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Euskal Herrira!

Euskal presoak

19. Or.ESKUBALOI TALDEAREN EGUNA

ZIORTZAKO KANPALDIA

SAN JOANETAKO GEHIGARRI BEREZIA

6. Or.

9. Or.

17. Or.

ITALIAKO ATEZ ATEKO ESPERIENTZIA

Albistea iruditan

2,5 kilometro igerian, 82,5 kilometro
bizikleta gainean eta 20 kilometro

lasterka egin behar izan zituzten joan den
ekainaren 12an Zarautzen ospatu zen tria-
tloi txapelketan parte hartu zutenek.
Lehiarako izena emana zuten 556 kirolari-
tik 449 partaideek osatu zuten ibilbidea. 

Baxurde Txiki taldeko zortzi kide zeu-
den. Hona hemen euren denborak:

34- Mikel Otaegi 4:26:20
54- Beñat Sagarzazu 4:32:22
68- Iñaki Añorga 4:36:33
69- Ion Korta 4:36:33
75- Joxe Mari Otamendi 4:37:07

257- Martin Larrañaga 5:10:59
313- Iban Maritxalar 5:19:32
314- Joxe Manuel Algorta  5:19:33

Baxurde Txikiko zortzi kide, Zarautzko Triatloian 

Ez pentsa, lasterketa amaieran aurpegi hobea zuten...
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HE R O R R E K E S A N

IDOIA TORREGARAI

Dagoeneko urtea pasa da amatasunaz idatzi nuen
azken alditik.  Hankagorriyak bi urte egingo ditu

laster eta batek baino gehiagok pentsa dezake dagoeneko
fundamentu pixka bat edukiko dudala lan hauetan. Baita
zea' re.

Azken hilabeteetan mundu berri bat ezagutu dut:
Askatasun plaza. Dagoeneko gure bigarren etxea bihurtu
da, izan ere, gure hankagorriyaren obsesiyua kulunpioan
ibiltzea da, edo berak “teknikoki” deitzen dion bezala,
tilin-talan ibiltzea. Beragatik, goizetik gaueraino hortxe
ibiliko zen, aurrera eta atzera. Hortxe egoten naiz, kolun-
pioari eman eta eman, Rafa Nadal baino beso gehiago
egiten, eta txanda bakar batean ez badiot eragiten, segi-
tuan botatzen du atzera burua AMA, BULTZA!, esateko.
Salbazio bakarra beste ume bat itxaroten egotea da, eta
ama hezitzaile moduan beste niniei ere utzi egin behar
zaielako aitzakia erabilita, hortik hanka egitea!

Hankagorriyaren hurrengo pausoa ez dakizu zein izan-
go den: izan daiteke txirrista haundira edo txikira joatea,
edo muellea daukaten zalditxoetan igo nahi izatea, edota
hondarretan kroketa bat bezala jartzeko asmoa izatea.
Une honetan oso adi egon behar duzu: alde batetik, begi
bat hankagorriyan eduki behar dezu, ze begira ez zauden
mikrosegundu horretan BETI gertatzen da zerbait (han-

kazgora edo muturrez aurrera erori, gure kasu gehiene-
tan); eta bestetik, beste begia etxetik ekarri dituzun tras-
te piloan (kotxezitoa, sobran daukan jertsea, jostailuak,
poltsa...) jarri behar duzu, dena jaso eta Speedy Gonzalez
baino azkarrago bere atzetik joateko (andele, andele!).
Eta hau gutxi balitz, sobran geratzen zaizun eskuarekin
(nola da posible?) platanoa, txorixo bokadilloa edota
tokatzen den merienda ahoan sartzen saiatzen zara,
NBAko jokalari bat izango bazina bezala. 

Dagoeneko parkearen zoko guztietan goitik behera
lau bat aldiz ibili ondoren, etxeratzeko ordua dela pen-
tsatzen hasten naiz. Eta pentsatze hutsarekin hankago-
rriyak nire intentzioa sumatu du (hau radarra!) eta
korrika ateratzen da txirristan gora, etxera ez duela joan
nahi garraisika. Hasieran negoziatu egiten dut; arratsal-
de osoa parkean pasa dugula eta bihar ere etorriko gare-
la azaltzen diot. Kasurik ez duela egiten ikusita, biga-
rren estrategia erabiltzen dut, errukia ematearena; ama-
txo nekatuta dagoela esan eta triste aurpegia jartzen
dut. Eta berak jaramonik ez. Azkenean, hirugarren
bideari heltzea besterik ez zait geratzen; sobornoa.
Etxera joaten bagara gusanitoak erosiko dizkiodala esa-
ten diot. Eta orduan bai, orduan Formula 1eko autoa
bezain azkar jeisten da txirristatik.

Luis Aranalde - Aitor Landaluze - Imanol Ubeda - Aritz Gorriti - Nerea Zinkunegi - Maialen Unanue - Ugaitz Agirre - Joxe Piñas - Unai Agirre - Idoia Torregarai 

Ama (ez hain) hasiberriaren balada

Larraul, Zubieta eta Itziarren dau-
den eskola txikiak kendu nahi

ditu Hezkuntza Sailak. Eskola txikiak
haserre agertu dira Isabel Celaa
Hezkuntza sailburuaren erabakiarekin
eta hala jakinarazi zuten pasa den igan-
dean, Altzon egin zen Eskola Txikien
festan. 

Halaber, Hezkuntzako eta
Administrazioko ordezkariek babesa
eman diete Larraulgo, Zubietako eta
Itziarko hezkuntza proiektuei, eta
Hezkuntza Sailari eskatu diote elkarriz-
ketari bidea zabaltzeko, hiru eskola
hauekin akordio batera iristeko.

Aginagan ere bada Eskola Txikia,
baina hori oraingoz ez dago Hezkuntza
sailaren begipuntuan.

Aldarrikapena nagusi

Eskola Txikien festan

Kukubel artzain neska gaztea
Usurbilgo frontoian izan zen

aurreko astean; eta bere txirularekin
bertaratu ziren guztiak liluratuta utzi
zituen. Ardiak, lamina, sorgina, lapu-
rrak... Asko izan ziren Kukubelek ingu-
ruan izan zituen pertsonaiak.

Frontoia gainezka izan

zen Kukubelen saioan

Ekainaren 19an sei urte hil zela
Joxe Mari Arriaga, Motza ezize-

nez ere ezaguna zena. Bere errautsak
Haitzaundin aireratu zituzten. 

Igande honetan, ekainak 20,
Haitzaundira abiatuko dira bere etxe-
koak eta lagunak. Bertan den ikurriña
aldatuko dute. Goizeko 9:00etan
abiatuko dira Haitzaundira; Bordatxo
tabernan elkartuko dira.

Sagardo Eguneko errifa
Sagardo Egunean, presoen eskubi-

deen aldeko taldeak ateratzen duen
errifaren jabea agertu da. Zenbaki
saritua 0319 izan da eta errifa Irrati
tabernan saldu zen. Irabazleak maris-
kada bat jasoko du.

Igandean, mendi

martxa Haitzaundira

Frontoia gainezka izan zen

Kukubelen emanaldian.
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KO N T Z E J U T X I K I A

Bi aste baino ez, Santixabelei ekiteko

Hiru bilera egin ostean, Jai
Batzordeak egitarauko
xehetasun gehienak lotuak

ditu. Azken aldiz, joan den ekainaren
10ean bildu zen. Bilkuran, ohi denez,
uztaileko lehen egunetan ospatuko
diren Santixabeletan ekitaldiak antola-
tu dituzten herriko elkarte edota talde-
etako ordezkariek parte hartu zuten. 

Ekainaren 30etik uztailaren 4ra ospa-
tuko dira aurtengo Santixabelak.
Ofizialki jaiak Santixabel bezperan hasi-
ko diren arren, hil honetako azken aste-
azkenerako zenbait ekitaldi programatu
dira, pala txapelketako finalak arratsal-
dez, edota kontzertuak txosnetan gaue-
an. Berrikuntza gisa, aurten jai eremua
Kaxkoan bildu eta indartzearen aldeko
apustua egin du Jai Batzordeak. Ildo
horretatik frontoi inguruan eta
Askatasuna plazan ospatuko dira ekital-
di gehienak. Baina aurtengoan, frontoi
atzean ere txosna izango da. Artzabalen
aldiz, egunez haurrei zuzendutako zen-
bait ekitaldi burutuko dira.

Santixabel egunean,
oilasko biltzaileak
Uztailaren lehenean, Haurren Eguna

ospatuko da; jokoak, puzgarriak,
buruhandiak, lagun arteko bazkaria
edota txokolatada izango dute gaztetxo-
enek eguna pasatzeko. Txosnak egun
horretan irekiko dituzte, baita maskota
igo eta herri afaria ospatu ere. Urtero
bezala udaletxeko plazan hitzordua dute
herritarrek gauerdian, jaiei hasiera ofi-
zialki emateko.

Eta Santixabel egunean murgilduko
da herria. Aurtengo uztailaren 2a,
Oilasko Biltzaileen Eguna ere izango
da. Goizean goiz, auzoz auzo ibiliko
dira oilasko biltzaileak. Bazkaritarako
etorriko dira Kaxkora eta ondoren,
hainbat jokoetan primeran pasatzeko
tartea hartuko dute. Arratsaldean
Zumartxan Zumarte musika eskolako
gazteez osatutako txarangak alaituko
ditu afalaurreko orduak.

Herriko musika taldeak, 
txosnetan
Gaueko musika eskaintzan egongo

diren berrikuntzak aipatzeko moduko-
ak dira. Des-kontrol taldeak joko du

frontoian uztailaren 2an, baita Arima
Sutan eta Akatu taldeek ere. Ipar Euskal
Herritik Mikel Hats taldeak alaituko du
jaietako larunbat gaua eta Santixabelak
amaitzeko Deboson talde kubatarraren
doinuak. 

Herriko musika taldeek txosnetan
joko dute. Askatasuna plazan mus txa-
pelketa ere jokatuko da. Eta aurten, ohi
bezala, larunbatarekin kantu-zikiro jana
Kuxkuxtu taldeak girotuta, omenaldi
eta errepresaliatu politikoen aldeko
kalejirarekin batera. 

Usurbil eta Aginaga, 
giza-proban aurrez aurre
Kirolak tarte nabarmena izango du

aurtengo Santixabeletan. Usurbilgo
Pilota eta Pala txapelketen finalekin
batera, aginagarrak eta usurbildarrak
aurrez aurre jarriko dituen giza-proba
ospatuko da. Usurbildarrak ardatz izan-
go ditu baita, uztailaren 4an burutuko
den Aizkolari Txapelketak ere. Miren
Urkiolak eta Idoia Etxeberriak batetik,
eta Izeta II.a eta Haimar Irigoienek
harri jasotze erakustaldia eskainiko
dute. Eta Usurbilgo harriaren aurkezpe-
na ere iragarria dago.

Aurreko astean bildu zen jai batzordea.

Usurbildarra izatea eta gai libre-
an idaztea, horiek dira baldin-

tza nagusiak. Lanak, ekainaren 29a
baino lehen Udaletxera eman behar
dira edo postaz bidali (XXXIV.
Bertsopaper Lehiaketa, Joxe Martin
Sagardia Enparantza, 20170 Usurbil).

Lanek inoiz argitaratu gabeak izan
beharko dute. Gutxienez 8 bertso;
gehienez 10 bertso.

Lanak egilea nor den adieraz deza-
keen daturik gabe aurkeztuko dira,
izengoitiz. Lanarekin batera kartazal
itxi batean partehartzailearen datu
pertsonalak ipini.

Erabakia jaietako bertso saioan
emango da aditzera, uztailaren 3an.

Lehen hiru lanak sarituko dira. 

Santixabeletako

Bertsopaper Lehiaketa

Ekainaren 10ean bildu zen Jai
Batzordeak egitarau diseinu

lehiaketako sariduna hautatu zuen.
SPA ezinenez aurkeztutako lana,
Olatz Goenaga eta Aitziber Lanberri
herritarrenak irabazi du txapelketa.
Inoiz baino lan gehiago aurkeztu dira
aurtengo deialdira, guztira hamar
diseinu.

Egitarau  lehiaketak 

badu irabazlerik 

“Miren Urkiola, Idoia
Etxeberria, Izeta II

eta Haimar Irigoienen
erakustaldiak antolatu dira”

HERRI KIROLAK
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ER R E P O R TA J E A

Italiarrak aitzindari atez ateko bilketan
San Marko Mankomunitatetik Italiara egindako bidaiaren kronika (I)

Duela bi urte, Herrialde
Katalanetako atez ateko bil-
keta esperientziak ezagutzeko

bidaia antolatu zuen San Marko
Mankomunitateak. Oraingoan aldiz,
Gipuzkoako ordezkaritza batek atez
ateko bilketaren sorterrira jo du, Italia
iparraldera.

Ekainaren 5etik 9ra hondakinen bilke-
ta eta tratamendua zer modutan bidera-
tzen duten ezagutzeko aukera izan zuten,
Milano eta Torino inguruetara joan ziren
San Marko eta Debagoienako
Mankomunitateko ordezkariek, baita bi
erakundeon barruan ordezkaritza duten
udalerrietako berrogeitik gora lagunek;
alkate, zinegotzi, teknikari, herri eragile
eta kazetarik. Italia iparraldean, hondaki-
nengatik herritarrei aplikatzen zaien tari-
fa ordaintzeko indarrean dituzten siste-
mak ere ezagutu dituzte. Guztia zenbait
udalerri edota hirietako hainbat hitzal-
dietan parte hartuta. 

Herrien tamaina, ez da muga
Hemezortzi milioi herritarren honda-

kinak atez ate biltzen dituzte Italian, uda-
lerri txikietan, baina baita hirigune han-
dietan ere. Duela hamabost urte ekin zio-
ten bilketa sistema honi Italia iparralde-
an, hondakinen arazo larriari irtenbide-
ren bat eman nahian. Ordutik gaur egu-
nera pixkanaka hedatzen joan da atez ate-
koa Italian. Gaur egun, Dogliani bezala-
ko 4.800 biztanleko herri txikietan, hon-
dakinen %75,62 biltzen dute atez ate.
3.800 biztanleko Castagnolen, %73a
edota 39.000 biztanleko Grugliascon
%62ko gaikako bilketa maila dute.

Italian, hiri guneetan ere ezagutzen
dute atez ateko bilketa, ez ordea bost edu-
kiontzien sistema. Hain zuzen, hirien
tamainak edota biztanle kopurua ez dira
oztopo ezta muga ere, atez ateko bilketa
bideratzeko. Adibide moduan, Torinon
biztanleen erdiak parte hartzen du atez
ateko bilketan, 400.000 herritar inguruk
hain zuzen. Aurrera begira gainera, orain
arte periferian indarrean duten aipatu bil-
keta sistema hiri osora hedatzeko asmoa
dute. Bideragarria baita, beti ere boron-

date politikoa badago Torinoko probin-
tziako erakunde nagusitik, Gipuzkoan
Foru Aldundiaren parekoa den erakun-
detik, diotenez: “Teknikoki posible da,
arazoa erabaki politikoetan dago”. 

Argi ziotenez, hondakinak arazo politi-
ko bihurtzen direnean ezin da sistema
baten inguruak adostasunik lortu.
Adostasun politikoa beraz giltzarria da
haientzat, hondakinak kudeatzerakoan.

Italian, hondakinen kudeaketari lotu-
tako legedi desberdinak dituzte.
Hurrenez hurren, birziklatze eta bilketa
ehunekoak zenbatekoak izan behar duten
zehazten duten Europa mailako legedia
dute, baina baita nazio mailakoa, lekuan
lekuko lege erregionalak eta udalerri mai-
lakoak ere. Ildo horretatik, han ohikoa da
atez ateko bilketa esperientziak bultzatze-
ko maila desberdinetako erakundeak
elkarlanean ikustea; udalak, kontsortzio-
ak eta aipatu moduan, baita gurean Foru
Aldundiaren parekoa den probintziako
erakunde nagusia ere. Atez ateko bilketa
esperientziak finantzatzen dituzte, komu-
nikazio kanpainak bideratu… Maila des-
berdinetako erakundeek zuzenean bul-
tzatzen dute atez ateko bilketa. 

Gipuzkoako hainbat talde eta erakunde Italian izan dira.

“2011n gutxienez honda-
kinen %60 birziklatzera
behartuko die legeak”

ITALIAKO LEGEAK AGINDUTA

Legea, oinarri eta bultzatzaile

Legea dute erreferentzia nagusia ita-
liarrek. Eta legeak behartuta, hain-

bat udalerritan epe motzera igo beharko
dute birziklatze mailari dagokion ehune-
koa, ERICA kooperatibako kide eta
Usurbilen joan den martxoan antolatu
ziren atez ateko nazioarteko jardunaldie-
tako hitzaldietan parte hartu zuen
Roberto Cavallok gure artetik Italiara
joandako ordezkariei gogorarazten zien
moduan. Italiarrek legea aintzakotzat
hartzen badute behintzat, araudiak
2011n gutxienez hondakinen %60 bir-
ziklatzera behartuko die eta 2012an
%65a.

Organikoa tratatzeko erakundeetatik
bultzatutako konpostaje plantak dituzte.
Halere, dauden zabortegiak itxi eta

Torinoko probintziako erakunde nagu-
sitik 2013rako erraustegi planta, hasie-
ran aurreikusitako lau plantatik bakarra,
eraikitzeko asmoa dute. Aldi berean,
asmoak beteta, Torino hirigune osora
atez ateko bilketa zabaltzeko asmoa
badute, hondakin kopurua gutxituko
da. Probintziako erakundetik ziotenez,
“bertako hondakinak gutxitzen badira,
beste probintzietatik ekarriko lirateke
hondakinak”. Eta hondakinak ekartzen
dituztenei ordainketa garestitzea litzate-
ke Torinoko Probintziaren asmoa, modu
horretan kontzientziatzea bultzatu eta
hondakinak murriztuko direlakoan bai-
taude. Baina argi dagoenez hondakinak
gutxituta, erraustegiak ez luke erretzeko
nahikoa gai izango.
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ER R E P O R TA J E A 7
Sortu ahala, ordaindu

Hondakinak murrizteko
beste urrats bat emana dute
Italian. Legediak eskatuta-

ko birziklapen maila izateko dituzten
bilketa eta tratamendu sistemez gain,
hondakinengatik ordaindu beharreko
diru-kopurua ere desberdina da.
Herritar guztiek sortutako hondaki-
nengatik ez dute kopuru bera ordain-
tzen. Herri edo hiri gune batean baino
gehiagotan, sortutako hondakinen ara-
bera aldatu egiten da herritarrei aplika-
tzen zaien tarifa. 

Italiako zenbait lekutan indarrean
duten hondakinei lotutako tarifak bi
zati ditu; zati finkoa, guztientzat berdi-
na dena, eta aldakorra, hitzak dioen
moduan, zenbait irizpideren arabera
desberdina. 

Norberak zenbat hondakin sortu eta
honenbestez, zenbat ordaindu behar
duen zehazteko poltsen sistema balia-
tzen dute zenbait lekutan. Adibidez,
erreusa jasotzeko poltsak banatzen
dituzte erakundeek. Zenbat eta erreus
poltsa gehiago bete, orduan eta handia-
goa izango da herritarrak ordaindu
beharko duen diru kopurua. Hortik
aurrera, lekuan lekuko berezitasunak
dituzte. 

Dogliani 4.800 biztanleko herrian
adibidez, tarifaren zati aldakorrean,
hondakinak murrizteko burutzen duten
ahaleginaren arabera, %20ko beherape-
na aplikatzen diete herritarrei.
Castagnolen 2004-05 urteetan, atez
ateko bilketa eta sortutako hondakinen
araberako ordainketa biak batera mar-
txan jarri zituzten. Bertan, hondakinen
tarifaren zati finkoa etxebizitzako metro
karratuen eta bizilagun kopuruaren ara-
bera kalkulatzen zuten, eta zati aldako-
rra berriz, erabilitako poltsen arabera
zehazten zuten. 

Poltsenaz gain, Gipuzkoako ordezka-
ritzak mikrotxip bidezko tarifa sistema
ezagutzeko aukera ere izan du.
Hondakin zatia etxe atarian uztean,
hondakinak biltzeko kamioiak sortuta-
ko hondakinen bolumena neurtzen du
aipatu mikrotxip-arekin. Ontziak hus-
ten diren bakoitzean, hustearen arabera
igo edo jaisten da herritarrek sortutako
hondakinengatik ordaindu beharreko
diru kopurua.

Legediak, 
tarifa sistema definitu gabe
Estatu mailako legediak hondakinen

araberako tarifari buruzko erreferentzia
jasotzen du, atez ateko bilketa legezta-
tua duen moduan. Baina hutsune
nabarmen bat du, ingurumen alorreko
ERICA kooperatibako kide Ricardo
Cavallok zioenez. “Ez du azaltzen zehaz-
ki nola kalkulatu”, adierazi zion
Gipuzkoako ordezkaritzari. Ezta beraz,
ordaindu beharreko sistema nola egoki-
tu, aldatu edo aplikatu ere. Halere, atez
ateko bilketa esperientziek tarifa sistema
aldatzea errazten dute, Cavalloren abu-
ruz: “gaikako bilketak diru asko aurrez-
tea ahalbidetzen du. Kasu hauetan, tari-
fara igarotzea arazo askoz gutxiago
suposatzen du”. 

Italian atez atekoa nola funtzionatzen duen ezagutzeko
aukera izan dute.

Italiako hondakin
kudeaketa ereduen 

berezitasunak 

-Legedi babesa; legea birziklatze
maila igotzera behartuak. Adibidez,
autokonpostajea derrigorrezkoa da.

-Erakundeen arteko elkarlana:
atez ateko bilketa zein tratamendu
azpiegiturak bultzatu eta finantza-
tzen dituzte. 

-Sortutako hondakinen araberako
ordainketa sistema bultzatzen dute.

-Hiri edo herrien tamaina ez da
oztopoa, ezta muga ere.

Sortutako hondakinen

araberako ordainketa sistema

bultzatzen dute Italian.

“Mikrotxip bidezko tarifa
sistema ezagutzeko aukera
izan dute Italiako bidaian”

GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA
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ER R E P O R TA J E A

Erraustegiari ezetz esan, osa-
sunaren alde agertu eta sei
urteko moratoria eskatzeko

manifestaldia deitu dute
Errausketaren Aurkako
Koordinakundeak eta Usurbilgo
Itunak, igande honetarako, ekainak
20. Eguerdiko 12:00etan,
Donostiako Bulebarretik irtengo da. 

Mobilizaziorako deitzaile zerrenda
anitza da. Batetik Errausketaren
Aurkako Koordinakundean herri mai-
letako hainbat plataforma biltzen dira
eta Usurbilgo Itunean berriz alderdi
politiko, sindikatu eta eragile desber-
dinak; Alternatiba, Aralar, Berdeak,
Ezker abertzalea, Ezker Batua,
CCOO, ELA, EHNE, EILAS, ESK,

HIRU, LAB, Eguzki, Greenpeace,
Ekologistak Martxan, Usurbilgo
Udala eta aipatu Errausketaren
Aurkako Koordinakundea. 

Guztiek, Gipuzkoa zero zabor

lurraldea izatea aldarrikatuko dute
igandeko manifestaldian. Haurrak
jostatzeko motorrekin agertzea dei-
tzen diete gurasoei. Hortik, manifes-
tazioa iragartzeko kartelaren irudia.

Moratoria eskatzeko manifestazioa 

deitu dute igande honetan Donostian

Herritar hauek manifestaziora joateko deialdiarekin bat egin dute. 

“Gipuzkoak aukera bat nahi du, aurrera jo nahi dugu”

Usurbilgo Udaleko alkate Xabier
Mikel Errekondok igandean

Donostian burutuko den manifestaziora
joatera deitzen ditu herritarrak, morato-
ria eta Gipuzkoa Zero Zabor lurraldea
izatea eskatzeko.

NOAUA! Zergatik antolatu da mani-
festazioa?

Xabier Mikel Errekondo. Tematuta
dagoen Aldundiari Usurbil, Hernani eta
Oiartzungo esperientzietatik irtenbidea
badagoela ikusi dugula argi adierazteko.
Atez ateko bilketarekin organikoaren
ehuneko ehuna biltzen da, %0,2 inpropio
baino ez du. Gipuzkoak aukera bat nahi
du, aurrera jo nahi dugu. Aldundiak sei

urteko moratoria eskaini beharko luke.

N. Deitzaileak anitzak zarete?
X. M. E. Gipuzkoako esparru sozial

nagusia hor dago: sei alderdiez gain,
UGT ezik Gipuzkoako sindikalgintza.
Aurrera begira, hondakinen gaiari dago-
kionean, Gipuzkoa Zero Zaborraren bila
joan behar dugu.

N. Herritarrek zergatik joan behar
dute igandeko manifestaziora?

X. M. E. Aldundiak etsipena helarazte-
ko interes handia du. Ez da egia dena
egina dagoela. Lanean ari gara. Aldundia
urduri dago, badaki gaizki ari dela. Italian
ikusi dugunez, hemezortzi milioi herrita-

rrek atez atekoa egiten dute. Borondatea
behar dugu. Italian nazio, eskualde eta
herri mailako legeak daude. 15 urte dara-
matzate atez ateko bilketa egiten, bosga-
rren edukiontzirik ez dute aipatzen. Atez
ateko eredu desberdinak dituzte. Hemen
atzera bueltan gabiltza. Hemen helburuak
jarri eta betearazi behar dira. Herritarrak
joan daitezela manifestaziora, Aldundiari
gauzak ondo egiten ari garela eta aukera
bat eskatzea adieraztera. Etorkizun diren
haurrek aurrera egin dezaten, osasun eta
ingurumena zaindu behar ditugu.
Usurbilgo herritarrei dei animoso bat egi-
ten diet, Donostian igande eguerdi pasa
joan daitezen, zentzuzko eskaria, morato-
ria eskatuz. 





10 Noaua! - 2010eko ekainaren 18an

SA N JO A N A K 2010,  KA L E Z A R

Kalezarren, jaiak, argitasun
handieneko egunetan ospa-
tu ohi dira. Udako solsti-

zioaren inguruko egunak dira. Eta jai
hauei lotutako errito eta ohitura asko
berritzeko garaia. San Joan sua piz-
tea, esate baterako.

Krisiak, gorabeherak, etsipenak...
ahazteko egunak dira. Jai giroaz goza-
tzeko garaia da. Orain hasi eta udaz-
kena bitartean, kalean igarotzeko eki-
taldi ugari izango ditugu eskura. Eta
asteburu honetan, begibistan, San
Joanak. Aurten, bi zatitan ospatuko
dira jaiak. Asteburu honetakoa aurre-
rapen modukoa izango da. 

Eta datorren asteazkenean, San Joan
egun bezperan, izango du jarraipena
San Joanetako egitarauak.

Festak noiz hasiko zain dira Kalezarren...

Hasteko, auzotarren 

arteko jolasak

Krisiak krisi, jai girorik ez da faltako Kalezarren.

Ostiral honetan hasiko da jaien burrunba.
Buruhandiak izango dira lehen protagonistak, arra-

tsaldeko 18:00etan hasita. 19:00ak aldera, auzotarren arte-
ko “lehia” hasiko da. Herri kirol ezberdinetan arituko dira,
nor baino nor, ika-mika sanoan. 

25 urte bete ditu

Gorritiren Showak

Urtero bezala, Gorritiren abereekin gustura ibiliko
dira haur eta gazteak; pottoka gainean, zezenekin

korrika edota basurde harrapaketan. Aurten, 25 urte bete
ditu plazaz plaza Gorritiren ikuskizunak. Denak akaso ez
baina azkenak behintzat Kalezarren eman ditu...
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San Joan eguneko ekitaldi ede-
rrenetakoa izango da.
Kalezarreko plazaren ingu-

ruan, auzotarrak pilatuko dira beste
behin ere. Tradizio handiko ohitura
da, Gipuzkoan itzal luzea duena.
Dantza honen inguruko xehetasun
gehiago ezagutu asmoz, liburuetara
jo dugu. Bitxikeria batzuk ere topatu
ditugu.

Soka-dantza dantzariek elkarri
eskuak emanda osatutako soka edo
katean egiten den dantza da.
Dantzarien soka, zirkulu irekian anto-
latzen da plazan, eta sokaren bi mutu-
rretan dauden dantzariek gidatzen
dute dantza.

Tokian-tokiko eta unean-uneko
aldaeren ondorioz, Gipuzkoako soka-
dantza guztiek egitura bera dute,
baina xehetasunetan aldeak dituzte.

XIX. mendean, 
galbidean izan zen
XIX. mende bukaeran eta XX. men-

dearen hasieran, Euskal Jai eta Lore
Jokoen bidez euskal mugimendu erro-
mantikoak ordurako galbidean zegoen
soka-dantza berreskuratzeko ahalegina
egin zuen. Ohorezko aurreskuak anto-
latzen zituzten eta agintariak eta anto-
latzaileak soka osatuta plazaratzen
ziren. 

Soka-dantza Gipuzkoan
Urtean zehar 40 soka-dantza baino

gehiago dantzatzen dira Gipuzkoan.
Honako herri eta auzo zerrenda hone-
tan gutxienez urtean behin soka-dan-
tza egin ohi da: Abaltzisketa, Amasa,
Andoain, Antzuola, Añorga, Arama,
Aretxabaleta, Arrasate, Azpeitia,
Beasain, Berastegi, Bergara, Villabona,

Deba, Donostia, Eibar, Elgeta,
Elgoibar, Errenteria, Ibarra, Irura,
Itziar, Lasarte-Oria, Lastur, Lazkao,
Legazpia, Legorreta, Lizartza,
Oiartzun, Olaberria, Oñati, Ordizia,

Tolosa, Usurbil, Zarautz, Zegama,
Zubieta, Zumarraga.

Zenbait urtetan Santixabeletan ere
egiten zen soka-dantza, baina ohitura
hori duela urte batzuk galdu zen. 

Soka dantza, urtero berritzen den ohitura

Iaz, Kalezarren egin zen Soka Dantzan ateratako argazkia.

Historian zehar, xelebrekerietarako

ere eman du soka dantzak

Gipuzkoarren ohituren eta
dantzen aldeko defentsa

sutsua egin zuen Manuel de
Larramendik 1754an argitaratutako
“Coreografía de Guipucoa” libu-
ruan. XVIII. mendean dantzak
gizon-emakumeen erlijio eta mora-
lari egiten zizkion ustezko kalteen
inguruko eztabaiden testuinguruan
idatzi zuen Larramendi jesuitak
liburu hori. Gipuzkoako dantzak
egitea zilegi izateaz gain, osasun-
tsuak direla defendatu zuen
Larramendik. 

Eskuak ukitu gabe...
Arazorik gerta ez zedin zenbait

baldintza betetzea gomendatu zuen,
besteak beste soka-dantzan, gizon
eta emakumeek elkarri eskuak uki-

tzea saihesteko, soka zapiekin egitea
proposatu zuen.

Iturria: gipuzkoa.dantzak.com

Neska-mutilek eskuak ez ukitzeko

hasi ziren zapia erabiltzen... 

“Urtean zehar, 40 soka
dantza baino gehiago

dantzatzen dira Gipuzkoan”

TRADIZIO HANDIKOA
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EKAINAK 18 OSTIRALA
18:00 Buruhandiak.
19:00 Auzotarren arteko 
jolasak.
23:30 Laiotz taldearekin 
dantzaldia.

EKAINAK 19 LARUNBATA
OILASKO BILTZAILE EGUNA
06:00 Gosaria eta oilasko 
biltzaileen irteera.
09:00 Oilasko biltzaile txikien 
irteera.
14:00 Oilasko biltzaileen 
bazkaria.

16:00 Mus txapelketa. 
Izen ematea 16:30ean itxiko da.
18:00 Herriko dantzariak.
19:30 Tortilla patata lehiaketa.
Ondoren, buruhandiak.
23:30 Dj Larra.

EKAINAK 20 IGANDEA
UMEEN EGUNA
10:00 VII. Ume Krossa.
11:30 Jolasak.
16:30 Tailerrak.
Ondoren, txokolatada.
19:00 Dj Burundarekin 
dantzaldia.

Ekainak 18 - ekainak 20

Herriko dantzarien saioa larunbat

arratsaldean izango da.
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EKAINAK 23 ASTEAZKENA
SAN JOAN BEZPERA
15:00 San Joan eskearen irteera.
22:00 San Joan Sua.
Ondoren, eskearen jarraipena.

EKAINAK 24 OSTEGUNA
SAN JOAN EGUNA
11:00 Meza Nagusia.
Ondoren, toka.
13:00 Gorritiren Showa 
(XXV. urteurrena).
18:00 Buruhandiak.
19:00 Soka dantza.
Ondoren, sardina eta sagardo

dastaketa Saizar sagardotegiaren
eskutik, jaiei amaiera emanez. 

Oharra: jai batzordea ez da jaie-
tan gerta daitezkeen istripu edo
ezbeharrez arduratuko.

Ekainak 23 - ekainak 24

Soka dantza San Juan egunean

izango da, 19:00etatik aurrera.
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Datorren astean egingo da 

Ziortzako kanpaldiko muntaia

Uztailean, txanda ezberdinetan,
70 bat gazte izango dira
Peñaloscintoseko (Errioxa)

kanpaldian. Ziortza Gazte Elkarteak,
urtero legez, kanpaldiaren muntaia egi-
teko laguntza eskatu die gurasoei edo
lagundu nahi duten guztiei.

“Urtero bezala, Ziortza Gazte
Elkarteko begiraleok eta lan taldea
Kanpaldiaren prestaketan buru belarri
sartuak gabiltza, garaia iritsi baita.

Aurten, 70 gazte baino gehiago
Aurtengoan 70 gazte baino gehiago

animatu dira gurera etorri eta esperientzia
berri bat bizitzeko asmoz baina, eta hori
pozgarria bada ere, sekulako lana suposa-
tzen du; jarduerak prestatu, beharrezko
den materiala batu, rutak prestatu,
menuak antolatu, erosketak egin… 

Baina noski, hori guztia egitea alferri-
kakoa litzateke muntaketa egiten ez bada.
Eta horretarako gazte hauen gurasoen,
edota beste edonoren laguntza eske gatoz-
kizue.

Muntaketa guk bakarrik egitea ezinez-

koa da, ezin baitugu denera iritsi.
Orduan, eta bereziki gurasoak, animatu
zaitezte Peñaloscintos ezagutuaz, lagun
artean egun atsegin bat pasatzera, giro
ederrean, paraje ederrean, lan apur bat
eginez, eta horrela denon artean egiten
badugu askoz ere xamurragoa izango da”. 

Ekainaren 26an larunbata izan da
muntaketarako aukeratu duten eguna.
Animatzen direnek telefono zenbaki
honetara deitu behar dute (620 800 099,
Maider). 

“Kanpamendua guztiona delako” esa-
nez, gurasoen partehartzea biziki eskertu
nahi dute Ziortzako kideek.

Ekainaren 26an egingo da

kanpaldiaren muntaia.

Ostiral honetan,

Ibaia taldearen saioa

Usurbilgo Euskal Kantu
Taldeak antolatu du kantaldi

hau. Sutegin izango da, ekainaren
18an ostirala, 20:00etan eta sarrera
doan. 

Laura Latienda (ahotsa gitarra),
Aitor Furundarena  (akordeoia),
Ritxi Salaberria (kontrabaxua) eta
Igor Telletxea (perkusioa) dira Ibaia
taldeko kideak. 

Ibaiaren kontzertuak guztiz parte-
hartzaileak dira. Ikusleak kantu libu-
ruxka bat izango du bere esku, talde-
arekin batera abestu dezan.

Kantu Taldearen bilera
Bestetik, ekainaren 17an osteguna

Kantu Taldea batzarrean bilduko da,
entsegu lokalean, arratsaldeko
19:15ean. 
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Ibaiaren kontzertuan

liburuxkak banatuko dira,

kantuan aritu ahal izateko.

Euskara ikasten aritu direnek 

diru-laguntza bat jasotzeko aukera dute

2009ko irailetik 2010eko abuztuak
31 arte euskara ikastaroren bat

egin duten herritarrei zuzendutako
deialdia da. Eskabideak udal erregistro-
an aurkeztu behar dira, honako epearen
barruan; ekainaren 14tik 28ra. 

Euskara ikasten aritu direnei, matri-
kula kostuaren %80a itzuliko zaie. Bi
baldintza bete behar dira: ikasturte
osoan zehar klaseen %80ko asistentzia
izan eta Usurbilen erroldatua egon
beharko dute.

Euskara ikasten ari diren langabetu eta
12 urtetik beherako seme-alabak dituz-
ten gurasoek matrikulazioan ordaindu-
takoaren %100a jasoko dute. Baina,
batetik, aipatu gurasoek familia-liburua-

ren fotokopia aurkeztu beharko dute.
Modu horretan, ikastaroa hasitako
eguna baino lehenago, haurrak 12 urte
edo gutxiago dituela egiaztatu beharko
dute. Langabetuen kasuan, ikastaroa
burutu den epealdiko Gizarte
Segurantzako “Lan historiala” izeneko
ziurtagiria aurkeztu beharko dute.
Ikastaroak irauten duen denboraren
erdia baino gehiagoan lanik gabe egon
denak jasoko du matrikulazio kostuaren
%100a.

UEUko ikasleentzat ere
UEUko ikasle direnak ere diru-lagun-

tza hauen onuradun izan daitezke.
Matrikulazioaren %60a jasoko dute,
klaseen %80an parte hartu badute.



Oholtza gainean eta txalo artean bete du

Zumarte Musika Eskolak 25. urteurrena

Ezustekoz betetako emanaldi
ikusgarriarekin ospatu zuen
joan den ekainaren 12an

Zumarte musika eskolak, bere 25.
urteurrena. Antolatzaileak pozik dira
ekitaldiak herritarren artean izan duen
harrerarekin.

Goizeko kalejiraren eta bazkariaren
ostean, Oiardo Kiroldegiko harmailak
jendez beteak ikusten ziren larunbat
gauean, noiznahi gogor txalotzen ohol-
tza gainera igotzen ziren Zumarteko
kideei. Atzoko eta gaurko ikasle eta ira-
kasleek parte hartu zuten ospakizun
saioan. Abesbatzek eta musika instru-
mentu jotzaileek. Besteak beste, film
ezagun bateko musika plazaratu zuten,
baita Mikel Laboa omendu ere. Haren
kanta ezagunetako bat jo eta abestu
zuen abesbatzak. 

Tartean, Zumarteko kide izan diren
eta zirenen zorion agurrak ikusi eta
entzuteko aukera ere izan zen, baita 25
urte hauetako une asko gogoratzekoa
ere, argazkien bidez.

“Eskerrik asko denei”
Jaialdia ospatu ahal izateko aldez aurre-

tik burutu behar izan duten prestakuntza
lan handiak merezi izan duela diote
Zumartetik. “Azpimarratzekoak dira
aldez aurretik egin diren entsegu saioak.
Eskerrak eman guztiei egindako ahalegi-
nagatik”, adierazi du Idoia
Arruabarrenak. Beste 25 urte betetzeko
nahia azaldu du Idoiak. “Laguntza eman
duten guztiei eskerrak eman. Pozik
gaude, ia beste 25 urte betetzen ditugun”,
adierazi du Arruabarrenak. Zorionak!
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Zumarteko sortzaileek oroigarri bana jaso zuten.

San Joan bezperan, 

festa modukoa antolatu da Zubietan

San Joan bezpera gainean dugu,
eta urtero bezala, Zubieta

Pilota Elkarteak festa bat antolatu
du. Izena emateko epea astelehene-
an amaituko da, ekainaren 21ean. 

Zubietako Pilota Elkarteko kideek
aditzera eman dutenez, “aurten ere,
ogitartekoak izango ditugu jateko”.
Honako hau izango da menua:

- Xolomo edo patata-tortillako
ogitartekoa (4 euro).

- Sagardoa (3 euro).

- Postrea (2 euro).
- Kafea (euro bat).

Izen-ematea, beharrezkoa
Izena aldez aurretik eman behar da

(ekainaren 21a izango da azken
eguna), eta bi modutara egin daiteke
izen-ematea,  beti ere izena eta zen-
bat izango zareten adieraziz.

- E-mailez (hau da antolatzaileek
aukeran nahiago duten modua):
mgbengo@euskalnet.net

- Telefonoz: 600 901 018.
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IZERDI PATSETAN

Udarregiko neskak,

Gipuzkoako txapeldun orde

Alebin mailako eskubaloi tal-
dea Gipuzkoako txapeldu-
norde izan da. Igandean

jokatu zuten finala Bidebietan
(Donostian), Elgoibarren aurka.
Partida bikaina jokatu zuten
Udarregiko neskek, baina luzapenean
Elgoibar izan zen nagusitu zena, gol

bakar bateko aldearekin.
Iñaki eta Joana entrenatzaileen agin-

duetara, txapelketa ederra osatu dute
Udarregiko neskek. Finalaurrekoan
Oñatiren aurka irabazi zuten eta azke-
nean bigarren geratu badira ere, kalita-
te handiko jokalariak direla erakutsi
zuten. Zorionak!

Larunbat honetan,
eskubaloi  taldearen egun handia

Festa giroan amaituko dute denbo-
raldia eskubaloi taldeko kideek.

Aurten jokatzen ibili diren jokalariak,
beste urteetan ibilitakoak, guraso, entre-
natzaile eta klubeko ordezkari guztiak
elkartuko dira larunbat honetan.

Lehenik eta behin, lagun arteko parti-
dak jokatuko dira, arratsaldeko 16:00eta-
tik aurrera.  

Partiden ondoren, afaria
Kirol pixka bat egin ondoren, Saizar

sagardotegian afalduko dute. Eta afaldu
ondoren jokalari onenen sari banaketa
izango da. 

Afarirako menua sagardotegikoa izan-
go da (kafea barne).  Kadete eta jubenil
jokalariek 19 euro ordaindu beharko
dituzte; gainontzekoek, 26 euro. 

Iazko Eskubaloi Festan partida politak ikusi ziren. 

Ohiko neurketen jardunaldiare-
kin batera, Usurbil FT talde-

koak Usurbil Cup eguna antolatzen
dabiltza larunbat honetarako, ekainak
19. Partidez gain, bazkalostean,
15:00-18:30 artean Futbol Eskola eta
infantil mailako taldeek antolatzaileek
prestatuko jokoetan parte hartu ahal
izango dute frontoian, eta Mikel
Laboa plazan. Jarraian, poteo girotua
izango da Kaxkoan. Afaria ere antola-
tu dute larunbatean, Askatasuna pla-
zan. Bertan bilduko dira, Usurbil FT-
ko zuzendaritza taldeko kideak, entre-
natzaileak edota jokalariak.
Afalostean, Kalezarko San Joan jaieta-
ra joateko asmoa dute.

Festa antolatu da

Usurbil Cup-en inguruan

Kirol arloko diru-laguntzak eska-
tzeko epea zabalik dago uztaila-

ren 1era arte. Eskaerak Oiardo
Kiroldegian aurkeztu behar dira.
Deialdia, Usurbilen kirol ekimenak
bultzatzen dituzten talde edo elkarteei
zuzendua dago. Usurbilen egoitza
duten elkarteek diru-laguntzak jaso-
tzeko elkarteen udal errejistroan ins-
kribatuta egon behar dute.
Usurbilgoak ez diren entitateek baina
herrian bertan kirol ekimenen bat bul-
tzatzen dutenek ere eska ditzakete
diru-laguntzak, dagokien elkarte erre-
jistroan inskribatuta egon eta udalerri-
rako interesgarriak diren ekintzak
bideratzen badituzte.

Kirol arloko

laguntzak eskatzeko epea

zabaldu da

Finalerdiak ekainaren 22an
eta 23an jokatuko dira.



20 Noaua! - 2010eko ekainaren 18an

INGO AL DEU?

* Usurbil-Ospitaleak bus zerbitzu berriaren ordutegia ere ipini dugu.



Agenda

Goardiako farmaziak
Ekainak 17, osteguna 
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Ekainak 18, ostirala
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Ekainak 19, larunbata
Oa, Kontseju Zarra 11 Usurbil
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Ekainak 20, igandea 
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Ekainak 21, astelehena
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Ekainak 22, asteartea
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Ekainak 23, asteazkena
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Ekainak 24, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Ekainak 25, ostirala
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Ekainak 26, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Ekainak 27, igandea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Chucla farmazia (22:00-09:00),
Kardaberaz, 48, Hernani  (943 551 793)
*Usurbilen, soilik eguerdira arte

Ekainak 17 osteguna
- Musika Txokoko ikasleen kontzertua

Udarregi ikastolan, 18:00etan. 
- “Asimilazio politikoa”. Hizlaria:

Joseba Ariznabarreta. 19:00etan, Sutegin. 

Ekainak 18 ostirala
-Ibaiaren kontzertua Sutegin. 20:00etan. 
-San Joan jaien hasiera Kalezarren 
(ikus erdialdeko gehigarri berezia).

Ekainak 22 asteartea
Zutik Euskal Herria-ren aurkezpena.

19:30ean Sutegin.  Usurbilgo Ezker
Abertzalea. 
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INGO AL DEU?

Usurbilgo Pala Txapelketa

Final-laurdenak
EKAINAK 20 IGANDEA 

Usurbilen, 17:30etik aurrera
Imanol Esnaola – Haritz Zubiaur
Igor Alkorta – Josu Errekondo

Eneko Harreguy – Iban Maritxalar
Mikel Ibarreta – Jon Olaizola

Leko – Haritz Harreguy
Oidui Usabiaga – Mikel Aranburu

Xabier Errasti – Manuel Galarraga
Esteban Roteta–Gorka Astiazaran

5. jardunaldiko emaitzak (Ekainak 13)
Esteban Roteta – Gorka Astiazaran 25
Iban Arruti – Josu Ostolaza 15

Xabier Errasti – Manuel Galarraga 25
Jon Arruti – Xabier Murua 12

Unai Loidi – Eneko Arregi 20
Oidui Usabiaga – Mikel Aramburu 25

“Sukaldeko Oharrak”,

larunbatean antzerkia Sutegin

Umore garratza, piperduna.
Halakoa topatuko dugu

“Sukaldeko oharrak” antzezlanean.
Aktoreak, aldiz, Donostiako Arte
Eszenikoen Tailerrekoak izango dira.
20:00etan hasiko da antzezlana. 

Sinopsiak dioenez, “ez dugu sukalda-
ritzaz hitz egin nahi. Gizakiaren bizirau-
penaz hitz egin nahi dugu, gizakiaren
etengabeko borrokaz bere desioak bete-
tzearren. Umore garratza, piperduna,
samina”.

Ana Perez eta Julia Marinen agindue-
tara bederatzi aktore izango dira oholtza
gainean. 

Donostiako Arte Eszenikoen
Tailerretan (TAE-EAT Donostia) tekni-

kariak eta antzezpen munduko profe-
sionalak biltzen dira. 

Honek aukera ematen dio ikasleari
irakasleek izandako esperientzia gertu-
tik ezagutzeko.

Sukaldeko oharrak” antzezlana

arratsaldeko 20:00etan hasiko da.

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42

Usurbilgo Pilota Txapelketa

EKAINAK 19 LARUNBATA 
USURBILEN, GOIZEKO 11:00ETAN

Azken laurdenak
Jubenilak
Mujika-Arratibel – Barandiaran-Santxez
(Bidegoian) (Astigarraga) 

Nagusiak
Arribillaga-Loyola - Hernandez-Bilbao
(Elgoibar) (Alkiza)

EKAINAK 20 IGANDEA
USURBILEN, GOIZEKO 11:00ETAN

Azken laurdenak
Jubenilak 
Santxo-Aizpitarte - Azketa-Atxa
(Usurbil) (Zegama)

Nagusiak
Urmeneta-Iriarte – Domingez-Katalina 
(Añorga) (Usurbil)
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GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Raquel eta Felis! 
Zuen 55. urteurrena ospatuko dugu alajaina.
Hori urrezko ezteiak ospatzea baino gehiago da.
Besarkada bat eta muxu handi bat etxeko
guztien partez.

Zorionak amona Dolox!
Ekainaren 15ean zure
urtebetetze eguna izango
da. Merienda goxoaren
zain izango gera! Muxu 
pilo bat etxekoen partez!

Zorionak Haritz!
Ekainaren 21ean 5
urte beteko dituzu.
Besarkada haundi bat
eta txokolatezko
muxuak bidaltzen
dizkizugu aita, ama
eta Maitanek. 

Zorionak guapo!

Zorionak gure kapitaina, 
Zein azkar pasa diran eskeini
dizkiguzun lau urte hauek.
Muxu handi bat amoñi, aitona,
Ohian, amatxi eta aitatxon
partetik

ETXEBIZITZA

-Bikote batek pisu bat alokairuan hartuko luke
Usurbilen. Tlf: 943 573 857 edo 603 131 645.

- Orioko Alde Zaharrean, etxebizitza bat salgai. Bi loge-
la, bainu gela, sukaldea-sala. 661 679 691.

- Pisu bat alokatuko nuke, 3 logelakoa eta amueblatua.
646 086 109.

- Gizonezko langile edo jubilatu batentzat gela bat alo-
katzen da Usurbilgo kaxkoan prezio eta baldintza
onetan. 687348223 edo 943364310.

- Logela bat alokatuko nuke edo konpartitzeko etxe
batean sartuko nintzateke alokairuan. Nire telefono
zenbakia: 648 005 159.

- Usurbilgo Kaxkoan berritutako eta amueblatutako
etxe bat alokatzen da. 3 logela, sukaldea, komuna,
trasteroa eta bi terraza ditu. Eguzkitsua. 616064059

- Apartamendu edo logela bat alokatuko genukeen
bikote bat gara. 677866495

- 60 metro karratuko pisua salgai kaxkoan. 2 gela, sala,
sukaldea, komuna eta trasteroa. Dena berrituta eta
amueblatuta. Igogailua, hiru balkoi eta oso eguzki-
tsua. Tf: 686 969 112.

-Etxebizitza alokatzen da, Oropesa de Mar (Castelló)
herrian. 655 731 915.

- Lau logeletako etxebizitza salgai Atxegalden. Ganbara
ere badu.Aukera dago etxe azpian garajea erosteko.
699720940

- Salgai dago Usurbilen etxe familiar polit bat, 
kiroldegi ondoan. Tel. 646.041915 Amaia.
- Kale Nagusia 10, lokal komertziala salgai, 133 m2.

943 364 637 / 943 365 299
-Alokairuko pisu baten bila nabil Usurbilen. 606 457

112.
- Neska euskaldunak pisu bat hartuko luke errentan

Usurbilen. Interesatuak deitu 647 486 232.
- Landetxe bat saltzen da Alfaron (Errioxan).

Astebukaerak eta oporraldietarako egokia.
Terreno eta pistinarekin. Herritik 1,2 kilometro-
tara. 2 logela, egongela tximenearekin, sukaldea,
komuna eta portxea. 675702428 (gauetan).

- Etxe bat konpartitzeko pertsona baten bila nabil.
Deitu 20:00etatik aurrera 661568471.

- Gela bat alokairuan pertsona serio batentzat, pisu
berri batean. 300 euro, gastuak aparte. Usurbil
inguruan. 609 901 734 edo 943 575 788.

- Muna Lurra kalea 16, 3.C salgai. Eguzkitsua eta
berritua. Interesatuak deitu: 637225620.

- Pisu bila nabil Usurbilen. Alokairuan nahi nuke.
664 885 737.

-95metro karratuko etxebizitza salgai Kaxkoan.
Erreforma behar du baina aldaketak egiteko auke-
ra asko. 638279184.

- Orion babes ofizialeko etxe bat daukat eta Usurbilen
babes ofizialeko etxeren bat daukan norbaitekin
aldatuko nuke. Interesatuak deitu 663600020.

- 230 metro karratuko etxea salgai, 2 solairuko borda-
rekin. 2800 metro karratuko lursailean.
Kalezarreko eremu urbanoan. 665720913.

- Baserri bat alokatu nahi nuke, Zubietan, Aginagan
edo Usurbilen. 630 274 906.

- Usurbilen etxebizitza salgai. 3 logela, sala, komuna,
sukaldea, bi balkoi, igogailua, ganbara. Kaxkoan.
607 924 407.

-Santuenea 26an 60 metro karratuko etxea daukagu
salgai. 2 gela, sukaldea handia, etxeak kanpokalde-
ra ematen du, gasa eta kalefazioa ditu. 200.000.
666539284.

- Etxe berria salgai kaxkoan. 3 logela, bainua, komu-
na,... eta trasteroarekin. 685731792.

- Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu batean.
671800275.

-Lasarten apartamentu bat salgai, egoera onean.
Erdigunean. Toki lasaia eta berritu berria. Bikote
batentzat egokia. 657708866

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Taxi lizentzia bat salgai Usurbilen. Interesatuak
Gipuzkoako Taxi Elkartean eskura dezake informa-
zio gehiago eta eginbeharrekoak 94346549

- Txaramunto auzoan garaje itxi bat alokatzen da 80
eurotan, Interesatuak deitu: 667715075.

- Zazpi plaza dituen Kia Carnival bat saltzen dugu.
2004 urtekoa da eta 118.000 km dauzka, ondo
zaindua, beti garajean egondakoa. 669353942.

- Bizkarre kalean garaje itxi bat daukagu salgai. Altura
bikoitza du eta altilo bat egina dauka. Interesatuak
deitu 943576957 telefonora.

- Aprilia Chester R-125 motorra daukagu salgai.
Egoera onean eta prezio interesgarria. 661618970

-Karabana bat salgai. Modelo zaharra da baina egoera
oso onean dago. Prezio interesgarria. 646514494

-Mitsubishi L200 bat salgai. SS-AZ eta egoera onean.
646514494

- Garaje bat alokatzen da Bizkarre kalean. Neurriak
2,5m x 5m  eta 2,1 metrotako altuera.
943361265.

-50cc-ko motorra daukat salgai. Aukera paregabea. 2
urte eta oso kilometro gutxi. Beti garajean, ondo
zaindua. 622369646.

- Sotano komertzial bat alokatzen da 600 eurotan.
650938489

- Txoko polit bat alokatzen da. 650943847
- Atxegalden Aristitxo kalean 90 metro karratu (bi

solairutan) dituen lokal bat alokatzen da.
658716970.

LANPOSTUAK
Lan-eskaerak
- Astebukaeratan lan egiteko,  zerbitzari moduan ari-

tzeko pertsona bat behar dugu. 943 36 67 10.
- Txiriboga tabernan zerbitzari bat behar da astebuka-

eratan lan egiteko. 699451082.

Lan-eskaintzak
- Mutil gazte bat eskaintzen da baserri edo baratzeko

lanak egiteko, mendia garbitzeko edo igeltseritza
lanetan aritzeko, 677593772.

- Etxeko lanak egiteko prest nago, arratsaldez, baita
jende nagusia edo gaztetxoak orduka zaintzeko
ere. Telefono zenbakia: 606 800 837.  

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, per-
tsona helduak zein haurrak zaintzeko edo ostalari-
tza lanetarako. Esperientziduna. 658107757

- 23 urteko mutila, Usurbilen lan bila dabil barrako
zerbitzari edo sukaldari laguntzaile gisa lan egite-
ko urte osorako. Lanean berehala hasteko prest:
622 065 461 (Alex).

- Neska bat, etxeko lanak edo haurrak zaintzeko prest,
goizez 8:00-15:00 artean. 679 742 413.

- Astebukaeratan edo astean zehar goizeko 10:00eta-
tik arratsaldeko 16:00ak arte garbiketa lanak edo
pertsona helduen zaintzan lan egingo nuke.
Interesatuak deitu 618410123

- Emakume batek interna moduan pertsona helduak
zein haurrak zaintzeko lana bilatzen du.
660554968

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
676188411

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
630438571

-Gizon bat eskaintzen da pertsona helduak zaintzeko
edo baserriko lanak egiteko. 662461568

- Jardineritza lanak egiten ditut, txukun eta modu
onean. Iñaki: 677 44 31 40.

-Saltzaile, zerbitzari, pertsona helduak zein haurrak
zaintzen edo garbiketa lanak egingo nituzke.
Interesatuak deitu 656446835

-Mekanikari gisa, baserrian, edota helduak zaintzeko
prest nago. 648 785 026.

-Emakumea interna edo goiz zein arratsaldez ordu-
ka lan egiteko prest. 648 785 026.

- Zerbitzari, sukaldari laguntzaile edo garbitasun
lanak egiteko neska bat eskaintzen da. 664048228

- Mendian edo abeltzaintzan lan egiteko prest nago.
666 38 26 97.

-Emakume bat orduka edo interna moduan lanean
aritzeko eskaintzen da. 608 835 033.

- Matematika eta estatistika klaseak ematen ditut, edo-
zein mailan, esperientzia handia. 646 717 676.

-Autoen mekanikari gisa lan egingo nuke. 943 368
574.

- Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
620 185 927.

-Arratsaldetan umeak zaintzeko neska euskaldun bat
eskaintzen da. 685 716 774.

-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da. 630
768 325.

- Neska bat eskaintzen da haurrak edo pertsona helduak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 620 364 176.

-Pintore edo burdinlari gisa lan egiteko prest nago.
654 217 752.

-Fisika eta matematikako klase partikularrak emateko
prest, neska gazte esperientziaduna. Lehen
Hezkuntzatik Batxilergo mailara arte. 685 772
602 // 943 371 277.

- Etxeko lanak egiteko edo haur zein pertsona helduak
zaintzeko eskaintzen da pertsona bat. 671884360.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko zein
etxekolanak egiteko.  679742413.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

-Haurren bixera gorri bat aurkitu genuen ekainaren
10ean, Atxegalderako bidean. Galdu duenak deitu
edo galde dezala udaltzaingoan.

-Manta berde bat galdu genuen ekainaren 10ean,
Bizkarretik Santuenerako bidean. 943 360 285.

- Flex markako ohe artikulatua eta latex koltxoia sal-
gai. 700 euro. 667521874

-Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasuna-
ren kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edo
USBaren bidez txipik instalatzeko beharrik gabe.
Kontsola ez da irekitzen eta horrela, garantia ez da
galtzen, dena softwarearen bidez egiten da.
635729637

-Argazki zaharrak berritzen ditut. Bideoak montatzen
ditut bai bideoarekin, bai argazkiekin DVD for-
matoan. 635729637

- Aiako babarruna salgai, prezio onean. 670410273.
- Zaldi bat jartzeko lur sail bat edo ikuilu bat alokatu-

ko nuke Usurbil edo inguruan: 616260451
-7 gazteko lagun taldea gara eta lokal bat alokairuan

hartuko genuke, 200 bat euro. 606 101 980.
- Ostalaritzako makinaria, kafetegiko altzariak salgai;

aulkiak, mahaiak, kafe-makina,...
607 389 570 (Mireia). istergo@hotmail.com

- Informatikaria naiz. Ordenagailuen edo informati-
kari buruz edozein zerbitzu behar izanez gero.
Oskar: 609 468 759   oskarsm@hotmail.com

- Ezkontzetan abesteko talde bokal bat nahi baduzu,
deitu 665745071 (Iñaki)

- Ohea egiten den 3 plazako sofa bat daukat salgai
125 euro. Kolore argia, txuri-beig kolorekoa.
655731915

-Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari lirikoa.
Maketa bat entzungai daukat. 690784113

- Etxebizitzen erreforma orokorrak egiteko zerbitzua.
Jon 672 173 466.

- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa jasotzen
ari direnak beraien moxal jaioberriekin eta urtebe-
teko behorra. Tf: 626 220 925.

JAIOTZAK
Aimar Iribar Urkia, maiatzak 23.

Jaiotzak, Usurbilgo Bake Epaitegitik
jasoak. Zorion-agurrak, hildakoak,

oharrak... NOAUA!ra ekartzeko azken
eguna: asteartea, eguerdiko 12:00etan.

E-postaz: erredakzioa@noaua.com






