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Emakumeen Etxea sortzeko 
lehen urratsak eman ditu 
Udalak

Aginagako eliza 
zaharberritua, 
berriagoa etorkizunean

Hurbilagok sari ugari 
banatu zituen San Silbestre 
lasterketa amaieran

Joseba Undiano, odol-emailea:

“Odola ez da fabrikatzen, beraz, norbaitek 
eman behar du eskuragarri egon dadin”
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Laburrean

Istripuekin agurtu genuen urtea 
Usurbilen. Abenduaren 21ean A8an 
Aritzeta inguruan eta N-634 errepi-

dean, Usurbil eta Aginaga artean izan-
dako istripu banatan lau lagun zauritu 
ziren. Aginagara bidean gertaturiko bi 
autoen talkan, bi gidariak larri eraman 
zituzten Donostia ospitalera. Abendua-
ren 28an bestalde, ezbeharra izan zen 
Ingemar ondoko trenbideko oinezkoen 
pasabidean. Lagun bat zaurituta era-
man zuten ospitalera, trenak harrapatu 
ostean. Ezbehar honen harira, Usurbil-
go Udalak beste behin gogorarazi zue-
nez, “puntu arriskutsuei irtenbide bat 
ematea ezinbestekoa eta presazkoa da”. 
Gertaera honek are modu agerikoagoan 
islatzen du Udalaren esanetan, “segur-
tasun falta. Pasabide seguruak behar di-
tugu”. Herrian diren puntu arriskutsuei, 

Zaurituak trenbide eta errepideko puntu 
arriskutsuetan

Abenduaren 28an ezbeharra izan zen Ingemar ondoko trenbideko oinezkoen pasabidean. Lagun bat 
zaurituta eraman zuten ospitalera, trenak harrapatu ostean.

“irtenbide bat ematea ezinbestekoa eta 
presazkoa da”, Udaletik nabarmentzen 
dutenez. Trenbidean gertaturikoaren os-

tean iragarri zutenez, “dagokien ardura-
dunekin harremanetan jarraituko dugu 
arazoa konpon dezaten”. 

Ahalduntze eskolaren ikastaro berriak
Bi ikastaro antolatu ditu Usurbilgo Uda-
leko Parekidetasun Sailak 2020ko lehen 
hiruhilabete honetarako Bake Epaitegi 
atzeko lokalean:

Biodantza ikastaroa:
n Urtarrilak 13 / martxoak 30. 

n Astelehenetan, 15:30-17:00 artean. 
n Irakaslea: Elen Kortaxarena Gesalaga. 
n Izen ematea urtarrilaren 8ra arte.

Maitatu, berdintasunetik:
“Amar desde la igualdad: construyendo 
vínculos afectivos de buen trato”: 

n Urtarrilak 16/ apirilak 2. 
n Ostegunetan, 17:00-19:00 artean. 
n Izen ematea urtarrilaren 14ra arte.

Izen-ematea, doan
943377110 parekidetasuna1@usurbil.eus 
Oharra: usurbildarrek lehentasuna izango dute.
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Imanol Ubeda

 Imanol Ubeda               |               Aritz Gorriti               |              Luis Aranalde               |                   Itxaso Orbegozo

Aurpegia dute, gero

Anglizismoak urrezko 
garaia bizi du. Han 
eta hemen. Oroko-

rra da. Eta orokorra denez, 
jarraitzaile asko ditu gurean 
ere. Euskadi Basque Coun-
try, Bilbao Exhibition Center, 
Basque Culinary Centre, Biz–
kaia Talent... Amaigabea da 
adibideen zerrenda. Eta iri–
tsiko direnak. Klima aldake-
tari buruz Madrilen egin den 
kongresuaren inguruko arti-
kulu batean topatu dut beste 
hauxe: greenwashing (berdea 
eta garbiketa hitzen arteko 
uztarketa). Hara, anglizismo 
berri bat, nire artean. Labu-
rra, zuzena, gure entzumen 
domestikatuan arin eta erraz 
sartzen den horietakoa. 

Artikulua irakurtzen hasi 
orduko, bestelako kutsua su-

matu diot ingeles jatorriko hitz 
jokoari. Ez baita marketing bu-
lego batek asmatutako leloa. 
Alderantziz. Greenwashing de-
lakoa talde ekologistak balia–
tzen ari dira, multinazionalen 
itxurakeria agerian uzteko.

Madrilgo goi bileran, 200 bat 
herrialdetako gobernuek hartu 
dute parte. Bilkura urtero egi-
ten da eta nazioarteko aginta-
ri eta aditu ugari batu ohi da 
bertan. Hori dena antolatzeko, 
babesleen ekarpena ezinbes-
tekoa da. Madrilgo kasuan, 
Endesa eta Iberdrola izan dira 
laguntzaile nagusiak. 2018an, 
berotegi gasen isurketa gehien 
eragin zituzten 10 enpresen ar-
tean zeuden biak. Hori gutxi 
balitz, erregai fosiletan milioi-
ka euro inbertitzen dituzte biek 
ala biek. Horra greenwashing  

zer den azaltzeko adibide ar-
gigarri bat. Aurpegi garbiketa 
agerikoa. 

Beste multinazional batzuk 
publizitate kanpaina harro sa-
marrak egin dituzte Madrilgo 
goi bilerak iraun duen bitartean. 
Coca Colak, esate baterako, 
kanpaina bitxia burutu zuen. 
Hiriko bus geltoki guztietan 
kartel hau ipini zuen: elkarre-
kin ez badugu birziklatu behar, 
ez erosi Coca Cola. Txikikeria 
bat aipatzea ahaztu zitzaien. 
Merkaturatzen dituzten plasti-
kozko botilak ez direla guztiz 
birziklagarriak. Talde ekolo-
gistei esker jakin dugu: Coca 
Colaren plastikozko ontzien 
birziklagarritasuna %25ekoa 
da gaur egun. Elkarrekin ez ba-
dugu birziklatu behar, ez erosi 
Coca Cola. To greenwashing! 

Ekologisten enbidoari, Coca 
Colaren  hordagoa: 2022rako, 
%50ekoa izango da plasti-
kozko ontzien birziklagarrita-
sun maila. Pentsatzen hasita, 
oso esanguratsua da Coca 
Colaren kanpaina, eta kanpai-
naren harira egin duen iragar-
pena. Batzuk eta besteek epe 
luzerako promesak eginez 
limurtzen gaituzte. Horrela 
doaz urteak, horrela hamar-
kadak. Bien bitartean, mundu 
mailako berotzea goruntz doa 
etengabe. 

 Hau idazten ari nintzela, 
Google  bilatzaile ahalguz-
tidunean murgildu naiz eta 
greenwashing-en euskarazko 
aldaera egoki bat topatzen 
saiatu naiz. Aurpegia dute, 
gero! esamoldea irakurri dut 
hiztegi batean. Ba horixe bera.

publiko jasangarri baten alde-
ko apustu egitea...”.

Proposamenak banan bana 
hartzen baditugu, zentzudu-
nak dirudite denak. Komuni-
tate osoarentzat onuragarri. 
Alegia, neurri hauetako asko 
eta asko adostasunetik bide-
ratzeko modukoak direla. 

Ez gara isolatuak bizi. Eta 
neurri asko martxan jarri ahal 
izateko, Foru Aldundiaren edo 
Eusko Jaurlaritzaren onespe-
na beharko litzateke. Baina 
gainontzeko instituzioetara 
konplizitate bila jo aurretik 
herri mailan aliantza sendo 
bat eratuko balitz, bide erdia 
egina legoke. 

Ez naiz berria. Badakit gau-
zak ez direla hain sinpleak. 
Disneyk erakutsi izan dizki-
gun amaiera zoriontsuak soi-
lik zinema pantailetan ematen 
direla. Errealitatean askoz 
konplexuagoa dela dena. Ho-
rren jakitun naiz. Alderdietan 
eta instituzioetan. Errazena 
ere konplikatzeko joera du-
gulako gizakiok. Urrutira joan 
gabe, gure etxeko portalean 
txorakerietan katramilatu izan 
gara maiz. Ez aurrera ez a–
tzera. Pentsa. Dena den, udal 
ordekari berriek halako boron-
datea erakutsi dute. Inpresio 
hori hartu nuen aurreko as-
tean eskaini zizkiguten balora-
zioetan. Denborak esango du. 
Legealdia emankorra bezain 
arina izan dadila behintzat. 

Komikia

TOKIKOMeko hainbat hedabidek sustaturiko tira komikoa. 

Greba batzordea lanean

Lan, pentsio eta bizi dui-
nen aldeko greba oroko-
rra deitua dute Euskal 

Herriko Eskubide Sozialen 
Kartak eta eragile anitzek ur-
tarrilaren 30erako. Usurbilen 
prestaketa lanak bideratzen 
hasiak dira. Greba batzordea 
osatzeko lehen bilera egin zu-
ten abenduaren 20an. Bigarren 
saio bat deitu dute, urtarrilaren 
8an 18:30ean Potxoenean. Urtarrilaren 8an berriro batzekoak dira Potxoenean.

Gure Eskuren 
Tripontzia
94.000 euro izango dira 
jokoan. Urtarrilaren 20an 
ospatuko den sari banake-
tarako txartelak guneotan 
eros ditzakezue: Atxega Jau-
regian, Aitzagan, Zubietako 
Alamandegin, Artzabalen, 
Bordatxon, Bentan, Guria 
tabernan, Santueneko Gure 
Elkartean, Laukoten, Opil 
Goxon, Txiribogan, Txirris-
tran eta Zendoian. 
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Aginagako eliza zaharberritua, 
berriagoa etorkizunean

Aginagako Eliza Zaharra 
berritze bidean dute. 
Bada denbora zahar-

berritzen hasi zirela. Erronka 
argi bat dute eskuartean; his-
torikoki San Praixkuetako fes-
ta gune nagusietakoa eta tar-
teka kontzertu nahiz bestelako 
antzezlan edo ikuskizunen 
oholtza izandakoa, kulturgune 
izatetik haratago, aginagarren 
bilgunean bilakatzea. 

Erabilera anitzeko bilto-
kian hain zuzen; belaunaldi 
ezberdinetako herritarren to-
pagunean, herritarrak elkartu 
edo denetariko ekimenak an-
tolatzen segitzeko oholtzan. 
Horretarako ordea, egungo 
baldintzak hobetu nahi dituz-
te. “Toki hau hobetu beharko 
litzatekeela iruditzen zaigu”, 
aipatu digute Aginagako Jai 
Batzordeko kideek. Lurra 
txukundu, komuna jarri, ar-
gindar sistema hobetu, ur 
beroa eta berogailua ezarri… 
“Horrek asko lagundu dezake 
Aginagan gauzak antolatzen. 
Toki hau askoz dotoreago eta 
txukunago geratuko litzateke”. 

Hobekuntzok guztiak bide-
ratzeko lanean hasiak dira Agi-
nagan. Jai Batzordeko zenbait 

“Gure proiektua puntuka dago garatua. Pausoz pauso joan nahi dugu. Garrantzitsuena, herritarrek beraiena 
sentitzen duten tokia izatea nahi dugu”.

kide biltzen aritu dira azken 
urtebetean. Aurrez enkarga-
tutako proiektua garatu die 
Usurbilgo Origami arkitektura 
bulegokoek. “Guk irudikatzen 
dugun Eliza Zahar ideal ho-
rren proiektua lantzea eskatu 
genien”, adierazi diote agina-
garrek aldizkari honi. 

“Herritarrek beraiena 
sentitzen duten tokia 
izatea nahi dugu”
Landutako proiektuaren xe-
hetasunak aurkeztu zizkieten 
aginagarrei, joan den aben-
duaren 18an egitasmoa gauza-
tu asmo duten gunean bertan, 
Eliza Zaharrean. Egitasmoa 
ezagutarazi eta bertaraturi-
koen iritziak biltzeko deitu 
zuten hitzordua. 

Auzolanean garatu nahi 
dituzte biltoki izaera indar-
tu nahi duten eraikineko ho-
bekuntza lanak. Pausoka, 
urratsez urrats, Origamikoek 
diseinaturiko proiektuak ze-
haztu bezala. “Gure proiektua 
puntuka dago garatua. Pausoz 
pauso joan nahi dugu. Ga-
rrantzitsuena, herritarrek be-
raiena sentitzen duten tokia 
izatea nahi dugu”. Ez dute bat 
batean eraikina goitik behera 
berritzeko beharrezko lagun–
tza jaso eta lanak bideratu 
nahi “eta gero leku hau inork 
berea ez sentitzea, hemen 
ezer ez egotea”. 

Pixkanaka burutu nahi di-
tuzte hobekuntza lanok, eta 
pauso bakoitzean “herriak zer 
nolako babesa ematen digun” 
ikusi nahi dute. Aipatu mo-
duan, pixkanaka egin nahiko 
lituzteketen hobekuntzen ar-
tean daude, “lurra berritzea, 
komun bat jartzea, barra bat 
jartzea, oholtza handitzea…”. 
Gunea berritu eta irisgarrita-
suna guztiz bermatzea, egun 
“sarbide zailak” baititu hain-
bat pertsonentzat. Hitz gutxi-
tan, Eliza Zaharra “egokitu eta 
baldintza duinetan jartzea” da 
proiektu honen xede nagusia.

JAI BATZORDEA
“Toki hau hobetu 

beharko litzatekeela 
iruditzen zaigu”, aipatu 

digute Aginagako Jai 
Batzordeko kideek. Lurra 
txukundu, komuna jarri, 
argindar sistema hobetu, 
ur beroa eta berogailua 

ezarri… 

Erabilera anitzeko 
bilgunea
Garai batean Eliza Zaharra 
berritzeko hasitako auzolana-
ren segida izango da nolabait 
Aginagako gazte hainbatek 
proposatu dutena. Gune ba-
ten faltan baitaude. Garai ba-
tean ludoteka zabaldu zen, 
haur eta gaztetxoen aisialdi 
lekuan baita eskolaren bai-
tako eremuan bilakatu dena. 
“Egoteko nahiz ekimenak 
antolatzeko toki bat falta 
da”. 

Urte luzez jaietako pa-
rranda gau jendetsuen gune 
mirestuenean jarria dute be-
girada. Eta ez Jai Batzordeak 
soilik. Antxomolantxa Elkar-
tea edota San Praixku Gura-
so Elkartea ere hasiak dira 
berritze bidean den Eliza Za-
harrean hainbat ekitaldi an-
tolatzen; ikasleen eskolako 
emanaldiak, Euskararen 
Egunari lotuta azken aldian 
antolaturiko antzezlan edo 
ikuskizunak, Olentzeroren 
etorrera… Eliza Zaharra 
berritu eta egokituta Agina-
ga mailako herri bizitza eta 
dinamika ezberdinak susta–
tzen lagungarria izango li–
tzatekeela irizten diote, hala 
nola, bilerak egin, kontzer-
tuak antolatu edota haur 
nahiz helduen bilgune la-
nak egitearekin batera, jen-
de gehiago erakartzeko ere 
baliagarria izango da. “He-
rri giroa egon badago, baina 
halako leku baten falta du”.

Auzolana, abiapuntua
Garatu nahi duten proiektua 
lehendik eginiko hobekun–
tza lanen segida izango 
litzateke. Denbora bada 
eta Eliza Zaharra berritzen 
hasiak zirela. Besteak beste, 
fatxada berritu zuten agi-
nagarrek eta eliza barrua 
margotu, lokala txukundu… 
zegokien prestakuntza jasota 
auzolanean. “Auzolanak bere 
fruitua eman zuen eta orain 
ere asmo horrekin gabiltza”. 
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2020rako “aurrekon-
tu-proiektu ona dugu”. 
Agurtzane Solaberrieta 

alkatearen esanetan, inber–
tsioetarako ahalegin handia 
egin dute. “Zaurgarritasun eta 
ziurgabetasun egoeran dau-
den herritarrei laguntzeko, 
auzoen beharrei erantzuteko, 
emakumeen ahalduntzean 
sakontzeko, aniztasunari ba-
lio emateko, ingurumenarekin 
abegikorrak diren politikak sus-
tatzeko eta usurbildarrei udal 
zerbitzu eraginkorra eskain–
tzeko”. Abenduan plazaratu 
genuen elkarrizketatik kanpo 
geratu ziren hainbat kontu jaso 
ditugu orriotan.

Agintariek aurrekontu pro-
posamenak plazaratzen dituz-
tenean, inbertsioen atalean 
erreparatzeko joera dago. 
Alkateak ordea, 2020ko udal 
aurrekontuen beste ezaugarri 
batzuk nabarmendu nahi ditu. 
Kohesio sozialean sakontzeko 
asmoa, esate baterako.

Bizikidetzan sakondu
Migrazio mugimenduak ohi-
koak dira bai munduan, baita 
gurean ere, Euskal Herrian zein 

Agurtzane Solaberrieta: “Aniztasuna ez da 
mehatxu bat; aberastasuna da” 

Bizikidetzan sakontzea, hori izango da legealdiko ardatz nagusietako bat udal gobernu taldearentzat.

Usurbilen. “Ondorioz, jatorri, 
kultura, hizkuntza, erlijio eta, 
oro har, identitate aniztasuna-
ren kudeaketa erronka handia 
da gizartearentzat. Eta, noski, 
baita Usurbilentzat ere”. EH-
Bilduk gidatzen duen udal go-

AGURTZANE SOLABERRIETA

“Aniztasuna modu egokian 
kudeatu behar da. 

Plangintza edo bide orria 
behar dugu, eta horixe da 
legealdi honetan gauzatu 

nahi dugun proiektu 
garrantzitsuetako bat”

bernu taldearen premisa argia 
da: “aniztasuna ez da mehatxu 
bat; aberastasuna da. Hortaz, 
gure herri eta auzoetako aniz–
tasuna kohesio sozialerako 
elementu bilaka dadin, aniz-
tasuna modu egokian kudeatu 
behar da. Plangintza edo bide 
orria behar dugu, eta, horixe 
da legealdi honetan gauzatu 
nahi dugun proiektu garran–
tzitsuetako bat”. Bizikidetzan 
sakontzea, hori izango da le-
gealdiko ardatz nagusietako 
bat. “Azterlan bat abiatzera 
goaz”. Diagnostiko horretan oi-
narrituta, “plangintza oso bat” 

Mugikortasun jasangarriaren 
bidean, bi egitasmo nagusi 
ditu udal gobernuak. Bate-
tik, Artzabal eta Mikel Laboa 
arteko errepidea oinezkotu. 
Eta bestetik, Txikierdi eta 
herri-sarrera bidegorri bidez 
lotu. 

Orain gutxi arte, autoak 
zeuden kaxkoen erdigunean. 
Oinezkoen kaltetan. Gauzak 
aldatzen hasiak dira ordea. 
Artzabal parkea eta Mikel 

Laboa plaza toki jendetsuak 
dira.  Bien arteko errepidea 
oinezkotu egin nahi du Uda-
lak, “eta irisgarri egin”. 

Txikierdi eta herri-sarrera 
bidegorri bidez lotzeko asmoa 
ere badu Udalak. Baina ez di-
rudi epe laburrean emango 
denik. N634 errepideko esku-
duntzak Foru Aldundiarenak 
dira. “Egitasmo honi inolako 
lehentasunik eman ez dionez, 
guk landuko dugu proiektua”. 

Artzabal eta Mikel Laboa plaza arteko errepidea 
“oinezkotu” nahi du Udalak

definituko dute.

Udalaren digitalizazioa
Aurrekontuak lantzeko or-
duan, “kanpora begira jarri 
gara, baina, baita ere, barrura 
begira”. Udala berrantolatzeko 
“lau lan-lerro zabaldu ditugu, 
usurbildarrei kalitatezko udal 
zerbitzu eraginkorra eskain–
tzeko”. Udalaren digitalizazioa; 
Artxibo sistema berria ezar–
tzea (aurrez artxibo zaharra 
antolatuta); udaletxearen an-
tolaketa berri bat diseinatzea 
eta kalitatezko enplegu publi-
koak sortzea.

Bi guneen arteko errepidea oinezkotu egin nahi du Udalak, eta irisgarri egin.
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Emakumeen Etxea sor-
tuko dugu, emakumeon 
ahalduntzea sustatzeko. 

EH Bilduren hautes-programa-
tik hartu dugu esaldia. Prome-
sa zena legealdi hasiera hone-
tan egikaritzen hasi nahi dute. 
Eta dagoeneko badute balizko 
egoitza bat buruan: Pelaioenea 
etxea, Kalezarren kokatuta da-
goen eraikina. Inbertsioen ata-
lean, hain justu, 200.000 eu-
roko partida jaso da Pelaioenea 
kanpotik berritzeko. 

Eraikina berritzen hasteare-
kin batera, “parte-hartze proze-
su bat jarriko dugu martxan 
herriko emakumeekin”. Emaku-
meen Etxea denen artean defi-
nitzeko helburuarekin egingo 
da prozesu partehartzailea. 

Eraikinaren fatxada berritzeko 
200.000 euro inbertituko dira
Emakumeen Etxearen egoitza 
izateaz gain, auzoak erabiltze-
ko moduko eraikina izango da 
Pelaioenea.

2020. urteko aurrekontue-
tan, udal gobernuak auzoetan 
jarri nahi du arreta, “auzota-

Teilatua bota eta barrua hustu egin dute, eraikinaren egoera kaxkarra zelako. “Segurtasun neurri gisa egin behar 
izan dugu”, alkateak aditzera eman digunez.

rren bizi-kalitatea hobetzeko 
asmoz. Ez ditugu kaxkoa eta 
auzoen arteko ezberdintasunak 
areagotu nahi. Auzoek ere e–

zaugarri, behar eta errealitate 
propioak dituzte eta horietan 
ere arreta jarri nahi dugu”. 
Alkateak abenduan azaldu 
zigunez, auzo bakoitzaren 
beharrak identifikatu nahi di-
tuzte lehenbizi. “Bertako ko-
munitatea kontuan hartuz, eta 
eurekin batera landuko ditugu 
proposamenak, kohesio sozia-
la, mugikortasun jasangarria 
eta zerbitzu publikoen esku-
ragarritasuna bermatzeko”. 

Txokoaldeko gaztetxearen in-
guruan Udalak eta auzotarrek 
egin duten prozesua adibide–
tzat har daiteke. 

Etxealdia auzoko 
berrantolamendua
Etxealdia auzoan, hortaz, Uda-
lak antzeko jokatuko duela on-
dorioztatu daiteke.  Auzoaren 
antolamendu berri bat egiteko, 
auzotarrekin batera parte-hartze 
prozesu bat abiaraziko dute.

PELAIOENEA, KALEZAR

“Emakumeen Etxearen 
egoitza izateaz gain, 

Kalezar auzoak 
erabiltzeko moduko 
eraikina izango da 

Pelaioenea”

Emakumeen Etxea sortzeko lehen urratsak 
eman ditu Udalak

Erroizpeko presa polemikaren 
erdian egon zen 2017ko aza-
roan. Ur-sisteman gertatutako 
huts-egiteak ondoeza eragin 
zuen herritar askoren artean. 
Geroztik hona, Udala herriko 
ur-sistema berritzen aritu da. 

Instalazioak berrituko dira
Bada zereginik oraindik eta 
2020ko udal aurrekontuetan 
diru partida bat gorde da pro-
pio. Ur sistemaren errebisio 
bat egiteaz gain, instalazioak 
berrituko dira. 

“Urte gutxitan amortizatuko 
dugu”
“Helburua da Erroizpeko 
urarekin ia herri osoa horni–
tzea. Ikusiko ez den inbertsio 
bat izango da, baina gure ur 
baliabideak ustiatzen jarrai–
tzeko ezinbestekoa izango 
da. Gainera, urte gutxitan 
amortizatuko dugu”. Presan 
filtrazio sistema berri bat 
ezarriko dela zehaztu digu 
alkateak. “Inbertsio potolo 
bat da, 350.000 euroz hitz 
egiten ari gara”. 

350.000 euro, herriko ur-sistema 
berritzeko 

Elutx bidea Aginagan

Aginagak baditu bere behar 
espezifikoak. Horietako bat 
da eremu ezberdinen arteko 
konexioa. Elutxeko etxebizi–
tzetan eta kaxkoan bizi dira 
Aginagako umeen %90. N634 
errepidea da biak lotzeko traba 

nagusia. Lotune hori konpon–
tzera etorriko da Elutxeko 
bidea. Oinezkoentzat izango 
da, errepidearen paraleloan 
zabalduko dena. Aginagako 
sagardotegiaren azpikaldetik, 
zehatzago esanda.
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Ahalduntze eskolaren ikastaro berriak

Urtarrilaren 8az geroz-
tik zabalik da 2020ko 
Usurbilgo Udalaren 

diru-laguntzetara eskabideak 
aurkezteko epea. Lerrootan di-
tuzue xehetasunak, informa-
zio gehiago urtarrilaren 7ko 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizia-
lean, usurbil.eus atarian eta 
udal iragarkien taulan jasoko 
duzue.

Gizarte ongizatea:
Kontuan hartuko dira besteak 
beste, ekimenen hartzaileak 
zeintzuk diren, egitasmoen 
ezaugarriak, gizarte eragina, 
genero ikuspegia txertatzea, 
berdintasuna helburu duten 
ekintzak txertatzea... 

Ingurumena:
Ondoko lehentasunezko ekin–
tzak finkatu ditu Udalak diruz 
laguntzeko: energiaren kon–
tsumoa murrizteko egindako 
inbertsioak, Usurbilgo Energia 
Jasangarrirako Ekintza Plana-
ren helburuekin bat datoze-
nak, hondakinen murrizketa 
eta birziklapena bultzatzeko 
ekintzak… 

Kirola:
Kirol taldeen ohiko 
diru-laguntza zuzenak
%22a denboraldiko lizentzia 
kopuruetara bideratuko da, 
%22a denboraldiko kirol li-
zentziak sortutako gastuetara, 
%22a denboraldiko arbitraje 
gastuetara, %7a emakume, 
urritasundun edo 3. adineko 
kirol federatuen kopuruetara, 
%3na eskola kirolera, kalita-
tezko entrenatzaileen susta-
penera, euskal kiroletara eta 
autofinantziaziora; %8a bidaia 
gastuetara, %4a beste gastue-
tara eta %3a jardueren kalita-
tera.  

Informazio gehiago urtarrilaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 
usurbil.eus atarian eta udal iragarkien taulan jasoko duzue.

Emakumeen eta gizonen 
berdintasun jarduera planetako 
diru-laguntza zuzenak
Kontuan hartuko da emaku-
meen kolektiboei zuzenduak 
egotea. Berdintasunaren alde-
ko taldeen konpromiso maila 
ere aintzakotzat hartuko da. 
5.000 euroko muga. 

Kirol egokituko jardueren 
diru-laguntza zuzenak
“Espresuki kirol egokituko ko-
lektiboei zuzendutakoak eta 
inklusioari lotutakoak hartuko 
dira kontuan”. 3.000 euroko 
muga.

Kirol elkarteenak ez diren 
kirol jardueretako ohiko 
diru-laguntza zuzenak
“Udalari eskatutako dirula-
guntzaren % 60a lagunduko da 
diruz. Ikastaroko parte-hartzai-
le bakoitzeko udalak emango 
duen gehienezko diru-kopurua 
100 eurokoa izango da. Ikas-

taroek, derrigorrez, parte-har–
tzaileen diru-sarrera izan behar 
dute. Ez dira onartuko diru-sa-
rrerarik ez duten ikastaroak”. 
1.000 euroko muga.

Norgehiagoka erregimenekoak 
ez diren laguntzak
Hiru programa: laguntza be-
reziak (5.400 euro), taldeetako 
prestakuntza teknikoak (1.000 
euro) eta kirolarien oinarrizko 
osasun miaketak (9.000 euro).

Kultura:
Egitasmook hartuko dira kon-
tuan: eskatutakoaren %60are-
kin lagunduko dira diruz 
gehienez, ikastaro, irteera, 
kanpamendu, udako ekintza eta 
txokoak; gehienez jota %95a 
gainerako kultur ekintzak.  
80.000 euroko partida. 

Nekazaritza, abeltzaintza:
“Gehienez ere kostu osoaren 
%50a izango da, eta eskatzai-
le bakoitzari gehienez 2.000 
euro emango zaizkio”. Lehen-
tasunez ekintzok lagunduko 
dira: 28 urtetik beherako ne-
kazari gazteen ustiapen be-
rriak, ekoizpen ekologikoa, 
emakume nekazariak, aban-
donaturiko nekazal lurren 
berreskuratzea, baserritarren 
lan-baldintzen hobekuntza, 
bertako produktuen kontsu-
moa...  

Deserrotze eta baztertze 
sozialeko arriskuan 
daudenei erantzuteko 
diru-laguntzak:
“2019ko joan-etorrien gastue-
tan, batetik, Usurbildik kanpo 
dauden pertsonen senideei eta, 
erabaki judizial bat betetzea-
ren ondorioz aldi batez haien 
ingurune familiarrera etorri 
ezin diren pertsonen senideei” 
zuzendua.

Igogailuen instalakuntza:
Onuradunak, “Usurbilen bi 
solairu edo gehiago izan eta 
nagusiki etxebizitzarako era-
biltzen diren eraikinetan igo-
gailua jartzen duten titularrak 
dira”. Eskaera bakoitzeko ge-
hienez 1.000 euroko laguntza 
emango da. 

Merkataritza lokal huts
batean jarduera 
ekonomiko berri bat 
abian ipintzeko laguntza:
“Lehentasuna izango dute 
herri gunean nahiz auzoetan 
gaur egun herritarrei eskain–
tzen ez zaizkien zerbitzuekin 
lotura duten proiektuek eta 
ixtera doazen edo itxi berriak 
diren jardueren jarraipenekoak 
diren proiektuek”. Lehen ur-
tean alokairu gastuaren %40a 
(gehienez hileko 300 euro), bi-
garrenean %30a (gehienez 200 
euro hilean) diruz lagunduko 
da. 

Hasiz Hazi beka 
deialdia:
Kabiene elkarlan-gunearen ur-
tebeteko erabilerarako. Deial-
di honen onuradunak izango 
dira, Beterri-Buruntzako uda-
lerriren batean erroldaturiko 
adinez nagusiko herritarrak, 
“Usurbilgo udalerrian enpre-
sa bat sortzeko ekimena du-
tenak”. Bekaren gehieneko 
zenbatekoa 1.089,00 eurokoa 
izango da. 

LOKAL HUTSAK

“Lehentasuna izango dute 
herri gunean nahiz 
auzoetan gaur egun 

herritarrei eskaintzen ez 
zaizkien zerbitzuekin lotura 
duten proiektuek eta ixtera 

doazen edo itxi berriak diren 
jardueren jarraipenekoak 

diren proiektuek”

Udal diru-laguntzetara eskabideak 
aurkezteko epea zabalik
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DEIALDI GEHIAGO

Donostiako 
manifestazio amaieran, 

‘Motxilak gora!’ 
ikuskizuna iragarri zuen 
Sarek, Xuaren urtebetetze 
egunerako. Urtarrilaren 

19an, Atano pilotalekuan

HERRIKO TALDEAK

Xua eta motxiladun haurrak gurasoekin 
etxeratzeko manifestazio jendetsua Donostian

Xua gurasoekin etxera–
tzeko eskaerak milaka 
lagunen babesa jaso 

zuen Sarek eta aipatu izen be-
reko herri plataformak deituta 
abenduaren 28an Donostian 
egin zuten manifestazioan. 
Porrotxek eta haurrek eraman-
dako ixa erraldoi bat buruan 
zela abiatu zuten musikariek 
giroturiko kalejira koloretsua. 

Hilaren 19an hiru urte bete-
ko ditu, guraso Olatz Lasaga-
baster eta Patxi Urangarekin 
Valentziako Picassenteko espe-
txe berean bizi izan den Xuak. 
Espainiako legediak behartuta, 
gurasoengandik bereiziko dute 
bere urtebetetze egunean eta 
ehunetik gora adin txikikoek 
osatzen duten “motxiladun 
haurren” (guraso bat edo biak 
espetxean dituzten haurren) 
kolektiboko kide izatera iga-
roko da. 

“Xua eta motxiladun haur 
guztiak etxean nahi ditugu”
Donostiako manifestazioan go-
gorarazi zutenez, “denbora da-
ramagu eskatzen behin betiko 
amai dadila motxiladun hau-
rrek pairatzen duten sufrimen-
du hau”. 3 urteetan gurasoekin 
bizi eta bat batean bereizteak 
haurrengan eragiten duten kal-
te psikologikoaz ohartarazten 
dute, “haurrak banaketa jasa-

Abenduaren 28ko manifestazioaz gain, ekitaldi gehiago ere iragarri dituzte. “Urtarrilaren 19an Xuari zorionak zuri 
kantatuko diogu Atanotik”.

Urtarrilak 8, asteazkena
n 9:00 Gipuzkoako Batzar Na-
gusien hileroko osoko bilkura. 
Bertan, Xua gurasoekin etxe-
ratzeari buruzko ebazpen pro-
posamena aztertu eta bozka-
tuko dute. 

Urtarrilak 11, larunbata
n 15:00etan Baionan eta 

17:00etan Bilboko La Casilla-
tik “Orain presoak, atera bide-
ra” manifestazio nazionalak. 
Usurbildik Bilbora autobus 
zerbitzua. Izen ematea aurrez, 
Aitzagan, Txiribogan eta Bor-
datxon. Deitzailea: Sare.

Urtarrilak 19, igandea
n 11:30 Xuak hiru urte beteko 

dituen egunean, “Gora mo-
txilak!” motxiladun haurren 
eskubideen aldeko ikuskizuna 
Donostiako Atano pilotale-
kuan Porrotxekin. 

Sarrerak aurrez 6 eurotan 
sare.eus atarian salgai. Bes-
tela, egunean bertan 8 euro-
tan. 0-2 urte artekoek sarrera 
doan. Deitzaileak: Sare eta 

Xua Gurasoekin Etxera herri 
ekimena.

Urtarrilak 31, ostirala
n 20:00 Euskal presoen es-
kubideen aldeko eta Xua 
gurasoekin etxera ekartzea 
eskatzeko elkarretaratzea Mi-
kel Laboa plazan. Deitzailea: 
Usurbilen Nahi Ditugu.

Datozen deialdiak

teaz gain, datozen urteetan gu-
rasoak ikusteko egin beharko 
dituen kilometroak eta honek 
dakarren guztia”. Xua amo-

narekin bizitzera etorriko da 
Usurbila. Eta hortik aurrera, 
1.200 kilometroko bidaia egin 
beharko du gurasoak bisitatu 
nahi dituen aldiro. 

“Urte hau motxilan darama-
ten pisua kentzen amaitu nahi 
dugu, kalean”, adierazi zuten 
Sareko ordezkariek Donostiako 
kalejiraren amaieran eta urte 
berria “motxiladun haurren 
auziari aterabidea ematen dio-
gun urtea izan dadin” desiratu 
zuten, espetxe politika alda-
tuko den urtea izatearekin ba-

tera. “Xua eta motxiladun haur 
guztiak gurasoekin etxean nahi 
ditugu!” aldarrikatu zuten. 

Ekitaldia Xuaren urtebetetze 
egunean
Donostiako manifestazio 
amaieran “Motxilak gora!” 
ikuskizuna iragarri zuen Sarek 
Porrotxen ahotik, Xuaren urte-
betetze egunerako. “Urtarrila-
ren 19an Xuari zorionak zuri 
kantatuko diogu Atanotik”, 
haur motxiladunak protagonis-
ta izango dituen ikuskizunean.
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Odol emate kopuruak 
behera egin du 2019an.  
2018 eta 2019ko 

odol-emaile kopurua bere 
horretan mantendu da 143 
emailerekin. Bildu den odol 
kopurua, ordea, txikiagoa izan 
da, 251 emanaldi zenbatu di-
ren 2018an eta 227 emanaldi 
2019an; 24 emanaldi gutxiago. 
“Batzuek behin baino ez dute 
eman odola, beste batzuek 
bitan eta beste hainbatek hi-
rutan”, esan du Mari Jose Kor-
tak, Usurbilgo Odol Emaileen 
Elkarteko ordezkariak. 

Inauterietan “nabarmen” 
egin zuen behera odol ema-
teak Kortaren esanetan: “data 
horiek ez dira onenak izaten 
odol-emaileentzat, ez eta uda-
ren osteko lehen odol emate 
hori ere”. Odola eman ahal iza-
teko baldintza batzuk bete be-
har izaten dira, eta oporraldian 
atzerrian izandakoak arriskuan 
egon izana oso posible izaten 
da. 

Adinari dagokionez, 18 eta 
70 urte bitarteko jendeak eman 
dezake odola, osasun egoera 
egokian badaude. “Urte asko-
tan odola eman dutenei jada 
ez diete gehiago odola ematen 
uzten adina dela eta”, ziurtatu 
du Odol Emaileen Elkarteko 
ordezkariak. Odol ematearen 
egunean eta hurrengoan kirolik 
ez egitea aholkatzen dute gor-
putza gehiegi ez behartzeko. 
Gainontzean bizimodu norma-
la egiteko ez du inolako ara-

Urtarrilaren 13an izango da urteko lehen odol-ematea, 18:00-20:00 artean anbulatorioan. Argazkian, iaz 
omenduak izan ziren herritarrak.

zorik sortzen. Hori bai, odola 
eman aurretik ongi gosalduta 
joan behar da zorabioak ekidi-
teko. Sei emaile berri izan dira 
2019an, adinez gazteak. Kezka 
agertu dute Odol Emaileen 
Elkartean jende gaztea odola 
ematera animatzeko, bai eta 
antolatzeko lanetan aritzeko. 
Elkarteko kideak helduak dira 

eta aire freskoaren beharra ere 
nabarmendu dute gazteak ani-
matzeko lanetan aritzeko. 

2020ko odol-emate deialdiak
Bi hilabetetik behin izaten da 
aukera Usurbilgo anbulategian 
odola emateko, beti ere aste-
lehenetan. Orokorrean hilaren 
lehen astelehenean izan ohi da 
eguna, baina jai egun garran–
tzitsuak tokatzean, bigarren 
astera pasatzen dute deialdia. 
Aurtengoan odola emateko le-
hen aukera urtarrilaren 13an 
izango da. Datozenak mar-
txoaren 2an, maiatzaren 4an,  
uztailaren 6an printzipioz 

Usurbilgo jaiak atzeratzen ez 
badira, irailaren 7an eta aza-
roaren 2an. 

Iazkoan omenduak
Urtero omenaldia egiten die-
te odol emate kopuru han-
diak egin dituzten herritarrei.  
2019an bost herritarrek gain-
ditu zuten 25 odol emateren 
langa, 40 aldiz eman zuten 
hiru emakumek, 50 eta 75 al-
diz gizon banak eta 100 aldiz 
bi gizonek. Urtero izaten dira 
omendu berriak eta urte ho-
netan ere hala izango direla 
espero dute Odol Emaileen 
Elkartean.

BALANTZEA

“251 emanaldi zenbatu 
ziren 2018an. 

227 emanaldi 2019an; 
24 emanaldi gutxiago”

Odol emateek behera egin dute 2019an, 
baina mantendu egin da emaile kopurua 
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Duela zenbait urtetik 
odol emailea da Joseba 
Undiano txikierditarra.  

Omendua izan zen azaroan  
beste hainbat herritarrekin 
batera 25 aldiz baino gehiago 
odola emateagatik. NOAUA!re-
kin partekatu nahi izan ditu 
bere esperientziak.

NOAUA! Noiz hasi zinen odola 
ematen? 
Joseba Undiano: Lehenengo al-
diz goi mailako ikasketak egiten 
ari nintzela eman nuen odola 
19 bat urte nituela. Eskolara 
joan ziren erizainak eta anima-
tu egin nintzen klaseko lagun 
batekin batera. Hark lehenago 
ere odola emana zeukan eta nik 
ere animatzea erabaki nuen.  
Onartu beharra daukat behin 
prozesua amaituta, otartekoa 
jaten hasi nintzela eta zorabia-
tu egin nintzela [kar kar kar]. 
Behin esperientzia hori bizita 
kostatu egin zitzaidan bigarren 
aldiz ematea; denbora dezente 
igaro zen. 

Amarekin animatu nintzen 
odola ematera hurrengoan, eta 
hortik aurrera jada ohitura har-
tu nuen eta oraindik ere horre-
tan dihardut. 

Joseba Undiano, kaskoarekin, iazko Irisasi BTT “Hotzak Akabatzen” proba 
amaitu berritan. Dagoeneko 27 alditan eman du odola.

25 aldiz eman duzu jada. He-
rrian badira ordea 100 aldiz 
ere eman dutenak. Iritsiko 
zara zenbaki horietara?

27 bidez eman dut odola jada 
eskolakoa eta Usurbilgo anbu-
lategian eman ditudan guztiak 
kontuan izanda. 100era iritsiko 
naizen ez dakit, baina odola 
ematen jarraitzeko asmoa dut 
behintzat. Saiatuko naiz iris-
ten, baina ikusiko dugu.

Nolakoa da odol emate proze-
sua?
Behin anbulategira iritsita me-

diku pare batekin hitz egin 
behar da. Lehenak galderak 
egiten ditu osasun egoeraren 
diagnostiko bat egiteko eta 
odola emateko prest zauden 
ikusteko: ea atzerrian izan za-
ren, dentistarenean izan zaren 
azken hilabeteetan... Arris-
kuan egon zaren edo ez jakin 
nahi dute galdera horiekin.

Ondoren proba txiki bat egi-
ten dute anemiarik baduzun 
jakiteko, hala bada ezin bai-
ta odolik eman. Ziztada txiki 
bat baino ez da izaten, hatz 
erakuslean. Behin odola ema-
teko prest zaudela ziurtatzen 
dutenean gela batera joan be-
har duzu eta bertan ohatila 
batean etzaten zaituzte eta zuk 
nahi duzun besoa aukeratzen 
duzu ziztatzeko. Orduan odol 
ematea hasten da. Nik nahiko 
azkar ematen dut, hamar mi-
nutuan amaitzen dut. Beste 
batzuek denbora gehiago behar 
izaten dute, 10-15 minutu edo, 
hori pertsona bakoitzaren ara-
bera izaten da. Nik ez daukat 
inolako arazorik ez odolare-
kin ez orratzekin. Behin odol 
ematea amaituta pintxo bat eta 
jateko zerbait ematen dizute 
indarberritzeko.

JOSEBA UNDIANO

“Behin odol ematea 
amaituta pintxo bat eta 
jateko zerbait ematen 

dizute indarberritzeko”

“Goi mailako ikasketak egiten ari nintzela 
eman nuen odola lehen aldiz”

NOAUA! Zergatik da garran–
tzitsua odola ematea?
Joseba Undiano: Ohituraz ema-
ten dut odola nik. Inoiz ospi-
talean egonda beharko banu 
odol hori, eskuragarri egotea 
gustatuko litzaidake eta gai-
nontzekoek ere aukera hori 
izatea garrantzitsua irudi–
tzen zait. Odola ez da fabri-
katzen, eta beraz, norbaitek 
eman behar du eskuragarri 
egon dadin. Ez dit odol ema-
teak inolako arazorik sortzen 

eta gustura joaten naiz, ez da 
denbora asko eta oso beha-
rrezkoa den zerbait da. Ez da 
ezer kostatzen hiru bat hilabe-
tetik behin anbulategira joan 
eta odola ematea. 

Esperientzia kuriosorik?
Arestian aipatu dudan zora-
bioarena da agian esperien–
tziarik kuriosoena. 12:00ak 
aldera eman nuen odola eta 
7:00etan gosaldu nuenetik 
ezer jan gabe nengoen. Beraz, 

normala da zorabiatzea. Ogi-
tartekoa jaten ari ginela lagu-
nak esan zidan: zorabiatzen 
ari zara, ezta? Eta halaxe zen. 
Erizainak etorri zitzaizkidan 
eta hankaz gora jarri ninduten 
ohatilan, eta abanikatu egin 
ninduten. Ordutik ongi janda 
joaten naiz beti, ongi ikasita 
daukat. Lehen aldi horietan 
odola ematerako daukagun pa-
perean “zorabio arina” jartzen 
zuen, hurrengo odol emateetan 
erizainak jakin zezan lehen 

aldi hartan zer gertatu zitzai-
dan. Aldi horietan oso ongi 
zaintzen ninduten, gehiegi 
agian: Ura nahi duzu? Zora-
biatzen ari zara? Etzatea nahi 
duzu? Horrelako galderak egi-
ten zizkidaten, baina jada ez 
du “zorabio arina” jartzen [kar 
kar kar]. 

Momenturik okerrena hala 
ere, nire ustez, hurrengo egu-
nean tirita kentzea da, horrek 
orratzak baino askoz min ge-
hiago ematen du. 

“Gustura joaten naiz odola ematera”
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Zubietako herriak me-
rezitako omenaldia 
eskaini zion abendua-

ren 22an, astebete lehenago 
Emakume Master Cup-eko 4 
t´erdiko txapelketako garailea-
ri. Txalo eta txistulari artean 
hartu zuten Zubietako errebote 
plazan, bidean garaipenaren 
txapela jantzi zuen Miriam 
Arrillaga Beloki pilotaria. 

Ekitaldian, herritarrekin ba-
tera, besteak beste, Zubietako 
Herri Batzarrak eta Zubietako 
Zortzitan Bertso Eskolako ki-
deek parte hartu zuten. Zu-
bietako alkate Haritz Arriza-
balagak hitzordu honen bidez, 
Miriam zoriontzearekin batera, 
bere irudia eta “2019ko 4 t´er-
diko txapeldunari bihotzez” 
idatzia zuen oroigarria eman 
zion. Aurreskua dantzatuz hasi 
zuten ekitaldia eta bertso esko-
lako kideek bertsoak abestuz 
omendu zuten Miriam.

Miriam Arrillaga Beloki zoriondu eta 
omendu du Zubietak

Txalo eta txistulari artean hartu zuten Zubietako errebote plazan. Herritarrek aurreskua dantzatu zioten.

“Gora emakume pilotariak!”
Omendua esker oneko agertu 

MIRIAM ARRILLAGA

 “Lehen omenaldia zuek 
egin didazue eta asko 

eskertzen dut”

zitzaion Zubietako herriari. 
“Eskerrik asko. Lehen omenal-
dia zuek egin didazue eta asko 
eskertzen dut”. Kostata eta 
elkarlanean irabazitako txape-
la izan dela nabarmendu zuen 
Arrillaga Belokik. “Asko kosta 
zaigu txapela hau ekartzea. 
Baina denon artean, familia, 

lagunak eta ingurukoen ar-
tean txapela hau ekartzea lortu 
dugu”. Azken hitzak emakume 
pilotariei gorazarre egiteko ba-
liatu nahi izan zituen. “Segi 
dezagun halako omenaldiak 
egiten, txapelak ekartzen. Gora 
pilota eta gora emakume pilo-
tariak!”.

Nonbait irakurri degu
Miriam agiñarra dela
Inork dudarik ez izan
Zubietarra du labela
Jai Batzordean lanean
Eskuz ta palaz bezela
Lotsati xamar itxuraz
Ez da batere motela
Final batzuek galduta
Tristuraz bete aldagela
Entrenamendun gogotsu
Zein pilotari nobela
Ta merezimendu osoz
Buruan du gaur txapela

Barakaldoko finalera
Etzan erraza iristea
Faborita izanda ere
Txapela etzun merkea
Sanba aita botillero
Motibatuaz topea
Takoak neurriz jarrita
Freskoa behar kolpea
Lau t´erdiko kaiolan
Urduritasun nekea
Korrikaldi txiki batez
Laua ingurun botea
Hogeitabigarrenakin
iritsi zaizu ospea

Galtza txuriak jantzita 
Bugatti du iztarrean
Gerriko urdinarekin
Baita gorria noizean
Festetan palaz jokatzen
Bote luzean bestean
Noiz ikusiko ote degu
Sakatzen errebotean
Zazpi tanto saketikan
Egin zitun finalean
Gaur pilota jarriko deu
Luntxaren ondorenean
Boluntariorik ba ote da
Bueltatzeko ahaleginean

Zortzitan Zubietako Bertso Eskolako 
kideen bertsoak 

Laboral Kutxa EITB 
Master txapelketako 
finalean
Emakume Master Cup txapel–
ketako protagonista berberak 
kantxaratu ziren abenduaren 
29an Berrizen jokatu zen fi-
nalean. Leire Garai arabarra 
finago aritu zen honakoan, eta 
22-16 gailendu zitzaion Miriam 
Arrillagari.

Leire Garai nagusitu zen Laboral 
Kutxa EITB Master Cup-eko finalean.
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Infantilen 12. eskubaloi txa–
pelketa ospatu zuten abendua-
ren 28an Oiardo Kiroldegian, 
Mirotzen omenez. Egun osoko 
jaialdia talde parte hartzaileak 
eta hainbat jokalari sarituz 
amaitu zuten:

n Atezain onenak: Anaitasuna 
taldeko Nahia Ugalde eta Tolo-
sa taldeko Iraitz Gorriti.
n Jokalari onenak: Basauri tal-
deko Ane Martinez eta Ame-
nabar Zarautz taldeko Mikel 
Etxeberria.

Infantil nesken sailkapena
1- Basauri
2- Anaitasuna
3- Bera Bera
4- Tolosa
5- Aiala Zarautz
6- Usurbil K.E.

Infantil mutilen sailkapena
1- Amenabar Zarautz

2- Tolosa
3- Basauri
4- Anaitasuna
5- Usurbil K.E.
6- Bera Bera

Gabonetako Zozketa
1- Gabonetako otarra: Agus 
Martinez.
2- Gabonetako otarra: Maier 
Albizu.
3- Esnaola janari dendako ar-
kumeak: Olatz Goenaga.

Usurbil Kirol Elkartearen 
bazkidetza kanpaina
Bazkidetza kanpaina abiatu 
du Usurbil K.E.-k. Bazkide 
izanez Usurbil Kirol Elkartea 
lagundu nahi duenak kontra.
usurbilke@gmail.com helbi-
dera idatzi eta izen ematea es-
katzen dute eskubaloi taldeen 
bilgunetik. Hori eginda, “gu 
jarriko gara zurekin harrema-
netan”. Iragarri dutenez, “urte-
ko 20 euroko laguntza ematea 

Mirotzen omenez

PIL-PILEAN

Gabonetako otar bana tokatu zitzaien Agus Martinez eta Maier Albizuri. Esnaola janari dendako arkumeak Olatz 
Goenagarentzat izan ziren. Argazkien egilea: Usurbil K. E.

Hurbilagoren 60 sari baino gehiago, 
herritarren fideltasuna eskertzeko

Zozketa bikoitza ospatu 
zuten frontoian 10. Hur-
bilago San Silbeste Herri 

Lasterketa amaieran; batetik, 
lasterketan bertan izena eman-
dakoen artean 50 sari baino ge-
hiago banatu zituzten herriko 
dendariek. Eta erosketak he-
rrian egiten dituztenen fidelta-
suna saritzeko, 2 lagunentzako 
12 otordu zozketatu zituzten. 

Hemen duzue sarituen ze-
rrenda:

Aginaga sagardotegia: Aran-
txa Arruti, Arantza Uranga, 
Alazne Begiristain, Cristina 
Agra.

San Silbeste Herri Lasterketaren amaieran sari ugari zozkatu zituzten.

Artzabal jatetxea: Emilian, 
Paki Izagirre, Esther Alzugarai, 

Naia Arruti.
Saizar sagardotegia: Ane Segu-

rola, Maialen Esoain, Arantxa 
Manterola, Intza Makuso.

litzateke”. Ordaindutako kuota 
honen truke, “Usurbil K.E.-
ren bazkideentzat egiten di-
ren zozketetan parte hartuko 
duzu, faseetarako bidaietarako 
deskontuak lortuko dituzu, 
salgai jartzen den erropan des-
kontuak izango dituzu,... eta 
garrantzitsuagoa dena, gaz-
teen garapenean egiten den la-
naren laguntzaile izango zara. 
Beraz, animatu eta eskerrik 
asko aldez aurretik”.
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San T
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Eguberrietako argazki eta bideo gehiago noaua.eus web orrialdean topatuko dituzue Argazkitegia edota NOAUA TB ataletan.

GABONAK, IRUDITAN
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Ekhiñe Balerdi usurbil-
darra palan ibiltzen da 
duela hainbat urtetatik. 

Herrian ez du aukerarik izan ki-
rol modalitate hori lantzeko eta 
Hernaniko taldean aurkitu du 
bere lekua. Deban eta Sakanan 
txapelketa bana irabazi berri du 
eta NOAUA! berarekin izan da 
xehetasun gehiago lortzeko.

NOAUA! Txapelketa bat irabazi 
berri duzu palan. Palaren mun-
du horretan txapelketa asko 
daude? Jende askok jokatzen 
duen kirola da?
Ekhiñe Balerdi: Gipuzkoako 
Txapelketan izena eman ge-
nuen eta azken partida Deban 
jokatu zen; finala. Anoetaren 
aurka 24-22 egin genuen eta 
txapela guretzat izan zen. Nor-
malean astero izaten ditugu 
partidak. Txapelketetan izena 
ematen dugu, normalean hi-
labete batzuk ematen ditugu 
batean eta gero, beste batean 
apuntatzen gara. Txapelketa 
eta txapelketa artean hilabete-
ko atsedena edo izaten dugu, 
eta horrela aritzen gara iraile-
tik uda arte. Neguko txapelke-
tak behin pasata, Euskal Herri-
koari begira jarri gara jada.

Hernaniko taldearekin aritzen 
zara. Usurbilen ez duzu leku-
rik aurkitu palan aritzeko?
Palan bai, beti aritu izan naiz 
Hernanin. Eskola Kirolaren 
buelta horretan palan apuntatu 
nahi nuela eta koordinatzailea-

“Gipuzkoako Txapelketan izena eman genuen eta finalera iritsi ginen. 24-22 irabazi eta txapela guretzat izan zen”.

rekin hitz egin nuen, eta hark 
esan zidan Hernanin bazegoe-
la talde bat. Bi aldiz pentsatu 
gabe izena eman nuen. Anoe-
tan, Alegian eta inguru horie-
tan badaude taldeak, emaku-
meak palan mugitzen dira. 

Esku pilota da hemen inguruko 
frontoiko kirolik ezagunena, 
zu ere horrekin hasi zinen?

Ni gazteagoa nintzela Usurbil–
en hasi nintzen esku pilotan 
lagun batekin. Urte batzuk 
egin genituenean esan zigu-
ten emakumeen txapelketarik 
ez zegoela eta mutilen aur-
ka ez ziguten aritzen uzten. 
Takoekin entrenatzen ere hasi 
ginen, baina mutilen indarra 
eta gurea oso ezberdinak ziren 
eta ezin genuen jarraitu. Palan 
hasteko proposamena egin zi-
guten, baina herrian talderik 
ez zegoen. Orduan erabaki 
nuen Hernanin pala probatzea 
eta asko gustatu zitzaidan, eta 
bertan jarraitzen dut.

Noiz hasi zinen eta zergatik?

Txikitatik gustatu izan zait 
esku pilota, partidak telebistan 
ikusten dituen horietakoa naiz. 
Duela 5-6 urte hasi nintzen pa-
lan. Hasiera haietan ez genuen 
fundamentu handirik jartzen, 
baina behin serio lanean jarri-
ta txapelketa batzuk irabazten 
hasi ginen. Pare bat irabazi di-
tut binakakoan. Ni aurrelaria 
naiz eta normalean bikote ber-
dinarekin jokatzen dut. Orain 
Etxarriko txapelketa batean 
eman dugu izena eta bikoteak 
nahasten dituzte bertan, beraz, 
Irungo neska batekin arituko 
naiz. Ataunen ere jokatzekoak 
gara laster, eta bertan Astea-
suko bikotea izango dut. 

EKHINE BALERDI
“Herrian talderik ez zen. 

Orduan erabaki nuen 
Hernanin probatzea eta 
asko gustatu zitzaidan. 
Bertan jarraitzen dut”

Ekhine Balerdi: “Neguko pala txapelketak pasata, 
Euskal Herrikoari begira jarri gara jada”

Emakume Master Cup txapel–
keta esku pilotari lotuta ba-
dago ere, bai emakumeak eta 
baita esku pilota ere ezaguna-
go egiten ari da. Palan ere gisa 
horretako zerbait badago?
Ekhiñe Balerdi: Euskal Herri-
ko txapelketa badago, baina 

ez da Master Cup-aren mai-
lakoa. Telebistaz ez dute bo-
tatzen eta ez dauka ospe be-
rezirik. 

Barrutik ongi ezagutuko duzu 
palaren mundua, nolakoa da 
palan aritzen diren emaku-

meen egoera?
Nik uste orokorrean palaren 
mundu hau emakumeona 
dela gehiago gizonena baino. 
Palan jokatzen duten emaku-
me gehiago daude gizonak 
baino. Mutilak gehiago ari–
tzen dira esku pilotan fron-

toiko kiroletan. Hala ere, Her-
nanin mutil dezente daude 
palan aritzen direnak. Beste 
modalitate batzuetan aritzen 
dira, pala motzean adibidez. 
Pala bera lodiagoa eta txikia-
goa da, eta horretan bai ge-
hiago aritzen direla.

“Mutilak gehiago aritzen dira esku pilotan”
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ALAZNE ARRUTI BENGOETXEA

“Eta orain zer? 
Zer eskatu altzoan 

hartu gaituen 
urte berri honi?”

Alazne Arruti Bengoetxea

Sekula ez naiz izan urte 
berriaren aitzakiaz, hu-
rrengo urtean egikaritu 

nahi dituenak zerrendatzen 
dituen pertsona horietakoa. 
Ez paper bat hartu eta ma-
haian zintzo esertzen den 
horietakoa behintzat. Bai, 
akaso mahatsak irentsi, fa-
milia mozkortuaren musu 
eta besarkaden zurrunbilotik 
aldendu eta kuadrillakoen 
parranda gogo eta emozio na-
hasietara jauzi egitean bota 
ditut euforia betean  “dato-
rren urtean alboka ikasten 
hasiko naiz. Bueno, eta gi-
tarrarekin serio jarriko naiz. 
Edo ze demontre, zergatik ez 
gaitarekin hasi?” gisako pare 
bat tontakeria. Baina, paper 
batean halakoak jasotzeak 
are eta eragin gutxiago izan-
go lukeela pentsatu izan du-
danaren sentsazioa dut.

Ikusitakoak ikusita eta bizi-
takoak bizita, aurten amaitu 
(edo sortu) zaizkit aitzakiak 
ordea. Hementxe nago, orde-
nagailuko pantailari datorren 
urteari zer eskatzen dion gal-
dezka. Orri zuriaren gainean 
nire aurpegiaren bekoki zi-
murtua topatu dudan arte. 
Et, et, et… ez begiratu horre-
la, aditu? jada ez dago atzera 
bueltarik. Baina, nondik hasi 
behar izaten da halako ze-
rrenda? 

Urtearen errepasoa egiten 
hasi naiz. Ikasle izatetik, 
langile izaterako trantsizioan 

eman nituen 2019aren lehen 
hilabeteak. Ostera saskibaloia-
ri berrekin diot. Jada ez daukat 
autoko L-a erortzeagatik (berri-
ro ere) isuna jasotzeko arrisku-
rik. Eta orain zer? Zer eskatu 
altzoan hartu gaituen urte berri 
honi? Eskatu baino, egin nahi 
ditudan edo egunerokotasunean 
ahaztu nahi ez nituzkeenak ze-
rrendatzea hobe izango da:
1. Ingurukoak zaintzea ondo 
dago, baina norbera zaintzea 
ahaztu gabe. Osasun fisikotik 
abiatzea aukera bikaina den 
arren, osasun mentalari behar 
bezalako garrantzia eman be-
harko zenioke. Arduratu eta 

ezagutu itzazu, entzun eta ika-
si emozioak landu eta kudea–
tzen. 
2. Ez neurtu denbora  diru-
tan, ez zapuztu egin nahi ze-
nituzkeenak etorkizunaren 
ziurgabetasunagatik. Berau 
zuk eraikitzen eta erabakitzen 
duzunez, ez da garaiz kanpo 
egindakorik. Eta bide batez,  
hasi buruan darabilzun bidaia 
horri forma ematen.
3. Ez egin kasurik inbidia 
onik ez dagoela diotenei. In-
gurukoengatik poztea eta be-
raien lekuan egon nahi izatea 
bateragarria eta guztiz sanoa 
izan daiteke. 
4. Ikasi alboka jotzen, hasi 
ostera pintatzen edota astin-
du gitarra trakets. Ingurua eta 
zeure buruari denbora gehiago 
eskaintzeko modu asko daude. 
Hartu denbora zuretzat.
5. Jarraitu berdintasunaren 
alde bizi eta aldarrikatzen. 

Eragin inguruan. Guztiok ba-
bestu eta onartuko gaituen 
gizarte justu eta parekideago 
bat osatzeko lan asko dugu 
aurretik. 
6. Utzi dokumentuetan ida–
tzitako karaktere kopurua 
gainbegiratzeari eta jarraitu 
idazten. 
7. Euskal Herriko tontorrak 
zertxobait gehiago ezagutzen 
hasteko garaia da. Behin Her-
nio eta Andatzarako bideak 
ezagututa, zabaldu  horizon-
teak, zoko-miatu bazterrak. 
8. Erabili ezan gehiago noka, 
matraka alaen hori! Inguru 
euskaldun batean jaio izana-
ren pribilegioaren kontzien–
tzia hartu. Eta zabaldu. 
9. Irten hadi noizean behin 
kalera inorekin hitzordua ze-
haztu aurretik. Inprobisatu 
ezan. Hartu azukrerik gabeko 
kafe garratz bat heurekin eta 
eguneratu elkar. 
10. Saiatu garaian garaikoa 
eta bertakoa kontsumitzen. 
Ez ezan ahaztu elikaduraren 
oinarri politikoa eta batez 
ere, birziklatu, berrerabili eta 
murriztu.
11. Ikasi bakarrik bidaiatzen, 
inoren behar eta mamurik 
gabe.
12. Urte berri honetan, da-
torrena datorrela, jarraitu 
bizitzen. Hire esentziari eus-
ten. Helburu on edo txarrik 
gabeko, baina egunero oroi-
tu beharrekoen zerrenda 
amaigabe hau elikatzen. 

Urte berriari gogor

“Eskatu baino, egin nahi ditudan edo egunerokotasunean ahaztu nahi ez 
nituzkeenak zerrendatzea hobe izango da”.

Alazne Arruti Bengoetxea    |    Ainhoa Azpirotz Eizmendi    |    Ugaitz Agirre Zapirain   |    Idoia Torregarai Martija
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Orain arteko ke zutabe 
ikusgarriena erraustegitik

WhatsApp bidez jaso 
genuen San Tomas 
egunez, albiste honi 

atxikitako argazki ikusgarria. 
Zubietako erraustegia ageri 
da, azken asteotan ikusi den 
inoizko ke zutabe handiena 
isurtzen. Argazkiak argitu be-
harreko guztia argitzen du, ez 
du bestelako aipamenik behar.

Martxoaren 3an martxan nahi
Gogoan izan, azaroaren 28az 
geroztik probaldi fasean dutela 
Zubietako erraustegia. Aben-
duaren 16an Gipuzkoako Hon-
dakinen Kontsortzioak (GHK) 
berri eman zuenez, erraustegia 
bera eta Zubieta gaineko gai-
nerako azpiegiturak ere mar-
txoaren 3an martxan jarri asmo 
dituzte. 

Intxaurrandieta eta 
Errazkinen aurka berriz
2013an Zubietako erraustegi-
ko lanak geratzea erabaki zu-
ten enpresa eraikitzaileekin 
adosturiko akordio bidez garai 
hartan foru gobernuan ziren 
EHBilduko ordezkariek. Era-
baki haren aurka salatu zituen 
Ainhoa Intxaurrandieta (GHK-
ko lehendakari izandakoa) eta 
Iñaki Errazkin (foru ingurumen 
diputatu ohia) EAJ eta PSE-k 
agintera heldu zirenean. 40 mi-
lioi eurotik gora ordaintzea es-
katzen zieten Zubietako erraus-
tegia geratzeagatik. Espainiako 
Kontu Auzitegiak ordea bitan 
eman zien arrazoia EHBilduko 
ordezkariei. Erraustegia ge-
ratzea ez zela delitua izan eta 

San Tomas egunez zabaldu zen irudi hau sare sozialen bidez.

proiektua bera gaindimentsio-
natua zegoela aitortu zuen. 

Orain berriz, Intxaurrandie-
ta eta Errazkinen aurka jotzea 
erabaki du EAJ eta PSE agin-
tean dituen GHK-k. Oraingoan, 
“ondare erantzukizun zuze-
neko espediente bati hasiera 
ematea onartu” zuten aben-
duaren 16an Kontsortzioak 
eginiko asanbladan, 2013ko 
azaroaren 25ean Gipuzkoako 

Hondakinak Kudeatzeko Zen-
troaren aurreko proiektuaren 
eraikuntza geldiarazteko ebaz–
pena berresten zuen erabakia 
onetsi eta aldeko botoa eman 
zuten agintarien aurka”.

Mobilizazioa ostegunean
2018ko irailean Zubietako 
erraustegiaren aurkako mar-
txan parte hartu zuten ia 2.000 
lagunek. Mobilizazio hartan 
Ertzaintzak lau lagun salatu 
zituen. Abenduaren 4an epai-
tu zituzten lehenengoak, os-
tegun honetan (urtarrilak 9) 
gainerakoak. Duela hilabete 
egin bezala, martxalariei babe-
sa adierazteko elkarretaratzea 
deitu du Erraustegiaren Aur-
kako Mugimenduak Donos-
tiako Egiako epaitegi atarian, 
10:30ean.

MARTXOAN, MARTXAN

Abenduaren 16an 
Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioak berri eman 
zuenez, erraustegia eta 
gainerako azpiegiturak 

martxoaren 3an martxan 
jarri asmo dituzte

Sorospen ikastaroa, 
DYAren eskutik
DYA Gipuzkoak sorosle eta 
lehen sorospen ikastaro bat 
eskainiko du Usurbilen. Ur-
tarrilaren 11n hasiko da eta 
saioak euskaraz izango dira.

Urtarrilaren 11n hasi eta 
otsailaren 1era arte luzatuko 
da ikastaroa. Saioak larunba-
tetan egingo dira, 09:00etatik 
13:00etara eta 15:00etatik 
19:00etara, DYAk Muna Lu-
rra kalean duen egoitzan.

Ez da beharrezkoa aurrez 
ezagupenik izatea, “egune-
rokotasunean aurki ditzake-
gun arrisku egoerei nola 
erantzun irakatsiko dute. 
Bihotz eta birika susperketa, 
zauriak, hausturak, erredu-
rak… Ezagupen oso arruntak 
baina laguntza asko eman 
dezaketenak, oso modu ero-
so eta atseginean erakusten 
dira eta teoria eta praktika 
alderdiak landuz”, DYAtik 
aditzera eman dutenez.

Ikastaro amaierako frogak 
gainditzen dituenak, DYA 
Gipuzkoak eskaintzen duen 
sorosle titulua eskuratzeko 
aukera izango du.

Prezioa, 120 euro
Matrikularen prezioa, ikas-
tarorako txostena barne de-
larik, 120 eurokoa da. Ikasle 
kopurua mugatua izango da, 
ematen den ikastaroaren ka-
litatea bermatzearren.

Izena emateko edo infor-
mazio gehiago jasotzeko, 
deitu 943-46.46.22 telefo-
nora edo sartu www.DYAgi-
puzkoa.com web orrialdean.

Txosna batzordea
izendatzeko kanpaina
Aitzagan, Txiribogan, 
Txirristran eta Zendoian ja-
rritako kaxetan proposatu 
ahalko da izena. Urtarrilaren 
10ean amaituko da propo-
samenak egiteko epea. Izen 
berriaren aurkezpena aldiz, 
urtarrilaren 31rako iragarri 
du Txosna Batzordeak.

Sexu-biolentziari buruzko hitzaldia
“Espainiar estatuko prostituzio 
etxeetan bost urtean saleroske-
ta-trafikoa eta sexu-esplotazioa 
pairatu ostean bere bizitza bo-
rroka feministari eman diona-
ren testigantza jasoko dugu. 

Adorea, ahalduntzea, erresi-
lientzia eta militantzia feminis-
ta: subjektu politiko bihurtze-
ko gakoak”. Hortxe Usurbilgo 
Udaleko Parekidetasun Sailak 
urtarrilaren 17rako antolatu 

duen “La violencia sexual en 
el neoliberalismo: estrategias 
feministas para combatirla” 
gaztelerazko saioa. 19:00eta-
tik aurrera, Sutegiko audito-
rioan.
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Futbol partidak 
Urtarrilak 11, larunbata
n 10:00 Infantilak: 
-Udarregi Usurbil F.T. A
-CD Internacional
n 12:00 Kadete neskak: 
Usurbil F.T.-Ostadar SKT
n 15:30 Jubenilak: 
Usurbil F.T.-Allerru JKE “A”
n 18:00 Erregionalak: 
Usurbil F.T.-Euskalduna SD

Espainiako Itzulia 
Usurbildik 
igaroko da
Irunen hasi eta Eibarko 
Arraten amaituko den Es-
painiako “La Vuelta” txirrin-
dularitza probako etapetako 
batek (169,5 kilometroko 
luzeera duen laugarren eta-
pak) Usurbil zeharkatuko 
du abuztuaren 18an.

Bereziki iberiar penin–
tsulako ipar partea zehar-
katuko duen 75. edizioa 
abuztuaren 14an Her-
behereetan abiatuko da 
Utrecht-en. Lehen hiru 
etapak (tartean, erlojuz 
kontrako taldekako proba) 
osatuta, handik zuzenean 
Euskal Herrira dator abuz-
tuaren 18an. Laugarren 
etapa hain zuzen, Irunen 
hasi eta Arrate gainean 
amaituko da. Ibilbide ho-
rretan “La Vuelta”k Usurbil 
zeharkatuko du. Etapako 
26. kilometroa izango da 
herri hau.

IZERDI PATSETAN

Futbolari gaztetxoen topagunea

Euskal Herriko hainbat 
txokotako futbolari 
gazteak bildu zituen 

abenduaren 29an Haranen 
Usurbil F.T.-ren gabonetako 
futbol txapelketak. 

2009an jaiotako gaztetxoek 
hartu zuten parte; Usurbil 
F.T.-rekin batera, Allerru KE, 
Antiguoko KE, Baztan KE, 
Billabona FKE, Lazkao KE, 
Orioko FT eta Urnieta KE-k.

Gabonetako zozketa
Gabonetako zozketan hauek 
izan ziren zenbaki sarituak:
n 3197 (Bruñoko mariskada).
n 3449 (Marije denda).
n 6436 (saski bat).

Azken urteotako ohiturari ja-
rraituz, 2020a mendi buelta egi-
nez hasi zuenik bada inguruo-
tan. Ondoko kuadrila batu zen 

Urte hasiera Andatzan

Abenduaren 29an futbol talde ezberdinak aritu ziren Harane futbol zelaian.

Urtarrilaren 26ko mendi bizi-
kleta gaineko probarako izen 
emateak zabalik segitzen du 
kirolprobak.com atarian, 16 
urtetik gorakoentzat. 14-16 
urte artekoek ere parte har-
tu ahalko dute, beti ere une 
oro heldu bat alboan badute. 
Kasuotan izen ematea iris-
asibtt@gmail.com helbidetik 
bideratu ahalko da. Proba 
egunean bertan ere eman 
ahalko da izena, 8:45ak arte. 
Gogoan izan, hilaren 26an 
9:00etan abiatuko dira parte 
hartzaileak frontoitik.

Irisasi BTT Hotzak 
Akabatzen probarako 
izen emateak zabalik 
jarraitzen du

urtarrilaren lehenean Andatza 
gainean, Iñaki Bengoetxea he-
rritarrak helarazi digun argaz-
kian ikus dezakezuenez.

Abuztuaren 18ko etapa Irunen 
abiatuko da eta Usurbildik 
igaroko da.
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Zorionak Irati! 
Urtarrilaren 8an 2 urte bete zenituen. 
Zorionak etxekoen eta senideen 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. Gan-
bara 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 por-
talean. 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   etxebi-
zitza egiteko aurrekontua esku-
ragarri. 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 etxebi-
zitza salgai edo alokairuan Agi-
nagan. Berritu berria, eguzkitsua 
eta lasaia. Tel. 650450869

Etxea erosi nahi dut Usurbilen. 
Kaxkotik gertu dagoen auzo ba-
tean. Gehienez 100.000 euro or-
daintzeko prest. Tel. 666 770 851 

Etxebizitza eta garajea salgai. 
Biak batera edo aparte. 3 logela, 
sukalde-egongela, 2 bainugela. 
Etxebizitzak 78 m2 eta garajeak 
50m2. Tel. 676 453 176. 

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    
Etxe baten bila gabiltza alokairuan 
edo salmentan Usurbilen. 688 714 
317. Deitu astean zehar 16:30etik 
aurrera edo asteburuetan. 

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 
nabil. 26 urteko neska gazte bat 
naiz eta elkarbizitzeko pertsona 
zintzo eta arduratsua. Ekainetik 
aurrera sartzeko. T616 027 636

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

Logela bat alokatuko nuke. Neska 

bat naiz eta lanean ari naiz. Ar-
duratsua eta garbia. 612 487 017. 

MOTORRA

Salmenta,

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

Nissan Terrano 2 markako kotxea 
salgai. 943429682 / 637293471  

Kale Nagusian garaje bat salgai. 
Ez da garaje itxita. Prezioa ne-
goziagarria. 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 Munalu-
rra, 4ean. Tel. 652 765 583 

Garajea salgai Txaramunto 
kalean. 23 m², ate elektrikoa eta 
itxia. 615744628. 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak  

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 edo mutil 

bat behar dugu, ingeleseko 
klase partikularrak 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 
taberna baterako. Interesa-
tuak deitu telefono honetara: 
607110365.

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

Udarregi Ikastola partikularrak 
emateko prest dagoen jendea-
ren zerrenda eguneratzen ari 
da. Partikularrak emateko prest 
egongo bazina, bidali mezu bat:            
gorputzaldiak@udarregi.eus 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Adinekoak zainduko nituzke. Es-
perientziaduna. 666097595.

Lan bila nabil. Adinekoak zain–
tzeko prest. 617016290.

Lan bila nabil asteburuetarako, 
adinekoak zaintzeko. 688712294

Lan bila nabilen gazte bat naiz. 
Garbiketan edo pertsona hel-
duak zaintzen, arratsaldetan edo 
gauean. Tel. 633 159 088. 

Lan bila nabil, garbiketan, orduka 
edo externa bezala. 633 148 710

Lan bila nabil, pertsona helduak 
zaintzeko, arratsaldetan edo 
gauetan. 655 986 552 

Lan bila nabil. Garbiketan edo 
pertsona helduak zaintzen. Se-
gituan lanean hasteko moduan. 
631 703 566

Lan bila nabil. Garbiketan edo 
pertsona helduak zaintzen. Se-
gituan lanean hasteko moduan. 
632 618 839

Lan bila dabilen mutil bat naiz. 
Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan. Tel. 617 016 290

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen, garbiketan, 
ostalaritzan edo plantxa egiten. 
676 188 411

Lan bila nabil. 655 986 552 

Mutil langilea naiz. Pisu baten 
bila nabil alokairuan altzaririk 
gabe. Soldatarekin. 666 108 164 

Haur edo adinekoak zaintzeko 
emakume esperientzia han-
dia duena eskeintzen da. Baita 
ere etxeko garbitasunerako. 
602568090 / 658706345

Lan bila nabil. Helduak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 603 818 142

Lan bila nabil. Helduak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 648 271 757

Lan bila nabil. Helduak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 617 016 397

Neska arduratsua lan bila nabil, 
umeak edo helduak zaintzeko 
edo garbiketan. 632 285 101

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. 632 264 187

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. 688 712 294

Ikastolatik atera ondoren umeak 
zaintzeko prest dagoen neska 

OHARRA: 2019ko urtarrilaren 17an aterako dugu hurrengo astekaria. Ordurako ohar edo zorion agurrik baduzue, 
urtarrilaren 14a baino lehen helarazi. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus            

Zorionak Xune!
Urtarrilaren 8an 5 urte egin zenituelako! 
Muxu erraldoi bat familiaren partez.
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Goardiako farmaziak Urtarrilak 09- Urtarrilak 19
Osteguna 09 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte         

Ostirala 10 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte  

Larunbata 11 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte    

Igandea 12 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte       

Astelehena 13 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte  

Asteartea 14 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte                          

Asteazkena 15 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte                               

Osteguna 16 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte            

Ostirala 17 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte   

Larunbata 18 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte      

Igandea 19 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. 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

usurbildarra naiz; gaztea eta 
euskalduna. Edozer dela ere, 
deitu edo bidali whatsapp mezu 
bat lasai 688637679 zenbakira, 
Maddi. 

Lan bila nabil. Margolari bezala 
lan egin dut, garbiketa laneta-
rako titulua dut, “catering”ean 
ere aritu izan naiz. 686 51 35 36. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 631 
864 292.

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen, edo garbiketan lan 
egingo nuke. Tel. 617 748 714.

Lan bila dabilen neska arduratsua 
naiz, esperientziarekin. Umeak 
arratsaldez zaintzeko prest. Ma-
ria 672340330 

Pertsona heldu edo depen-
dienteak zaindu edota etxeko 
garbiketa lanak egiteko prest. 
Soziosanitario titulua dut eta 
esperientziaduna. 686 825 587.

Ordukako lan baten bila nabil 
arratsaldeetarako, garbiketa eta 
haur edo helduen zaintza lanak 
egiteko. Berehala hasteko prest. 
Erreferentziak ditut.       Espe-
rientziaduna. 688 77 41 80.

Pertsona helduen zaintza lanak 
egiteko lan bila nabil. Berehala 
hasteko prest. Esperientziaduna 
eta erreferentziak ditut. 658 45 
36 76.

Emakume arduratsua, garbike-
ta lanak eta haur zein helduak 
zaintzeko prest. 617 75 15 22 

Emakume bat etxeko nahiz     
zaintza lanetan aritzeko prest. 
Esperientziaduna. 693000147

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

Lan egiteko prest dagoen neska  
bat naiz. Garbiketa, zahar edo 
haurren zaintza... Paperekin eta 
esperientziarekin. 618 350 804.

Lan egiteko prest dagoen neska 
bat naiz. Zaharrak, haurrak, etxe-
ko lanak...  Esperientziarekin. 688 
777 464.

Lan bila nabilen neska bat naiz. 
Tel 602 069 147

Lanean berehala hasteko prest. 
Neska jatorra, arduratsua eta 
langilea. 604166831. 

Lan bila nabil. Garbiketan,      

pertsona helduak edo umeak 
zaintzen. Berehala lanean hasiko 
nintzateke. 632 140 789.

Lan bila dabilen neska ardura–
tsua naiz, esperientziarekin. Be-
rehala lanean hasiko nintzateke. 
637 106 649.

Lan bila dabilen mutil bat naiz, 
esperientzia ere erreferentziekin 
pertsona helduak zaintzen. Ospi-
taleetan, paseatzeko eta pozik edu-
kitzeko prest nago. Berehala lanean 
hasiko nintzake. 603 595 656 

Emakume arduratsua naiz, eta 
lan egingo nuke, pertsona hel-

duak zaintzen edo etxeko lanak 
egiten. 663 488 438

Garbiketa lanetan edo pertso-
na helduak zaintzen lan egingo 
nuke. 617 064 054

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo lukeen neska 
bat naiz. Esperientziarekin. 663 
443 736 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. 619 355 819

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 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

BESTELAKOAK
Ingelesarekin laguntzeko, Usurbil-
go pertsona baten bila nabil, DBH 
1ean ikasten ari nire alabarentzat. 
627 18 46 74 

AMC markako eltze bat daukat 
salgai. Oso ondo dago 943363201 

Matxaka; sagarra txikitzeko 
tresna daukagu salgai. Itziar 
637974994. 

Baserriko kalabazak salgai. 605 
783 227.

Estilo guztietako txirikordak 
(trenza) egiten dira. 658706345,  
60256809.

Andatzpe Elkartean bazkide be-
rriak sartzeko plaza libreak dau-
de. Edozein zalantza argitzeko 
669 205 896 (Aitor). 

Andatzpe elkarteko bazkidea 
naiz, plaza saldu nahiko nuke. 
699 421 238 Iñigo. 

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

Urtea zehar ingeleseko klaseak 
ematen ditut, etxeetara joanda. 
Jokin. Tel. 600 766 068 

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
10 11 12

urtarrila

ostirala larunbata igandea
Joxan Artze gogoan. Idatzizko eskaintzak 
idatziz egiteko aukera, Sutegiko udal liburu-
tegian.

Haurrentzako zinea euskaraz. 17:00etan 
Sutegin. Sarrera: 3 euro, egunean bertan.
Nori zuzendua: 3 urtetik gorakoentzat.
Joxan Artze gogoan. Idatzizko eskaintzak 
idatziz egiteko aukera, Sutegiko udal liburu-
tegian.

Euskarazko irakurketa 
solasaldia
Urtarrilaren 22an 19:00etan Sutegi 
udal liburutegian, liburutegiak berak 
eta Usurbilgo Udaleko Parekidetasun 
Sailak antolatuta. Eider Rodriguezen 
“Bihotz handiegia” ipuin-bilduma 
aztertuko da ikuspegi feministatik, 
Kattalin Miner kazetari eta idazleak 
bideratuko duen saioan. Liburuak es-
kuragarri dituzue Sutegin.

“Dantza”, Inauteri 
Festarako mozorroa
Gogoan izan, “Dantza” dugu otsaila-
ren 22an ospatuko den Inauteri Festan 
mozorrotzeko gaia. Jaialdiari buruzko 
xehetasun gehiago hurrengo asteetan.

KzGunea, arratsaldez
n Urtarrilak 13-15, 18:00-20:00 “Face-
book zure Smartphonean”.
n Urtarrilak 21, 16:00-18:00 “Smart–
phoneak eta tabletak. Zure Android 
gailua erabiltzen ikasi”.
n Urtarrilak 28, 18:00-20:00 “Zure bi-
daia planifikatu”.
n Urtarrilak 30, 16:00-18:00 “WhatsApp. 
Bat-bateko mezularitza zure Smart–
phonean”.
Informazio gehiagorako: Nagusia, 37
943 023 684 
tutor.usurbil@kzgunea.net

Joxan Artze gogoan. Idatzizko eskaintzak 
idatziz egiteko aukera, Sutegiko udal liburu-
tegian.

Erregeen bisitarekin egokitu zenez, 
astebete atzeratu da Usurbilgo 
Udalak Ziortza G.E.-ren laguntzaz 

negu parte honetarako antolatua duen 
haur eta gaztetxoei zuzenduriko euska-
razko zine zikloa. Urtarrileko proiekzioa 
igande honetan (hilaren 12a) izango da 
17:00etan Sutegiko auditorioan. 

“Pirata Arratoia” izeneko filma proiek-
tatuko dute. “Kontuz arratoi piratarekin! 
Bide lapurren artean gozo zaleena… Bere 
zaldiaren gainean, bidean aurkitzen duen 
bidaiari guztien janaria lapurtzen du bera 
baino maltzurragoa den norbaitekin topo 
egiten duen arte. Julia Donaldsonek sor-
tutako primerako istorio dibertigarria”. 

Haurrentzako zinea euskaraz

“Pirata Arratoia” filma eskainiko dute igande 
honetan, 17:00etatik aurrera, Sutegin.

Sarrerak egunean bertan salgai
3 urtetik gorakoei zuzenduriko proiek–
ziorako sarrera 3 eurotan eta egunean 
bertan izango dute salgai.

Joxan Artze gogoan
Idazle usurbildarra zendu zela bi urte be-
teko diren egunotarako Joxan Artze omen–
tzeko bi ekimen iragarri ditu Usurbilgo 
Udalak; batetik, urtarrilaren 7tik 17ra hitz 
batzuk idatziz eskaintzeko aukera izango 
da Sutegi udal liburutegian izango duzuen 
liburuan. “Idatzi txiki bat, poema bat, 

Joxan gogoan bihotzetik ateratzen zaigun 
hori idatzi ahal izango dugu bertan”. 

Bere obra, udal liburutegian
Horrekin batera, epe berean, kultur etxeko 
erakustaretoan Artzeren liburuak jarriko 
ditu ikusgai udal liburutegiak.



  



 


