




NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Abenduaren 24an 17:00k aldera iritsiko dira Kalezartik barrena, Kaxkorako bidea hartuta.

Gabonetako ikazkin maiteena noiz 
iritsiko zain dira gaztetxoak. 
Abenduaren 23an pasatuko da 

Aginagatik. 18:00k aldera, Sekañako bi-
degurutze inguruan egongo da menditik 
etorritako Olentzero, eta bertatik, Eliza 
Zaharrerako bidea egingo du. Eliza Zaha-
rrean, haur eta gaztetxoek aukera izan-
go dute eskutitzak zuzenean ikazkinari 
emateko.

Usurbila abenduaren 24an etorriko 
da Maridomingirekin batera, Kalezartik 
barrena. Kaxkorako bidea hartuko dute 
gero, 17:00k aldera. Ibilbidea hau izan-
go da: Errekatxiki, Bordaberri, Puntapax, 
frontoia. 

Olentzero eta Maridomingi herriko 
kaleetan zehar ibiliko dira, galtzagorriak 
lagun dituztela, haurrak agurtu eta haien 
ahotik aurtengorako nahiak eta eskaerak 
jasotzeko. 18:00ak aldera iritsiko dira 
Dema plazara. Ondoren mendira itzuliko 
dira, gauean haurrei opariak emateko ga-
raiz ibiltzeko.

Aginagan, Santuenean eta Zubietan
Abenduaren 24an, Olentzero Usurbila 
etorri baino lehen, Aginagan kantu-jira 

GALTZAGORRIEN ESKUTIK IRITSIKO 
DIRA OLENTZERO ETA MARIDOMINGI

IKASLEEN KANTU-JIRAK
Abenduak 22, osteguna

n Goizean zehar, Udarregi Ikastolakoen 
San Tomas festa eta kantu-jirak herrian 
barrena.
n Antolatzailea: Udarregi Ikastola.

Abenduak 23, ostirala
n Goizean zehar, Aginagako eta Zubie-
tako eskolakoen kantu saioak.
n 18:00 Olentzeroren etorrera Aginagara 
Sekañatik. Gutun bilketa Eliza Zaharrean.

osatuko dute etxez etxe elizatik abiatu-
ta. Goizeko 9:00etan izango da hori, eta 
15:00ak aldera, Aginagako Kaxkoan izan-
go dira. Santuenean ere, goizean zehar 

kantari ibiliko dira.
Zubietan arratsaldeko 16:00etan kan-

tu eskea antolatu du herritar talde batek. 
Artzabaletatik abiatuko dira.

Udarregikoak abenduaren 22an aterako dira.



NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Gabon hauetan, haurrek gabone-
tako Haur Parke ederraz goza–
tzeko aukera izango dute Oiardo 

kiroldegian. 

Abenduko azken egunetan izango da 
aurtengo Haur Parkea 2-12 urte bitarteko 
umeei zuzenduta. Abenduaren 26, 27 eta 
28an izango da, astelehenetik asteazke-
nera, alegia, biak barne, goiz eta arratsal-
dez. 11:00-13:00 bitartean egongo da za-
balik goizez, eta 16:30-19:30 arratsaldez. 
Usurbilgo Udala arduratuko da aurten 
ere, ekimen hau antolatzeaz.

ABENDUAREN 26TIK 28RA, GABONETAKO 
HAUR PARKEA OIARDO KIROLDEGIAN

Goizez 11:00-13:00 bitartean egongo da zabalik. Eta arratsaldez, 16:30etik 19:30era.



NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Gaztelekutik Donostiako Txuri Ur-
din izotz jauregira bisita egingo 
dute abenduko bi egunetan, aben-

duaren 26an astelehena eta abenduaren 
29an osteguna. Arratsaldez izango dira bi 
irteerak, 16:00-21:00 bitarte. Adin libreko 
irteerak izango dira, hau da, DBH1 eta 
DBH4ko ikasleek ondoen datorkien egu-
na aukera dezakete. 

25eko taldeak
Orain arte, gehienetan irteera bakarra 
egin izan dute, baina interesa erakutsi 
duen gazte kantitateagatik, bi irteera egi-

tea erabaki dute, gehienez 25eko taldeak 
osatu asmoz. 

Gurasoen baimena behar da
Zerrendak oraindik irekita daude, baina 
ez da leku gehiegirik geratzen. Hala ere, 
izena emateko garaian, haurrek gurasoen 
baimen idatzia beharko dute. Orrialdea 
Gaztelekuan bertan egongo da eskuraga-
rri. 

Informazio gehiagorako: 
gaztelekua@usurbil.eus 
943 371 050.

TXURI URDIN IZOTZ JAUREGIRA, 
GAZTELEKUKO LAGUNEKIN BATERA 

Izena ematerakoan, gurasoen baimena behar da.



NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
izerdi patsetan

Aurten ere, 2022 urteari agur esa-
teko Hurbilago Usurbilgo osta-
larien eta merkatarien elkarteak 

San Silbestre herri lasterketa antolatu du. 
Izen-ematea doan izango da, eta bi mo-
dutara eman daiteke izena: gertuago.eus 
atarian edota egunean bertan lasterketa 
hasi baino lehen. Frontoian elkartuko 
dira arratsaldeko 17:00etan korrika egin 
nahi duten guztiak.

‘650 Usurbil Bizi’ otarren zozketa
Lasterketaren amaieran oparien banake-
ta egingo dute, bai eta “650 Usurbil Bizi” 
herriko ekoizle eta sortzaileen produk-
tuez hornituriko otarren zozketa ere.

KIROL PIXKA BAT, URTEA AMAITU AURRETIK

Urtea herri merkataritza eta ostalaritzaren alde lasterka agurtzeko deia egin dute abenduaren 31rako.





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
elkarrizketa

Ainara Azpiazu Axpi, ‘Axarko’ ipuinaren egilea.

Duela hiru asteko NOAUA!rekin 
batera ‘Axarko’ izeneko ipuina 
banatu genuen. Euskaraz egina, 

kalitatezkoa, gaztetxoen gozamenerako 
pentsatua. Ainara Azpiazu Aduriz Axpi 
Kabieneko artista dago argitalpen eder 
honen atzean. Ale gehiago behar baditu-
zue, NOAUA!ra etorri bila.

Udaren hasieran NOAUA!ren enkargua jaso 
zenuen: gaztetxoentzako ipuin bat osa–
tzea. Nola hartu zenuen proposamena eta 
nolakoa izan da ‘Axarko’ plazaratu arteko 
bidea? 
Ainara Azpiazu ‘Axpi’: Pozez hartu nuen, 
denbora tarte majoa eskaini zenidatelako. 
Hori oso garrantzitsua da gauzak nahi 
bezain ondo egiteko. Proposamena jaso 
bezain pronto, ipuina Usurbilekin lotze-
ko ideia etorri zitzaidan burura. Bestetik, 
baditut gai batzuk horrelakoetan jorratu 
nahi izaten ditudanak. Natura, bertako 
landaretza eta bertako fauna. Andatza in-
guruan bizi den kuadrilla batekin zerbait 
egitea otu zitzaidan eta hortik sortu da 
Axarkoren abentura. 

Horrelako argitalpenak lau eskutara egiten 
dira maiz. Idatzitakoa margotzeko joera 
egon ohi da. Kasu honetan ere hala izan al 

‘AXARKO’, ANDATZA INGURUAN BIZI DEN 
KUADRILLA BATEN LEHEN ABENTURA

da? Ala margotutakoak ere baldintzatu ote 
du narrazioaren norabidea? 
Bide hori izaten da ohikoena, baina nire 
burutik istorio bat pasatzen da eta gero 
erabakitzen joaten naiz zer joango den 
hitzetan eta zer joango den irudietan. Nik 

ez nuke jakingo esaten non hasten den 
gidoia eta non hasten den ilustrazio lana. 

Bata bestearen osagarri da, hortaz.
Irudia ere ‘irakurri’ behar izatea garran–
tzitsua dela uste dut. Irudia ez dadila 
apaingarri hutsa izan. Beraz, ezin duzu 
dena hitzekin kontatu. Zerbait utzi behar 
diozu irudiari. Geruza gehiago ditu irudiak 
eta, behin eta berriz irakurri ondoren, iku-
siko dituzu hasieran ikusi ez dituzunak. 

Ilustrazioek ere hitz egiten dutela esan 
nahi duzu.
Ilustrazioaren eta arte plastikoaren arte-
ko ezberdintasun nagusietako bat hori 
da. Ilustrazioak irakurtzeko sortutako 
irudiak dira.

Axarko azeria da protagonista nagusia eta 
margotzea maite du. Zure alter egoa dela 
esan al daiteke? Alegia, Axarko bezalaxe, 
zu ere petralduta, purrustaka eta etsita sen-
titzen al zara tarteka?
Izan daiteke, bai. Ipuin hau oso erraz 
sortu zitzaidan baina beste batzuetan tra-
batu egiten zait. Trabatu eta ezin aurrera 
egin. Horrelakoetan, dena utzi eta men-
dira joaten naiz buelta bat ematera. Krisi 
horiek ere lanbidearen parte dira.

“Ez bagara oreka batean 
bizitzen naturarekin eta 

animaliekin, 
gaizki ibiliko gara...”

“GIZAKIA GIZAKIARI BEGIRA BIZI DA GAUR EGUN”
Axarkorentzat pizgarria izango da basotik 
herrira jaistea. Zuretzat aldiz, herritik ba-
sora joatea izango da motibagarria, ezta?
Ainara Azpiazu ‘Axpi’: Bai, nire pizgarri 
handienetako bat hori da. Eta erriora joa-
tea ere bai. Egunero joaten naiz errioari 
kasu egitera. Musika entzutea ere izan 
daiteke, baina barruan lan egiten duda-
nez, kanpora ateratzeak on egiten dit; 
mendira joateak edota bizikletan paseo 
bat emateak. Kontenplazioarekin lotu-

tako zerbait. Burua eta zentzumenak ma-
rrazketarekin zerikusirik ez duten beste 
zerbaitetan jartzeak asko laguntzen dit.  

Ipuinean esaldi hau jaso duzu: “Ez dira gi-
zakiak, ordea, inguru hauetako biztanle 
bakarrak”. 
Umetan, etxe batean bizi ginen denak, ai-
ton-amonekin batera, eta animalien gai-
nean hizketan tertulia luzeak egiten ge-
nituen. Naturak presentzia handia zuen 

gure tertulietan eta, gaur egun, iruditzen 
zait gizakia gizakiari begira bizi dela. 
Eta horrek gezurretazko kosmobisio 
bat ematen duela esango nuke. Ez de-
lako zuzena. Jabetza kontzeptua luzatu 
diogu munduari eta denaren jabe sen-
titzen garela dirudi. Baina noiztik gara 
gu denaren jabe? Noiz asmatu genuen 
hori? Ez bagara oreka batean bizitzen 
naturarekin eta animaliekin, gaizki ibi-
liko gara...





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
izerdi patsetan

Mirotz gaztea hil zenetik, Usur-
bil KE-k urtero antolatu izan 
du bere omenezko eskubaloi 

txapelketa eguberrietan Oiardo Kirolde-
gian. Covid-19 garaiak ez ziren egokiak 
izan gisa honetako txapelketak antola–
tzeko, eta beraz, 2020an eta 2021ean ez 
zuten aukerarik izan txapelketa hau anto-
latzeko. Aurten, ordea, hamairugarrenez 
egingo dute Mirotzen omenezko infantil 
mailako txapelketa. 

Abenduaren 30ean, Oiardo kiroldegian
Abenduaren 30ean izango da hori, ostira-

MIROTZ GOGOAN

2019an jokatu zen azken aldiz txapelketa hau.

lez, goizeko bederatzietan hasi eta arra–
tsaldeko zortzietan amaituta. 

Puntako taldeen topagunea
Mirotz gaztea eskubaloi jokalari amorra-
tua zen eta Usurbil KE taldean jolasten 
zuen. Entrenatzaile lanetan ere ibili zen 
herriko gaztetxoenekin. Herritarrak sor-
presaz hartu zituen haren heriotzak eta 
garai samintsuak bizi izan zituzten. Ha-
ren omenez, Usurbil KEk infantil txapel–
keta antolatu izan du urtero (2020 eta 
2021ean izan ezik) punta-puntako tal-
deak Usurbilera ekarrita. 





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
herriko taldeak

Hilaren 5ean, erregeen laguntzaileak eta postaria herriko frontoian izango dira goizean zehar haurren 
gutunak jasotzen. Erregeak arratsalde partean iritsiko dira.

Ziortza Gazte Elkarteak urtero Errege 
Egun Bezperan antolatzen duen ka-
balgata ohikora itzuliko da aurten 

bi urtetan ahal moduan egin ostean. Goi-
zeko ekitaldia zein arratsaldeko errege ka-
balgataz ohiko moduan gozatzeko aukera 
izango da aurten.

Hilaren 5ean, erregeen laguntzaileak 
eta postaria herriko frontoian izango dira 
goizean zehar haurren gutunak jaso eta 
urte berriko planez hitz egin zein joan 
zen urtean izandako jarrerari buruz hitz 
egiteko. 11:30 aldera iritsiko dira frontoi-
ra, eta bertan egongo dira eguerdi arte. 
Ondoren, arratsaldean, laguntzaileak eta 
postaria erregeekin elkartuko dira gauean 
ekarri beharko dituzten oparien zerren-
dak emateko. 

Kabalgata Urdaiagatik abiatuko da 
arratsaldeko 17:00etan
Errege kabalgata, berriz, 17:00etan abia-
tuko da Urdaiagatik. Laguntzaile mordoa 
izango dituzte erregeek eta zaldiz egingo 

dute bidea urtero legez. 19:00 aldera iri–
tsiko dira frontoira eta bertan haurrekin 

OHIKO ERREGE KABALGATA BUELTAN DA

ZIORTZAK  
ABENDUAREN 23AN 
OSPATUKO DU 
SAN TOMAS EGUNA

Abenduaren 23an ospatuko 
du Ziortza Gazte Elkarteak 
San Tomas eguna. Ziortzaren 

2022ko azken kale ekintza izango da 
hau. Askatasuna plazan elkartuko dira 
arratsaldeko 18:00tan,  jolas batzuk 
egin eta txistorra jateko. Ekitaldi hau 
DBHko gazte guztiei zuzenduta egon-
go da.

gertutik egoteko aukera izango dute, bai 
eta mezuren bat edo beste emateko ere. 

DBHko gazte guztientzat antolatu dute San Tomas ospakizuna.





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
etxeko berri

Josune Urkola Larrarte NOAUA!ko bazkideari Errigorako saski bat egokitu zaio.

Miguel Angel Bereziartua NOAUA!ko bazkidearen otarra emazteak jaso zuen. Publizitatea jartzen dutenen arteko otarra Aizpurua okindegiari egokitu zaio.

NOAUA! tokiko hedabidearen fi-
nantziazio-iturri nagusiak hiru 
dira: dirulaguntza publikoak, 

NOAUA! Kultur Elkarteko bazkideen 
ekarpena eta publizitate salmenta. Urtero 
legez, bazkideen eta publizitatea jartzen 
duten bezeroen ahalegina eskertu nahi 
izan dugu.  Errigorako hiru saski zozke-
tatu ditugu eta hauek izan dira aurtengo 
irabazleak: 

n Josune Urkola Larrarte, NOAUA!ko 
bazkidea.
n Miguel Angel Bereziartua Orbegozo, 
NOAUA!ko bazkidea.
n Aizpurua okindegia, publizitate ar-
loko bezeroa.
Zorionak eta on egin!

NOAUA!KO 
SASKIEK BADUTE 
JABERIK





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Postontziak herriko gune ezberdinetan topatuko dituzue. 

Abenduaren 24an egingo zaio ha-
rrera Olentzerori Usurbilen, he-
rritarrek, eragileek eta Udalak 

lankidetzan antolaturiko hitzorduaren 
baitan. 17:00etan etorriko da Kalezar al-
detik 18:00ak aldera Dema plazan izate-
ko. Tarte horretan, kalez kale ibiliko da 
ikazkina, galtzagorriez inguratua. 

Adi, abenduaren 16tik aurrera, Olen–
tzerorentzako gutunak biltzeko poston–

OLENTZERORI
GUTUNAK
BIDALTZEKO 
GARAIA DA

tziak jarriko dituzte herriko gune desber-
dinetan: Udarregi Ikastolan, Aginagako 
eta Zubietako eskoletan, Santuenea eta 

Aginagako zaharren egoitzetan, Sutegi 
udal liburutegian, ludotekan eta Potxoe-
nean.





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
herriko taldeak

Zumarte Musika Eskolako Saxo Taldea abenduaren 22an arituko da.

Zer lirateke gabonak musikarik 
gabe? Zumarte Musika Eskolako 
Saxo Taldeak urteak daramatza fi-

losofia horri jarraiki gabonen bueltan kale-
ra ateratzen, eta aurten ere halaxe egingo 
dute ostegun honetan, hilaren 22an. Kale 
kontzertua eskainiko dute 19:00etan hasi-
ta. Gabonetako abestiez gain, bestelakoak 
ere joko dituzte. Lekua zehazteke dauka-
te, eguraldiaren arabera mugitu beharko 
direlako, baina frontoi inguruan zein Ar–
tzabal inguruan ibili ohi dira. 

Aurretik, hilaren 20an, abesbatzek 
elizan egindako kontzertuekin Zumarte 
Musika Eskola gabon betean sartu da.

GABONETAN MUSIKA NAGUSI





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
herriko taldeak

Hurbilago elkarteak herria apaintzen dituzten etxolak ipini ditu beste behin ere.

Bi biribilgune, Zubiaurrenea eta 
Errekatxiki kaleak nahiz Kaleza-
rrera igotzeko bidea lotzen ditue-

na eta Bordatxo taberna parekoa. Biak 
ala biak argiztaturiko etxolez apainduak 
ditugu, datozkigun egun seinalatuen 
adierazle. Hurbilago elkarteak jarritakoak 
dira. Modu honetan, herri bizitza pizten 
segi nahi du merkatarien eta ostalarien 
elkarteak, baita ospakizunez jositako urte 
amaiera honetan ere. 

Lasterketaren itzulera
Etxolez gain, zenbait ekimen iragarri ditu 
urtea agurtzeko, bi urteko etenaldiaren 
ostean, Hurbilago San Silbestre herri las-
terketaren itzulera tartean. Abenduaren 
31n ospatuko da 2019. urtera arte egin zu-
ten moduan. Herri merkataritza eta osta-
laritzaren alde korrika egitera animatzen 
gaituzte. Izena doan eman ahalko da ger-
tuago.eus atarian aldez aurretik edo egu-
nean bertan frontoian, pilotalekuan hasi 
eta amaituko baita lasterketa. Merkata-
ritza eta ostalaritzaren herri erdiguneko 
eremua inguratuko du jai giroan ospa-
tuko den urteko azken ekimenak.

Amaieran, inoiz baino sari gehiago ba-
natuko dituzte. Batetik, oparien zozketa 
parte hartzaileen artean. Eta horrekin ba-
tera, “650 Usurbil Bizi” otarrak banatuko 
dituzte. 

Gogoan izan, Hurbilago ere egitasmo 

HURBILAGO, HERRI BIZITZA ARGIZTATZEKO PREST

HURBILAGOREN URTE AMAIERAKO DEIALDIAK
Abendu amaierara arte
n “650 Usurbil Bizi” otarraren zozketan 
parte hartzeko aukera. Zozketan parte 
hartzeko 10 euroko erosketak egin be-
harko dira abenduaren 30era arte, Hur-
bilagoren saltokietan.
n Erosketa-bonuen salmenta.

Abenduak 30, ostirala
n “650 Usurbil Bizi” otarren zozketa eta 

horren sustatzaileen artean dago, kultur-
gunearekin eta Udalarekin batera. Herri-
ko 34 sortzaile eta ekoizleen produktuez 
osaturiko ehun otar zozketatuko dituzte 
abenduaren 30ean, ordura arte Hurbila-
goren kide diren saltokietan 10 euroko 

erosketak egitearen truke. Hilaren 30ean, 
zozketa egin eta sarituei jakinaraziko 
zaie. Biharamunean, lasterketa amaieran, 
otarron banaketa frontoian.

Erosketak aipatuta; merkatari eta os-
talarien elkarteak azaroan salgai jarritako 
erosketa-bonu kopuru berbera jarriko du 
berriz Hurbilagok herritarren eskura. Bi 
bonu mota eskuratu ahalko dira, Usurbilen 
bizitzeaz gain, bertan erosketak egitea 
sustatzeko: 7 euroren truke 10 euroko 
bonua eta 20 euroren truke 30 eurokoa. 
Gertuago.eus atarian edo Potxoenean es-
kuratu ahalko dira asteotan.

sarituei jakinaraztea.

Abenduak 31, larunbata
n 17:00 Hurbilago San Silbestre lasterke-
ta.
n Tokia: Usurbilgo frontoia.
n Zehaztasunak: urtea herri merkatari–
tza eta ostalaritzaren alde lasterka eginez 
agurtzeko aukera.
n Izen-ematea: egunean bertan edo ger-

tuago.eus atarian doan.
n Lasterketa amaieran:
-Oparien banaketa lasterkarien artean. 
-”650 Usurbil Bizi” herriko ekoizle eta 
sortzaileen produktuez hornituriko ota-
rren banaketa.

Antolatzailea: Hurbilago Usurbilgo os-
talarien eta merkatarien elkartea.

SAN SILBESTRE LASTERKETA
Herri merkataritza eta 

ostalaritzaren alde korrika 
egitera animatzen gaituzte. 
Izena doan eman ahalko da 

gertuago.eus atarian





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

IñakiMusik DJa arduratuko da aurten 
Urteberrian sartu izana ospatzeko 
musika jartzeaz. Urtea behar beza-

la amaitu eta hobeto hasteko hainbat 
ekitaldi klasiko izango dira herrian, bai 
eta berrikuntzaren bat edo beste, eta he-
rritar askorentzat ezin garrantzitsuagoa 
den DJa ere frontoian izango da. 

2020ari ongi etorria ematen hura izan 
zen frontoian, eta pandemia garaiko 3 

urte hauen ostean, bueltan izango da 
2023a hartzeko. 2022an sartzeko ere ha-
ren musika saioa aurreikusi zuen Uda-
lak, baina azken momentuan egindako 
dekretuaren ondorioz, bertan behera ge-
ratu zen haren saioa ere. 

Denetariko musika, denontzat
Denetariko musika jarriko du aurten he-
rritarrentzat ezkontza eta jai pribatuetan 
espezializatuta dagoen DJ honek. 

IÑAKIMUSIK DJ-AREKIN SARTUKO GARA 
URTE BERRIAN

Frontoian izango da Dj festa.





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil pilean

Iaz bezala, aurten ere Dj Gorkamendik girotuko du San Tomas azoka.

Usurbilgo kaxkoan hainbat ekital-
di izango dira Gabonetan, baina 
baita auzoetan ere. Auzoetako 

elkarteek buru-belarri egin dute lan aur-
tengo Gabonak aurreko biak ahazteko 
modukoak izan daitezen. Santuenean, 
San Tomas Egunean (hilaren 21ean), txis-
torra-banaketa egingo dute nahi duten 
guztientzat Santuenea elkartearen atarian.

Abenduak 21, asteazkena
n 18:30 San Tomas Eguneko txistorra-ba-
naketa, Santuenea 12 atarian, Dj Gorka-
Mendiren musikarekin.

Abenduak 24, larunbata
n Olentzerorekin kantuan.

GABONETAN MURGILDUTA DAGO SANTUENEA





Abenduak 22, osteguna
n Goizean zehar, Udarregi Ikastolakoen 
San Tomas festa eta kantu-jirak herrian 
barrena. Antolatzailea: Udarregi Ikastola.
n 18:00 Urteko azken udalbatzarra. Dei–
tzailea: Usurbilgo Udala.
n 19:00 Saxo Taldearen kale kontzertua.
Antolatzailea: Zumarte Musika Eskola.

Abenduak 23, ostirala
n Aginagako eta Zubietako eskolakoen 
kantu-jirak.
n 11:00 LH 5-6 mailetako ikasleentzako 
irakurketa-solasaldia liburutegian Yolan-
da Arrietarekin. Bere “Nitaz ahaztu dira” 
liburua hartuko dute ahotan. Antolatzai-
lea: Usurbilgo Udala.
n 18:00 Ziortzakoen San Tomas festa As-
katasuna plazan. Antolatzailea: Ziortza.
n 18:00 “Erraustegiaren kutsaduraz 
azken berriak” ekitaldia Potxoenean. An-
tolatzailea: Erraustegiaren Aurkako Mu-
gimendua.
n 18:00 Olentzeroren etorrera Aginagara 
Sekañatik. Gutun bilketa Eliza Zaharrean.
Antolatzailea: Eliza Zaharra elkargunea.
n 20:00 “Kantuz etxera bidera gertu” eki-
taldia Sutegin. Antolatzailea: Sare.

Abenduak 24, larunbata
Olentzerori harrera ekitaldiak eta 
kantu saioak
n Aginaga: 09:00 Kantu-jira etxez etxe eli-
zatik abiatuta. 15:00ak alderako Aginaga 
kaxkoan. Antolatzailea: Katekesi taldea.
n Santuenea: Olentzerorekin kantuan.
n Zubieta: 16:00 Kantu eskea Artzaba-
letatik abiatuta. Antolatzaileak: herritar 
talde bat.
n Kalezar-Kaleberri: 17:00 Olentzeroren 
etorrera Kalezartik.
18:00ak inguruan harrera Dema plazan.
Oharra: abenduaren 16tik aurrera pos-

tontziak herriko gune desberdinetan. An-
tolatzaileak: herritarrak, eragileak, Usur-
bilgo Udala.

Abenduak 26-28
n 11:00-13:00/16:30-19:30 Gabonetako 
Haur Parkea Oiardo Kiroldegian 2-12 urte 
artekoentzat. Antolatzailea: Usurbilgo 
Udala.

Abenduak 26/29
n 16:00-21:00 Irteerak Gaztelekutik Do-
nostiako Txuri Urdinera. Antolatzailea: 
Gaztelekua.

Abenduak 27, asteartea
Ernai eta Ikamaren topaketa:
n 11:30 “Hezkuntza eta osasun mentala” 
mahaingurua Gazte Lokalean.
n 16:30 “Sexualitatea deseraikitzen” tai-
lerra Gazte lokalean.
n 18:30 Poteo olinpiadak Aitzagatik.
n 21:00 Afaria Aitzagan.

Abenduak 28, asteazkena
n 18:00 Mahaingurua Sutegin: “Ingurume-
na, ekologismoa eta energia. Zein eredu 
nahi dugu Usurbilen?”. Hizlariak: Mikel 
Otero, Alazne Arruti eta herri mugimen-
duko kide bat. Antolatzaileak: Usurbilgo 
Ernai, Sortu eta Aitzaga elkartea.

Abenduak 29, osteguna
n 19:00 “Bi arnas” proiektuaren aur-
kezpena eta dokumentalaren proiekzioa 
Sutegin. Antolatzaileak: Usurbilgo Ernai, 
Sortu eta Aitzaga elkartea.

Abenduak 30, ostirala
n 9:00-20:00 Mirotzen omeneko infantil 
mailako 13. Eskubaloi Txapelketa Oiar-
do Kiroldegian. Amaieran, sari banaketa. 

Antolatzailea: Usurbil Kultur Elkartea.
n 19:00 “Egia bide, askatasuna amets” 
ekitaldia frontoian. Antolatzaileak: Usur-
bilgo Ernai, Sortu eta Aitzaga elkartea.

Abenduak 31, larunbata
n 17:00 Hurbilago San Silbestre herri las-
terketa. Segidan, oparien zozketa parte 
hartzaileen artean eta “650 Usurbil Bizi” 
otarren banaketa (zozketa bezperan).  
Antolatzailea: Hurbilago elkartea.
n 20:00 Preso, iheslari eta deportatuen 
aldeko topa berezia Dema plazan. Anto-
latzaileak: Usurbilgo Ernai, Sortu eta Ai–
tzaga elkartea.

Urtarrilak 1, igandea
n 01:00 IñakiMusik Dj-a Usurbilgo fron-
toian. Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

Urtarrilak 5, osteguna
n 11:30 Erregeen postaria frontoian.
n 17:00 Erregeen kabalgataren hasiera.
n 19:00 Erregeen kabalgatari harrera 
frontoian. Antolatzailea: Ziortza K.E.

Urtarrilak 7, larunbata
n 17:00 Manifestazioa Bilbon, “Etxera 
bidea gertu” aldarripean. Autobus zerbi–
tzua Usurbildik. Antolatzailea: Sare.

Erakusketak
Abenduaren 31ra arte
n Hiria Antolatzeko Plan Orokorrari lo-
tutako erakusketa Sutegin. Antolatzailea: 
Usurbilgo Udala.

Urtarrilaren 7ra arte
n Usurbilgo 2022ko sorkuntza uztaren 
erakusketa Sutegin. Antolatzaileak: Su-
tegi udal liburutegia eta NOAUA! Kultur 
Elkartea.

NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
agenda
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