen neska arduratsua 
naiz, esperientziarekin. Interna, 
externa edo orduka lan egiteko. 
Berehala lanean hasiko nintzake. 
637 106 649.

Lan bila dabilen mutil bat naiz, 
esperientzia ere erreferentziekin 
pertsona helduak zaintzen. Os-
pitaletan, paseatzeko eta pozik 
edukitzeko prest nago. Berehala 
lanean hasiko nintzake. Interno 
edo externo bezala.  603 595 656 

Emakume arduratsua naiz, eta lan 
egingo nuke, pertsona helduak 
zaintzen edo etxeko lanak egiten. 
Interna moduan. 663 488 438

Garbiketa lanetan edo pertsona 
helduak zaintzen lan egingo nuke. 
Interna edo externa bezala. 617 
064 054

Pertsona helduak edo umeak 
zain–tzen lan egingo lukeen nes-
ka bat naiz. Esperientziarekin. 663 
443 736 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. Interna edo 
externa bezala. Tel. 619 355 819

Pertsona helduak edo umeak 
zain–tzen lan egingo nuke. In-
terna edo externa bezala. Tel. 633 
101 867

Emakume euskaldun bat eskain–
tzen da, etxeko lanak egiteko. 
Astean 2 egunez, goizez edo 
arratsaldez. Urtarriletik aurrera. 
671 547 567 

Neska arduratsu bat lan bila da-
bil. Pertsona helduak zaintzen, 

umeak zaintzen edo garbiketan. 
671277904

Mutil arduratsu bat lan bila dabil. 
Pertsona helduak zaintzen. Inter-
no, externo edo gauak eritxean 
egiteko. Erreferentziak eta espe-
rientziarekin. Tel. 603 595 656 

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 dabilen neska bat naiz. 
Arduratsua eta esperientziarekin. 
Etxeko lanak egiten, umeak edo 
nagusiak zaintzen. Orduka, inter-
na edo externa bezela. Segituan 
lanean hasiko nintzake. 637 106 
649. 

BESTELAKOAK

Ohe artikulatua salgai. 1’35 neu-
rrikoa da eta berri berria dago. 
650 027 123.

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

Usurbilen bizi naiz eta Lehen 
Hezkuntzako oposaketak pres-
tatzeko talde bat osatu nahiko 
nuke ahalik eta azkarren. Klase 
partikularrak jasoko nituzke 2017. 
urtean atera zuen batekin, orduko 
prezioa adostuz. Ima. 688681557 

Diamante, madarines eta isabelito 
japones arrazako txoritxoak sal-
gai. 659 185 107

Nissan Terrano 2 markako kotxea 
salgai. 943 429 682 / 637 293 471  

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

AMC markako eltze bat nahiko 
berria daukat salgai. Tel. 943 363 
201  

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

Ingleseko klaseak ematen ditut 
3-4 urteko haurretatik hasita. 
Klase dibertigarri eta alaiak 
gaztetxoenentzat eta azter-
keten prestakuntza nerabe-
entzat. CPE tituluduna. Natali 
635909606  

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, pa-
tineteak, liburuak… Atalluko 
Garbigunean. doan hartu dai-
tezke. Astelehenetik ostiralera: 
10:15-13:00 /  16:00-19:00.  Jai 
egunak ez diren larunbatetan: 
9:00-13:00.
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Datozenak

Agenda
06 07 08

iraila

ostirala larunbata larunbata
Sagarrondotik Sagardora ikastaroa. 9:00-
13:00 Potxoenean. Izen ematea: 943 361 114/ 
alkartasuna@usurbil.com / alkartasuna.eus
Harria Hitz bisita gidatua. Abiapuntua: 
10:00etan, Usurbilgo frontoian. Informazioa: 
688 818 017 / info@kultour.pro

Kontxako Bandera, tren zerbitzu be-
reziak. Informazio gehiago: euskotren.eus
Erraustegiaren aurkako giza katea Kon-
txan. 11:30ean Donostiako Alderdi Ederren, 
Kontxa hondartzara jaisteko arrapalan.

Donostia Festibala, 
Zubietako hipodromoan
Iaz bezala, musika urbanoari eman 
dio lehentasuna Donostia Festibalak. 
n Irailak 13, ostirala: Natos y Waor; 
La Pegatina; Mala Rodriguez; Caroli-
na Durante; Carlos Sadness; Ms Nina; 
Lágrimas de Sangre; Tremenda Jauria; 
Ira; Joseba Irazoki eta lagunak; Kaske-
zur; Rukula; Budin DJ; Makala Dj Set; 
P3Z Dj Set.
n Irailak 14, larunbata: Beret; Ayax y 
Prok; Gatibu; Iseo & Dodosound with 
the Mousehunters; Maikel Delacalle; 
Bad Gyal; Tote King; Nerabe; El Negro; 
Melenas; La Plata; Antifan; Dabadaba 
Djs B2B Atraco Negrata; Brava; Atoda-
madre. 

Sarrerak donostiafestibala.com web 
orrian dituzue erosgai.

Masusta Kofradiaren Eguna. 21:00etan 
Artzabal tabernan.

Larunbat honetan itzuliko dira opo-
rretatik Harria Hitz bisita gidatuko 
kideak. Goiz pasa egiteko aukera 

izango da goizeko 10etatik aurrera. Zu-
meta Arte Estudioa eta Txokoaldeko 
Txalaparta Txokoa ezagutzeko aukera 
izango da, herriko kale eta monumen-
tu nagusiez gain. Izen ematea zabalik 
dago info@kultour.pro helbidean edo 
688818017 telefonoan. Bisita doakoa 
izango da, baina taldea gehienez 25 
pertsonakoa izango da. Horregatik, 
ezinbestekoa da aurrez izena ematea. 

Datozen bisita gidatuak
Irailaren 28an egingo dute hurrengo Ha-
rria Hitz bisita gidatua. Dzirt-Dzart eki-

‘Harria Hitz’ ibilbidea osatzeko 
aukera berri bat  

Larunbat honetan egingo da bisita gidatua.

mena proposatu dute. Euskal sorkuntza 
gai hartuta marrazkilaritzaren inguruko 
bisita eskainiko dute. Horretarako hain-
bat marrazkilari eta aurkezle gonbida-
tuko dituzte bat-bateko marrazkilaritza 
erakustaldia egiteko. Datorren astean 
emango ditugu xehetasun gehiago.

2020ko Euskaraldia prestatzeko la-
nak abiatzen ari dira Usurbilen. 
Datorren astearterako, hilak 10, bi-

lera irekia deitu dute. 17:00etatik aurrera 
Potxoenean. 

2020ko azaroaren 23tik abenduaren 
3ra bitartean Euskaraldia bueltan dator-
kigu. “Batetik, aurreko edizioan bezala, 

Ahobizi eta Belarriprest rolen ariketa ko-
lektiboa izango dugu. Bestetik, enpresa, 
erakunde publiko, saltoki, elkarte eta en-
titateei haien jardunean euskararen era-
bilera indartzeko konpromiso zehatzak 
hartzea bultzatuko da”, Usurbilgo lan 
taldetik aditzera eman dutenez. 
n Irailak 10 asteartea, 17:00etan Potxoe-
nean.

Euskaraldia prestatzeko bilera

Rukula Bukowski eskenatokian arituko da 
irailaren 13an. Argazkia: Ariadne Aran.



  



 


