




NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Abenduaren 24an, iluntzeko 19:00ak aldera iritsiko da Mikel Laboa plazara.

Covid-19ak iaz Olentzero etxeko 
balkoitik edo ataritik ikustera be-
hartu gintuen. Eguraldia ere ez 

zuen lagun izan eta euripean egin behar 
izan zuen bidearen zati handi bat Olen–
tzerok. Aginagan hasi eta Kaxkoraino 
herritarrak agurtuz udalerri osoa zehar-
katu zuen.

Urtebete beranduago osasun krisial-
dian jarraitzen dugu. Ez ditugu orduko 
prebentzio murrizketak momentuz bai-
na Covid-19ak baldintzaturiko etorrera 
izango da Olentzerorena, bigarren ur-
tez. 

Kalezarretik abiatuko da
Oraingoak duela bi urtekoaren, pandemia 
aurreko azken urtearen antza handiagoa 
izango du halere. Olentzeroren etorre-
ra Kalezarko Kaxkotik abiatuko da osti-
ralean, abenduaren 24an, arratsaldeko 
17:30ean. 

Dema plazan amaituko du ibilbidea
Eta handik herri erdigunerantz jaitsiko 
da; Aliproxeko biribilgunera lehenbizi, 
gero Errekatxiki eta Puntapax kaleak ze-
harkatu eta handik Bordatxoko erroton-

OLENTZERO HERRI GUNERA ITZULIKO DA

GUTUN BILKETA HASI DA
Iaz bezala, Mari Domingiri eta Olen–
tzerori gutunak idatzi nahiko dizkiozue. 
Egunotan hainbat postontzi jarri dira 
herrian zehar eta zuen eskaerak bertan 
utzi ahalko dituzue. Abenduaren 24an 
goiz partean bilduko dituzte gutunok.

Postontzien kokalekuak
Gehigarri hau inprentara bidean zi-
hoala, Udarregi Ikastolan, Aginagako 
frontoi ondoko eraikinaren sarreran, 

Santueneko Gure Elkartea jubilatuen 
tabernan, Sutegi udal liburutegian... 
jartzekoak zituzten. Baita Zubietan eta 
kaxkoan ere. Abenduaren 24an goiz par-
tean bilduko dituzte gutunok.

Hitzordu hau ospatu ahal izateko an-
tolakuntza talde zabala osatu dute, Uda-
lak, herri eragileek eta herritarrek. Hala, 
ostiral iluntze honetan Olentzeroren ongi 
etorria girotzen ikusiko ditugu hainbat 
herritar. Herri auzolanean prestaturiko ekitaldia izango da beraz.

dorantz joko du. Mikel Laboa plazarantz 
gero, ibilbidea Dema plazan amaitzeko. 

Iluntzeko 19:00ak aldera helduko da in-
guru horretara.

Gurdi gainean iritsiko da, 
bidelagunez inguratuta
Bidea ez du bakarrik egingo, lagunez 
inguratua baizik. Hasteko antolatzaileek 
aurreratu duten moduan, idiek tiratako 
gurdi gainean eta esan bezala, bidelagu-
nez inguratua.

ABENDUAREN 24AN
“Olentzeroren etorrera 

Kalezarko kaxkotik abiatuko 
da abenduaren 24an ostirala, 

arratsaldeko 17:30ean” 

Hilaren 24ra arte egongo dira postontziak ipinita.



NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Urtero legez, Gabonetako zuhai–
tza piztu dute Santuenean. Ohi 
bezala, zuhaitzarekin eta gabo-

netako apaingarriekin josi dute auzoa.

Gutunentzako postontzia
San Tomas egunarekin bat, txistorra-ba-
naketa egitekoak ziren hilaren 21ean. 
Haurrek Olentzerori gutunak bidali ahal 
izateko postontzia ere ipinia dute au-
zoan. 

Gabonetako ekitaldiekin amaitzeko, 
Olentzeroren etorrera ospatuko dute au-
zoan, hilaren 24an. 

OLENTZEROREN ETORRERA OSPATUKO DUTE 
SANTUENEAN

Duela urte batzuk eginiko argazkian, Olentzero Santuenea auzora iristen. 
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pil-pilean

Olentzeroren etorrera haur asko-
rentzat gabonetako zitarik ga-
rrantzitsuena izaten da, eta hori 

ondo asko dakite Aginagan. Aurten ere  
bertaratuko da, eta haurrek gutunak 
eskutik eskura emateko aukera izango 
dute. Hilaren 23an izango da hori. 

Sekañako bidegurutzean elkartuko 
dira arratsaldeko 18:00etan, Olentzerori 
harrera egiteko, eta ondoren gaztetxoen 
gutunak jasoko ditu Eliza Zaharrean. 
Eguna borobiltzeko, gaztainak eskainiko 
dituzte bertan.

AGINAGAN, SEKAÑAKO BIDEGURUTZEAN 
EGINGO DIOTE HARRERA OLENTZERORI

Olentzerok gaztetxoen gutunak jasoko ditu abenduaren 23an, Eliza Zaharrean.
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herriko taldeak

Santa Zezilia ospatzeko egitekoak 
zituzten kontzertuak bertan behera 
utzi behar izan zituzten. Egunotan 

berreskuratu dituzte. 

Abenduaren 22a asteazkena, Gabonak 
ate-joka direla, Zumarteko Abesbatza 
guztiak Salbatore Elizan elkartuko dira. 
18:30ean hasiko da kontzertua. Sarrera 
doan izango da baina garaiz ibili, edukie-
ra mugatuta dago-eta.

Abenduak 22 asteazkena
n Arratsaldeko 18:30ean Salbatore Eli-
zan.
n Edukiera mugatua izango da eta mu-
sukoa derrigorrezkoa izango da.

ZUMARTEKO ABESBATZEN KONTZERTUA

Zumarteko Abesbatza guztiak Salbatore Elizan elkartuko dira abenduaren 22an.
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Bi saio eskainiko dituzte abenduaren 29an: 16:00etan lehena, 18:30ean bigarrena.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots pai-
lazoen bisita jasoko du Usurbilek 
hilaren 29an, asteazkena. Bi saio 

eskainiko dituzte ‘Kuikui’ lan berria 
aurkezteko. Sarrerak usurbilkultura.eus 
webgunearen bidez egongo dira eskura-
garri. NOAUA!k ez ditu sarrerak salduko 
bere bulegoan.

Ikuskizun berria duela oso gutxi es-
treinatu zuten. Datetan aldaketak jasan 
dituzte pailazoen ikuskizunek, baina 
Usurbilgoak aurrera darrai. Hilaren 29an, 
kiroldegian eskainiko dituzte bi saio; le-
hena 16:00etan, eta bigarrena 18:30ean. 
Euren web orrialdean diotenez, “mun-
duak txorien kantuak eta herrien hiz–
kuntzak behar dituela” erakutsiko dute 
pailazoek kiroldegian. 

Habia-kutxak euskararen zaintzaileei
Txori-habien metaforarekin, euskarak ere 
bere habiak behar dituela erakutsiko dute 
pertsonaia berrien bitartez. 

Miren Amurizak idatzi, Irrimarrako 
Karmele Gorroño eta Irene Iruretak ilus-

PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS 
IKUSKIZUN BERRI BATEKIN DATOZ

ABENDUAREN 29AN,
OIARDO KIROLDEGIAN
Pirritx, Porrotx eta Marimotots,
‘Kuikui’ ikuskizunaren aurkezpena
n Abenduak 29 asteazkena.
n Non: Oiardo Kiroldegian.
n Lehen saioa: 16:00etan.
n Bigarren saioa:  18:30ean.
n Sarrerak: 8 euro, usurbilkultura.eus 
plataforman. Abenduaren 17az geroz-
tik salgai.
n Antolatzaileak: NOAUA! Kultur 
Elkartea eta Udala.

tratu eta Xabier Zabalaren 12 abestiekin 
osatu dute ‘Kuikui’ izeneko lana. 

Joan zen urtean ‘Amaren intxaurrak’ 
ikuskizunarekin egin bezala, aurten ere 
herriari oparia egingo diete pailazoek. 
Aranzadi Zientzia Elkartearen eskutik 
txorien habia-kutxak oparituko dituzte 
ikuskizun bakoitzeko “txorientzat eta 
euskararentzat, egunerokotasunean, ha-
bia goxoak izan ditzaten”.

PIRRITX, PORROTX, MARIMOTOTS

“Munduak txorien kantuak 
eta herrien hizkuntzak 

behar ditu”
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Hurbilago San Silbestre lasterketa 
Usurbilgo frontoitik abiatuko da. 
Izen-ematea Hurbilagoren salto-

kietan egin daiteke edo egunean bertan 
bestela, frontoian bertan. 

Abenduak 31, ostirala
n Irteera: 17:00etan Usurbilgo frontoian.
n Izen-ematea: Hurbilagoren saltokietan 
edo egunean bertan frontoian bertan, 
16:00etan hasita.
n Lasterketa amaieran, sarien zozketa 
parte hartzaileen artean; mozorro onena-
ri sari berezia emango zaio. 
n Abenduaren 31ra arte xahutu ditzakete 
5 euroko bonoak azaroaren 28ko Udazke-
neko Azokan herriko saltokien postuetan 
erosketak egin zituztenek.

URTE BUKAERA, KORRIKA

Mozorro onenari sari berezia emango zaio lasterketaren amaieran. Argazkia 2018koa da.
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Urtarrilaren lehenean beti bildu ohi da mendizale talde bat Andatzan. Argazkia duela bi urtekoa da.

Mendizaletasunak badu hitzordu 
propiorik negu hasiera honetan, 
bikoitza Usurbilen; oinezkoena 

batetik, bizikleta erabiltzaileena bestalde. 
Urtea agurtu eta berria estreinatzeko men-
di goietara igotzea Euskal Herrian ondo 
erroturiko ohitura dugu. Azken urteotan 
baita Usurbilen ere. Urtarrilaren lehenean 
beti bildu izan da mendizale talde bat hor-
txe, babestoki inguruan urte berriari ongi 
etorria ematera. Eta aste gutxira ospatzen 
da bestalde, Irisasi BTT “Hotzak Akaba–
tzen” mendi bizikleta gaineko kirol proba 
arrakastatsua.

Irisasi BTT kirol proba, urtarrilaren 30ean
Covid-19ak eragindako osasun krisial-
diagatik bertan behera utzi behar izan 
zuten iazko proba. Hamargarrena izan 
behar zuen edizio borobila oraingoan 
bai, urtebeteko atzerapenarekin baina 
2022. urtean ospatuko da, urtarrilaren 
30ean. 

Izen-ematea zabalik da
Probarako izen ematea azaroa hasieran 
zabaldu zuten, rockthesport.com atarian. 
Gehienez 500 partaiderentzako lekua 
egongo da. Azaroa agurtzerako jada 400 

URTE HASIERA, ANDATZAN

ERREGE MAGOAK HERRIAN IZANGO DIRA URTERO LEGEZ

Urteroko errege kabalgata an-
tolatzeko asmoa dute Ziortza 
Gazte Elkarteko lagunek. Errege 

magoak eta haien laguntzaileak txikie-
nei agur egitera hurbilduko dira. Urta-
rrilaren 5ean arratsaldeko 17:00etan 
abiatuko dira Urdaiagatik,  eta 19:00ak 
alderako kaxkoan izango dira.

Oraindik frontoian ekitaldirik egin-
go duten zehazteke dago, pandemiaren 
egoeraren bilakaeraren araberakoak 
izango baitira frontoiko ekitaldiaren 
nondik norakoak. Baliteke aldaketak 
izatea. NOAUA!ren webgunearen bidez 
xehetasun gehiago jasotzeko aukera 
izango da datozen egunetan.

parte hartzaileren muga gainditua zuen 
probak antolakuntzaren esanetan. Irisasi 
BTT “Hotzak Akabatzen” kirol probak 
Andatza inguruko bideak osatzeko aukera 
eskaintzen du, negu giroko baldintzetan.

Arratsaldeko 17:00etan abiatuko dira Urdaiagatik eta 19:00ak aldera kaxkoan izango dira.
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Bazkideen arteko zozketan: Martxelo Sanchez. Bazkideen arteko zozketan: Maria Jesus Goldarazena.

Publizitatea jarri dutenen artean:  Añorga Txiki kristaldegia. Publizitatea jarri dutenen artean: Usurbil Optika.

Urtero bezala, NOAUA! Kultur Elkarteko bazkideen eta publizitatea kontratatzen dutenen artean 
bina otar zozketatu ditugu. Aurten, hauek izan dira sarituak. Zorionak eta milesker guztioi!

ESKERRIK ASKO BAZKIDEEI ETA PUBLIZITATEA 
JARTZEN DUTEN BEZERO GUZTIEI
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Tamaina ezberdinetako kamisetak, biserak, lepokoak, giltzarrapoak… Osagai ugari dago aukeran.

Martxoaren 31n abiatuko da 
Amurriotik eta apirilaren 10ean 
iritsiko da Donostiara. Tartean, 

Usurbildik ere igaroko da  Korrika. Pres-
taketa lanak martxan dira. 

Euskararen aldeko lasterketa lagun–
tzea xede duen materiala salgai jarri 
dute. Usurbilen Etumeta AEK euskalte-
gian (abenduaren 22ra arte eta gero, ur-
tarrilaren 10etik aurrera): tamaina ezber-
dinetako kamisetak, biserak, lepokoak, 
giltzarrapoak… Internet bidez, korrika.
eus atarian ere eskura daitezke. 

Urtarriletik aurrera ezagutuko ditugu 
22. Korrikari buruzko xehetasun gehiago.

KORRIKAKO 
MATERIALA SALGAI
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2 eta 12 urte arteko gazteentzako parkea 
egokituko dute Oiardo kiroldegian.

Abenduko azken asterako aurrei-
kusia bazegoen ere, 2022. urte 
hasieran zabalduko dute Gabo-

netako Haur Parkea Oiardo Kiroldegian. 
Urtarrilaren 2tik 5era, hain zuzen.

Usurbilgo Udalak antolaturiko jolasto-
ki handia lau egun ezberdinetan izango 
da zabalik, urtarrilaren 2tik 5era. Hilaren 
2an eta 5ean egun erdiz, urtarrilaren 2an 
arratsaldez soilik eta urtarrilaren 5ean 
goizez bakarrik, arratsaldean erregeen 
kabalgata ospatu ohi da eta. 

Gaztetxoei zuzendua
2-12 urte arteko haur eta gaztetxoek non 

gozatua izango dute ludoteka, puzgarri, 
ohe elastiko, futbolin eta abarretan. 

Gainerako ekitaldien kasuan bezala, 
prebentzio neurrien artean ospatuko da 
Gabonetako Haur Parkea ere.

Gabonetako Haur Parkea
n Urtarrilak 2, 3, 4 eta 5, Oiardo kirolde-
gian. Ordutegia:
Urtarrilak 2: 16:30-19:30.
Urtarrilak 3, 4: 11:00-13:00/16:30-19:30.
Urtarrilak 5: 11:00-13:00.
n Nori zuzendua: 2-12 urte.
n Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

HAUR PARKEA URTARRILERA ATZERATU DA
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Aurtengo sormen-lanak Sutegiko erakusleihoan ipini dituzte ikusgai.

Agurtzear dugun urte hau ere opa-
ro joan da herri sorkuntzari da-
gokionean. Ikusi bestela berriki 

Sutegi udal liburutegian atera genuen on-
doko irudia. Mahai bete argitalpen, ho-
rixe ikus daiteke argazkian edota urtarri-
la hasierara arte Sutegiko erakusleihoan 
udal liburutegiak eta NOAUA!k egokitu-
riko erakusketatxoan. Dena etxean, Usur-
bilen edo usurbildarren eskutik landua. 

n Ixabel Agirresarobek Amona Tomaxa-
ren bi argitalpen plazaratu ditu Mattin 
marrazkilariarekin elkarlanean. Bat “Amo-
na Tomaxa eta sagarra” Denonartean ar-
gitaletxearekin plazaraturikoa eta bestea 
NOAUA!ren bidez Euskararen Egunaren 
bueltan etxez etxe banatu genuena. 
n “Patrikarako hitanoa”, Karmele Ur-
danpilleta eta Rosa Zubeldiak landutako 
liburuxka erabilgarria. Bertan, “Usurbil-
go hikaren oinarrizko nondik norakoak 
jaso ditugu, hika egin nahi duzuenontzat 
abiapuntu izan daitezen, eta, oro har, 
adizkera jolasti eta gertuko hau erabiltze-
ko gonbita herritar guztioi egiteko”. 
n Durangoko Azokaren bueltan ikusi ge-
nituen hainbat herritar sortzaile, tartean, 
Yolanda Arrieta Malaxetxebarria. Miau 
egin beharrean karraska egiten duen 
katakume gazte baten istorioa jaso du 
“Groau!” liburuan. “Letren jolaslekuan” 

SORKUNTZAK OPARO SEGI DU 2021EAN ERE

MUSIKAGINTZA EZ DA ISILDU
n Ameba musika talde gazteak “Elika-
tuz” izeneko estreinako lana aurkeztu 
zigun iragan neguan. Malen Azpiazuk 
(abeslaria), Jon Mikel Azpiazuk (baxu-
jolea), Enara Eizagirrek (baterijolea) eta 
Aritz Zabaletak (kitarra-jolea) osatzen 
dute taldea. 
n Peru Galbetek disko berria plazaratu 
du; “Nor zara zu?” izenekoa. Azken hiru 
urteotan Usurbil, Urretxu eta Uharte ar-

eta “Zerak” dira aurten ondu dituen beste 
bi argitalpenak. 
n Jakoba Errekondo eta Antton Olaria-
garen “Ilargia eta landareak” agenda li-
burua. 
n Sortzen jarraitzen du Altadill sendiak 
ere. Oraingoan, “Terror corporativo, ho-

rror corporal” izeneko beldurrezko kon-
takizunaren pasarte berriekin. 
n “Sua” Su Ta Garren inguruko komiki 
laneko gidoiak Alex Telloren sinadura da-
rama. 
n Joseba Larratxek Argiaren “Larrun” eta 
Ikastolen Elkartearen “Xabiroi” aldizkaria 
marrazten segi du. 
n Joan Mari Torrealdaik hil aurretik ia 
amaituta utzi zuen azken argitalpena: 
“Egunkaria, gizarte zibilaren arrakasta”. 
Egunkariaren sorreratik itxierara eta on-
dorengo epaiketan bizitakoa jasotzen du.

tean idatzi eta grabatutako kanta batzuen 
bilduma, liburu formatuan argitaratua.
n Joseba Tapiak ere lan berria aurkeztu 
du udazken honetan bertan, “Egon edo 
ez egon” Koldo Izagirreren hitzetan oina-
rritua. Soinu kromatikoarekin konposatu 
eta grabatu ditu kanta denak. 
n Amaitzeko beste bi argitalpen; egileak 
ez dira Usurbilgoak baina Usurbili lo-
tuak daude beren lanak. Uxue Alberdiren 

“Ibaia”; “Usurbilgo hirigintza feminista 
fabulatzen duen” lana. Eta udan ospatu 
zen Laboaren Uztailaren zikloaren baitan 
kontzertua eskaintzera gonbidatu zituz-
ten IbonRG eta Enrike Hurtadok Joxan 
Artzeren omenez kaleraturiko diska. 

Usurbilgo 2021eko uzta Sutegi udal 
liburutegian, Aitzagan, Lizardi edota 
Laurok liburu dendetan eskuragarri 
duzue.

USURBILDARREN LANAK
2021eko uzta Sutegin, 

Aitzagan, Lizardin edota 
Laurok-en duzue eskuragarri
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Sagardoa etxera ‘online’ bidaltze-
ko aukera eskaintzen du Sagardoa 
Routek sagardoa.eus web orriaren 

bitartez. Bertan eros daitezke Urdaira 
zein Saizar sagardotegietako botilak. Bai-
ta Urdairako ozpina eta Saizarreko ozpina 
zein sagardo destilatua.

Sagardoa Route web orrialdean sa-
gardotegietako erreserbak egin daitezke. 
Irteerak eta egonaldiak ere eskaintzen 
ditu web orrialdeak, Euskal Herriko sa-
gardotegietan gertutik ezagutzeko aukera 
luzatuz.

Etxean, 48 orduko epean 
Duela bost urte jarri zuen martxan web-
gunean online zerbitzua Gipuzkoako Sa-
gardogileen Elkarteak. Zerbitzuen %95 
online eskaintzen dute eta etxera bidali. 
Zerbitzu azkarra eta erosoa da, 48 ordutan 
jasotzen baitira eskaerak, bataz beste, eta 
Euskal Herritik zein Espainiako edozein 
txokotatik egin daitezke eskaerak. 

Sagardo ezberdinekin osa daiteke kutxa
12 botilako kaxa batean sagardo ezber-
dinak nahas daitezke, denak sagardotegi 
berekoak erosi beharrean. 

SAGARDOA ONLINE ESKATZEKO AUKERA

Sagardoa Route web orrialdeak eskaintzen du 
online zerbitzua.
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Alize, Glup filmeko protagonista. 

Erosi, erabili eta bota; hori da ohi-
koena gaur egungo bizimoduan. 
Dendak hustu egiten dira eta za-

bortegiak bete. Film honetako istorioa za-
bortegi batean gertatzen da, eta Glup eta 
Alize ditu protagonista nagusiak. 

Zabortegia Komun jaun maltzurrak 
gobernatzen du eta bere eskuetan eror–
tzen den edozer gauza errausketa-labera 
bidaltzen du. Glupek eta bere taldeak 
bakarrik egiten diote aurre haren tira-
niari. Lagun berri bat batuko zaie: Alize, 
zabortegian ustekabean erori eta etxera 
itzultzen ez dakien neskatoa. 
n Urtarrilak 9 igandea.
n 17:00etan Sutegin.
n Sarrerak egunean bertan Sutegin salgai.

URTARRILAREN 9AN, ‘GLUP’ FILMA SUTEGIN





Urtarrilaren 7ra arte
n Usurbilgo sorkuntza uzta ikusgai Su-
tegiko erakusleihoan. Pandemia garaian 
egon arren, sormenak ez du etenik izan. 
Sutegi udal liburutegiak NOAUA! Kul-
tur Elkartearekin batera kultur etxeko 
erakusleihoan egokitu duten mahaia du-
zue horren lekuko.
Antolatzaileak: Sutegi udal liburutegia, 
NOAUA! Kultur Elkartea.

Abenduak 22, asteazkena
n 18:30 Zumarteren abesbatzen kontzer-
tua Salbatore Parrokian.
Edukiera mugatua izango da eta mu-
sukoa derrigorrezkoa izango da.
Antolatzailea: Zumarte Musika Eskola.
n 19:00 Txomin Iturberen biografia li-
buruaren aurkezpena Sutegin.
Antolatzailea: Aitzaga Elkartea.

Abenduak 23, osteguna
n 18:00 Ezohiko eta urteko azken udal-
batzarra Usurbilgo Udaleko pleno are-
toan.
n 18:00 Olentzero Aginagan. Harrera 
Sekañako bidegurutzean eta gero gutun 
bilketa eta gaztain jana Eliza Zaharrean.
Antolatzailea: Antxomolantxa elkartea.

Abenduak 24, ostirala
n 17:30 Olentzeroren etorrera: Kalezarko 
Kaxkotik Dema plazarantz. Ibilbidea: Kale-
zarko Kaxkoa, Aliproxeko biribilgunea, 
Errekatxiki eta Puntapax kaleak, Bordatxo 
pareko biribilgunea eta Dema plaza.
Antolatzaileak: Usurbilgo Udala, herrita-
rrak eta herri eragileak.

Abenduak 29, asteazkena
n Pirritx, Porrotx eta Marimototsen “Kui-
kui” ikuskizuna Oiardo Kiroldegian. 
Lehen saioa: 16:00etan.
Bigarren saioa:  18:30ean.
Sarrera: 8 euro, usurbilkultura.eus pla-
taforman. Abenduaren 17an ipini ziren 
salgai.
Antolatzaileak: NOAUA! Kultur Elkartea 
eta Usurbilgo Udala.

Abenduak 31, ostirala
n 17:00 Hurbilago San Silbestre Herri 
Lasterketa frontoitik. 
Izen-ematea: Hurbilagoren saltokietan 
edo egunean bertan frontoian bertan, 
16:00etan hasita.
Lasterketa amaieran, sarien zozketa parte 
hartzaileen artean; mozorro onenari sari 
berezia emango zaio. 
Antolatzailea: Hurbilago Elkartea.
n 20:00 Sareren mobilizazioa.

Urtarrilak 1, larunbata
n 1:00 Dj Gaua Usurbilgo frontoian.
n Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

Urtarrilak 2-5
Usurbilgo Udalak antolatuta, urtarrilaren 
2tik 5era Gabonetako Parkea izango da 
Oiardo Kiroldegian.
n Urtarrilaren 2an soilik arratsaldez,
16:30-19:30.
n Urtarrilaren 3an eta 4an, goizez 11:00-
13:00 eta arratsaldez 16:30-19:30.
n Urtarrilaren 5ean soilik goizez, 
11:00-13:00.
Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

Urtarrilak 5, asteazkena
n Errege kabalgata. Arratsaldeko 
17:00etan abiatuko da Urdaiagatik  eta 
19:00ak aldera iritsiko da Usurbilgo 
kaxkora.
Antolatzailea: Ziortza Gazte Elkartea.

Urtarrilak 8, larunbata
n 17:00 Sareren mobilizazioa Bilbon. 
17:00etan abiatuko da La Casilla plazatik. 
“Elkarbizitzarako. Bakerako. Etxerako BI-
DEAN” lemapean. 
Autobus zerbitzua Usurbildik. Izen-ema-
tea ohiko tokietan.

Urtarrilak 9, igandea
n 17:00 Neguko euskarazko zine zikloa 
haurrentzat Sutegin: “Glup”. Film honetako 
istorioa zabortegi batean gertatzen da, eta 
Glup eta Alize ditu protagonista nagusiak.
Iraupena: 70 min.
Zuzendariak: Aitor Arregi, Iñigo Berasategi.
Antolatzaileak: Usurbilgo Udala, Ziortza 
Gazte Elkartea.

Urtarrilak 10, astelehena
n 16:30-20:10 Odol ematea Udarregi Ikas-
tolan.
Antolatzailea: Usurbilgo Odol Emaileen 
Elkartea.

Oharrak:
n Covid-19ak eragindako pandemiara 
egokitutako hitzorduak izango dira.
n Behin behineko agenda, aldaketak izan 
ditzake. 

NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
agenda

EGUBERRIAK, EGUNEZ EGUN






