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15. Or.BURUNTZAZPIK EGOITZA BERRIA DU

KULTURALDIAK EKARRIKO DUENA

ARTISAU AZOKA, IRUDITAN

5. Or.

9. Or.

10. Or.

PATXI SEGUROLAREN INGURUKO MOZIOA

6. Or.SANTUENEAK ITXURA BERRIA IZANGO DU

Albistea iruditan

Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako Agerialde izeneko lur

eremuaren azalera handitzeko Aldaketa
Puntuala hasieraz onartu zuen udalbatzak
gehiengoz, urriko osoko bilkuran. Hartutako
erabakiari alegazioak aurkezteko hilabeteko
epea izango da orain. Modu honetan, Udarregi
ikastolaren handitze egitasmoaren bidean,
pauso bat gehiago eman du udalbatzak. 

Gehiengo osoaren onarpena behar zuen era-
bakiak eta proposamenak bozketan behar
beste babes jaso zuen; gobernu taldeko eta
Aralarreko udal ordezkariena hain zuzen. EAJ-
PNV eta Alkarbide udal taldekoak abstenitu
ziren. 

Udarregi ikastola handitzeko aurrerapausoa eman du udalbatzak

Ikastola handitzeko bidean, lehen urratsa baino ez da izan.
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HE R O R R E K E S A N

NEREA ZINKUNEGI

Jantzi ditugu lorez kanposantuak. Aldameneko
marmol hotzei zehar begiratua bota diegu guk eka-

rritako koloredun naturalak okasiorako modukoak ote
diren jakiteko. Trapu zahar bat esku batean eta garbike-
tarako produktua bestean, dirdira atera arte emango
diogu alabastroari eta eskuin aldeko goiko ertzean dago-
en argazkiari, dena txukun egun handirako. Egun goi-
bela aurtengoan, zamarra luze eleganteak, aurpegi serio-
ak, bostekoak, besarkadak, musuak eta bazkaria sozida-
dean. Nork ez du hildakorik inguruan?

XIII. mendeaz geroztik omen dator Santu Guztien
Eguna ospatzeko ohitura eta munduko hainbat bazte-
rretan egun hau pasatzeko modu ondo ezberdinak
aurki daitezke. Mexikon, adibidez, hilerrietara doaz
familiartekoak jai giroan eta hildakoen hilobi gaine-
tan kolorezko mantelak zabaldu eta bertan bazkaltzen
dute musika eta dantzaz lagundurik, egun pasa alai
bat izaten da egun honetako plana, hantxe, hildakoa-

rekin batera.
Madrilen, tipo kolonbiar bati sekulako ideia otu

zaio; hildako pertsona edo animalien  errautsekin
eskulturak egiten ditu enkarguz. Prozesua zera da,
Oscar de Julian-ek, eskultoreak, (sakonki kristaua
bera, hala dirudi behintzat web orrian irakurri duda-
nagatik)  hildakoaren irudiak, argazkiak, eta gustuko
zituen gauzei buruzko informazioa bidaliz gero, bere
errautsekin portzelana zuri antzeko bat egin eta eskul-
turan bihurtzeko gaitasuna du, eta ez hori bakarrik,
hildakoaren antza fisikoa izateaz gain, arima ere ber-
tan gordetzen omen dute eskulturek.

Ezinbestean iritsiko zaiguna negozio borobila da
gaurkoan eta orain artekoa gutxi balitz Haloween
yankiada delakoa sartu digute bazter guztietatik; festa,
mozorroak, blodymariak, plastikozko odol arrastoak
eta beste hainbat txorakeria. Eskerrak hil ostean
denak santu garen.

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

Negozio Borob-Hila

Urte berrirako taxi tarifa berriak onartu dira

2011n tarifa berriak aplikatuko
dizkie taxi zerbitzuak bezeroei.

Gipuzkoako Taxien Elkargoak proposa-
tu eta joan den asteko osoko ohiko bil-
kuran udalbatzak onartu zituenak.

Gipuzkoako Taxien Elkargoak
Buruntzaldeko herrietarako, honenbes-
tez baita Usurbilerako ere, proposatuta-
ko auto-taxi tarifa berriak onartu ditu
udalbatzak, eta aho batez, azken osoko
ohiko bilkuran. Tarifa berriak 2011n
jarriko dira indarrean. Bi tarifa mota
bereiziko dira; bat, lanegunetan goizeko
7:00etatik gaueko 22:00ak arte aplika-

tuko dena, eta bestea, gauero 22:00-
7:00 artean eta igande zein jai egunetan,
7:00-22:00 artean indarrean izango
dena. 

Gastuen araberako tarifak
Tarifak zehazteko 2010 urterako

auto-taxi baten ustiapen kostuak zenba-
tekoak diren aintzakotzat hartu dira.
Erreferentzia moduan, gai honi lotuta
egin den ikerketa baliatu da. Udalbatzak
onartutakoak behin betirako izaera izan
dezan, erabakia Eusko Jaurlaritzako
Industria, Merkataritza eta Turismo
Sailari helaraziko zaio. Onespenaren

berri emango zaie, besteak beste, herri-
ko taxi titularrei eta Gipuzkoako Taxi
Elkargoari.

2011 urterako tarifak
Lanegunetan (7:00-22:00):
-Abisaria: 3,1919.
-Egindako kilometroa: 0,9963.
-Itxaron ordua: 19,1191.

Igande, jai egun (7:00-22:00) 
eta gauetan (22:00-7:00): 
-Abisaria: 3,1919.
-Egindako kilometroa: 1,5960.
-Itxaron ordua: 30,0473.
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Patxi Segurolaren espultsio arriskua 
dela eta, mozioa onartu du udalbatzak

Datozen asteotan beteko du
Patxi Segurola herritarrak
frantziar estatuan jarri zioten

espetxe zigorra. Kartzelatik irten ostean,
espainiar estatura espultsatua izan daite-
keelakoan, Usurbilen Nahi Ditugu
elkarteak mozioa aurkeztu du. Joan den
urriaren 26ko osoko ohiko bilkuran ira-
kurri eta udalbatzak gehiengoz onartu
zuen. 

Joan den asteko udalbatzarrean onartu-
riko testuan Patxi Segurola aske uztearen
inguruan aipatzen denez, "oso litekeena
da estatu espainolera espultsatua izatea.
Antzeko kasuetan egin dutena kontuan
hartuta, seguruenik gure herrikidea poli-
zia espainolaren eskuetan utziko dute eta
aukera horrek bereziki kezkatzen gaitu".
1994ko ekainean Usurbil eta inguruko
herrietan izan ziren atxiloketen ostean,
herria utzi zuen Segurolak. Atxilotu
gehienek tratu txar edo torturak salatu
zituzten, tartean, Enkarni Martinezek,
Segurolaren emazteak. Mozioan gogora-
razten denez, "Komisaldegitik irten oste-
an, zazpi egunez ospitalean geratu behar
izan zuen".

Gertaeren jarraipena 
egiteko eskaera
Horren aurrean, Usurbilen Nahi

Ditugu elkarteak udalbatzak jada onartu
dituen lau eskaera egiten ditu:

-Segurola espetxetik ateratzen den egu-
nean, izan daitezkeen jazoeren jarraipen
estua egitea.

-Atxilotua izango balitz, Udalak bere
egoeraz informatzeko tramite guztiak
egin ditzala berehala.

-Kasu horretan, habeas corpus proze-
dura aplikatzeko urratsak ematea bereha-
la.

-Atxiloketa garaian tratu txar edo anke-

rrik jasoko balitu, Udala akusazio parti-
kular gisa aurkeztu eta Segurolaren babes
juridikoa bermatzeko bitartekoak jartzea.

Aizpuruaren kasua, orain gutxi
Usurbilen Nahi Ditugu elkarteak gerta

daitekeenarekiko kezka agertu du, mozio-
an aipatzen denez, maiz gertatzen direla-
ko halako egoerak. Aurrekari gisa, mozio-
an Joxe Domingo Aizpurua herritarrak
aurten bizi izan duen egoera aipatzen da.
Iazko abenduan Frantziatik espultsatu eta
aske geratu arren, gerora apirilaren 14an
Guardia Zibilak berriz atxilotu,
Madrilera eraman eta bost egunera kar-
gurik gabe aske utzi zuten berriz. 

Bozketa
Gobernu taldeak eta Aralarrek bat egin

zuten Usurbilen Nahi Ditugu elkarteak
aurkezturiko mozioarekin. EAJ-PNV eta
Alkarbide udal taldeko ordezkariek aurka
bozkatu zuten. Alkarbidek gainera, beste
testu bat aurkeztu zuen. Segurola espetxe-
tik irten ostean, gertakarien jarraipena

egitea eskatzen dute eta giza eskubide
urraketarik ematen bada, udalbatzarra
deitu eta beharrezko neurriak hartzea.

Urriaren 26an osoko bilkura egin zen.

Udala, Jaurlaritza eta

Ecoembalajes enpresaren

arteko hitzarmen berria

Joan den urriaren 26ko osoko
ohiko bilkuran, hondakinen

kudeaketa alorreko hitzarmen gehi-
garri bat onartu zuen udalbatzak.
Usurbilgo Udalaren, Eusko
Jaurlaritzaren eta Ecoembalajes
España S.A. enpresaren artean sina-
tuko dena. Hondakinen bilketari
lotutako baldintza ekonomikoak
finkatzen dira hitzarmen horretan.
Gobernu taldearekin batera, Aralar
eta EAJ-PNV-ko ordezkariek babes-
tu zuten proposamena. Alkarbide
udal taldeak aurka bozkatu zuen.



Itxuraldatze prozesu betean dago
Santuenea hileotan. Ibai-Ondo
elkarte ondoan, eskubaloi zelai

inguruetan edota auzoko kaleetako bate-
an hainbat berritze lan burutzen ari dira.
Ziur aski ordea, begirada gehien erakar-
tzen ari dena eraikitzen ari diren frontoi
estalia izango da. Lanek egunerokoan
sortzen dituzten ohiko eragozpenen oste-
an, eta hauts artetik, auzo eraberritua
jaioko da. Prozesuaren emaitza, datorren
urteko udaberrian ezagutuko da.

Santuenean burutzen ari diren lanei
dagokionean, bi eremu nagusi bereizi
behar dira. Batetik, Ibai-Ondo elkartean
frontoia eraikiko da, eskubaloi zelaia era-
berritu eta bi guneok lotuko dituen pasa-
bide berria egingo dute. Bestetik, auzoko
kale nagusietako bat berrurbanizatuko
dute.

Pasabide berria, lotura
Frontoiari dagokionez, egunotan ikus

daitekeen moduan, tren karrilak balia-
tzen ari dira horma indartsu bat egiteko.
Fase hau azaroaren erdialderako amaitua
egotea aurreikusten dute, Udaleko
Hirigintza Sailetik zehazten dutenez.
Ezker pareta eta frontisa eraikitzen hasi-
ko dira gero. Lehenbizi, horma erdia
hormigonatuko dute, eta hura amaituta,
beste erdia. 

24,5 metro luze eta 8,8 metro zabal
izango ditu Santueneako frontoi berriak.
Frontoiak ondoan plaza bat ere izango
du. Ibai-Ondo elkarte ondoan eraikiko
den gunea, eraberrituko den eskubaloi
zelaiarekin lotuko dute, auzoko etxe
artetik igaroko den pasabide berri bate-

kin. Eskubaloi zelaiari dagokionean,
gunea goitik behera eraberritzeko asmoa
du Udalak. Zelai gune berria, harmaila
berriak, eta egun parkea dagoen aldetik
bi arranpa ere eraikiko dituzte, aipatu
zelaiaren goiko aldea eta ingurua ere
berritzearekin batera. 
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ER R E P O R TA J E A

Santueneko frontoi eta eskubaloi 

zelai berria prest, datorren udaberrirako 

Eskubaloi zelaiak harmaila berriak izango ditu.

Berritze-lanen ondorioz pasabide berri bat sortuko da. 

“24,5 metro luze eta 8,8
metro zabal izango ditu

Santueneko frontoi berriak”

FRONTOI BERRIA
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ER R E P O R TA J E A 7
Ur sarea eta argikuntza publikoa ere berrituko dituzte

Saneamendu lanak egin asmoz,
auzoko kale nagusietako bat
ere berrurbanizatuko du

Udalak. Ur sarea eta argikuntza publi-
koa berrituko dituzte. Udaleko
Hirigintza Sailetik gogorarazten dute-
nez, herrian dagoen uralitazko azken
tramuetakoa da aipatu kalea. Behin
lur azpiko lanak amaituta, aldaketak
lur azalean ere nabarmenduko dira. 

Hain zuzen, espaloiak eta bidea
maila berean egiteko asmoa baitute,
hau da, koskarik gabe. Modu horretan,
herritarren irisgarritasuna hobetu eta
bermatzea da helburu nagusia.
Hirigintza Sailetik gaineratu moduan,
orain arte bertan kokatuak zeuden
adokin berak baliatuko dituzte kale
berria eraikitzeko. Adokinak desmun-
tatu, garbitu eta berriro jartzeko asmoa
dute beraz. 

Proiektu osoa, Udala eta herritarren
arteko elkarlanarekin itxura hartzen
joan da. Iazko udazkenetik urte honen
hasierara arte, zenbait bilkura burutu
zituzten, proiektuaren nondik norako-
ak zehazten joateko.

Lanak bukatzeko 
aurreikuspenak
Lanen 1. guneari dagokionez:

Burutuko diren lanak hauek izango
dira: frontoia eraiki, eskubaloi zelaia
berritu eta biak lotuko dituen pasabi-
dea.

-Lanen amaiera: 2011ko martxoa
edo apirilerako.

Lanen 2. guneari dagokionez:
-Burutuko diren lanak: kaleetako

bateko ur sarea eta argiteria publikoa
eraberritzea.

-Lanen amaiera: 2010eko urte
amaierarako.

FRONTOI BERRIA URDAIAGA BIDEAN EGONGO DA.

LANGILEAK ETA GARABIAK NAGUSI DIRA EGUNOTAN SANTUENEAN.

“2011ko udaberrirako
burutu nahi dira frontoi

berria, eskubaloi zelaia eta
biak lotuko dituen pasabidea”

LANEN AMAIERAZ

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42
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Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako Eguneko

ekitaldietan parte hartzeko gonbita luzatu du Udalak

Datorren azaroaren 25ean
gogoan izango den
E m a k u m e e n g a n a k o

Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko
Egunaren haritik, udalbatzak aho
batez mozioa onartu zuen joan den
urriaren 26an burutu zen ohiko
osoko bilkuran. Ainara Uribe zinego-
tziak irakurri zuen testuak aipatzen
duenez, “aurten, indarkeria sinboli-
koa eta ia ikusezinean arreta jarri nahi
dugu”. 

Hainbat ideia oker transmititzen
zaizkiela emakumeei eta indarkeria
sinboliko horren adierazgarri diren
hainbat ideia, hitz eta mesprezu orain-
dik naturaltzat hartzen direla salatzen
du mozioak. 

Ideia horiek ikasitakoak direla gaine-
ratzen da, eta testuak ohartarazten
duenez, “ondoren datorren indarkeria
fisikoa eta psikologikoa justifikatzen
du. Horregatik aurre egin behar diogu
ideia oker hauei, emakumeen askata-
suna orokorrean mugatzen duelako”. 

Antzerki emanaldia 
eta film proiekzioa
Mozio honetan, Udalak berdintasu-

naren alde eta emakumeenganako
indarkeriaren aurka, udal politika akti-
bo, integral eta koordinatua garatzeko
konpromisoa hartzen duela dio.  

Azaroaren 26an emakumeen aurka-
ko indarkeriaren kontrako egunaren
haritik, banderola jarriko dute udale-
txean. Gainera, Berdintasun Sailetik
ekitaldia antolatu da Sutegin egun
horretarako, antzezlan bat eta film
baten proiekzioa. Onartutako mozio-
an aipatzen denez, “antolatutako egita-

rauan parte hartzera deitzen ditu
(herritarrak), tratu ona eta emakume-

en autodefentsa eskubidea aldarrika-
tzen den kanpainaren baitan”.

Azaroaren 26an, “Lorearen nahia” antzerkia eta “Antonia”
pelikularen proiekzioa ikus ahal izango dira Sutegin. 

“Berdintasun sailak
antzezlan bat eta film baten

proiekzioa antolatu ditu
azaroaren 26an”

HAINBAT EKITALDI IZANGO DIRA

Animaliak izan eta babesteko 

udal araudi berria, hasieraz onartua

Legez arriskutsu gisa izendatuak
dauden edo arriskutsutzat jo

daitezkeen animalien udal erregistroa
sortzeko asmoa du Udalak, erregistro
zenbakia ematen baitzaie, baina gaur
egun erregistrorik ez baitago.
Animaliak eduki eta babestea arau-
tzen duen ordenantza berria indarre-
an ere jarri nahi du Udalak. 

Urriko ohiko osoko bilkuran, aipatu
ordenantza hasieraz eta aho batez
onartu zuen udalbatzak. Orain, alega-
zioetarako  30 lanegunez proposamena
jendaurrean ikusgai egongo da.
Denbora tarte horretan alegaziorik
aurkezten ez bada, ordenantza behin
betirako onartuko da. Hasieraz onartu
den honek, aurreko ordenantza indar-
gabetu eta honenbestez, hura ordezka-
tuko du, behin betirako onespena
ematen bazaio behintzat.  Udalbatzak
1999ko urriaren 26ko osoko bilkuran,

udalbatzak “zakurrak edukitzeari eta
leku publikoak errespetatzeari” buruz
hasieraz onartu zuena hain zuzen. 

Araudi berri honek gai honi lotutako
hainbat alderdi jasotzen ditu; hala
nola, animalien definizioak, edukitze-
ko baldintzak, nola jardun animalia
abandonatuen kasuan edo eraso egin
badu, debekuak, animalia arriskutsuen
erregistroa, arau hausteak…

Arriskutsuak diren animalien
erregistroa osatu nahi da.
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PIL-PILEAN

Gozogintzak aparteko arrakasta 

izan zuen Artisau Azokan

Domu Santu Egunaren tra-
dizioak indartsu dirau.
Urtero bezala, etengabe-

koa izan da hildakoak gurtzera hul-
bildu direnen joan-etorria inguruko
hilerrietan. Azaroaren leheneko kon-
tuak. Azken urteotan baina, bestela-
ko ohiturarik ere sustraituz joan da.
Artisau Azokarena.

Asteleheneko Artisau Azoka, azken
urteotako jendetsuena izan da.
Artisautzari lotutako jarduera ezberdi-
nen ispilu izan zen Aitzaga Kultur
Elkarteak antolatutako azoka.
Eguerdiko 13:00ean, frontoia jendez
gainezka zen. 

Mikel Laboa plazan ere, hainbat
postu jarri ziren.

Gozogintzako postuek arrakasta handia izan zuten,
bereziki eguerdi partean.

Bitxigintza, egur-lana, pintura, eskultura... artisautza modu ezberdinen
erakus-leiho izan zen igandeko azoka.



Eta larunbatean “Prest gaude!”,

barre egiteko moduko antzezlana

Lakrikun antzerki taldeko
Alaitz Olaizola, Gurutze
Eizmendi eta Idoia Uranga

aktoreekin arratsalde polit bat pasa-
tzeko aukera izango dugu larunbat
honetan Sutegin. “Prest gaude!”
antzezlana eskaintzera datoz.

“Greban gaude!” antzezlanarekin
arrakastaren zapore gozoa dastatu
zuten. Emakumeari lotutako hainbat
konturen inguruko emanaldi harekin,
60 plaza baino gehiago egin zituzten.

Duela bost urte izan zen hori.
Arrakastaren ondoren, etenaldi bat
egin zuten baina iaztik martxan dira
berriz ere Lakrikuneko hiru aktore
hauek. 

Alaitz Olaizola, Gurutze Eizmendi
eta Idoia Uranga aktoreek osatzen dute
Lakrikun antzerki taldea. Hirukote
honek, 2003ko maiatzean hasi zuen
agertoki gaineko bere ibilbidea.

2004ko Euskal Antzerki Topaketetan,
Publikoaren Saria irabazi zuen.

“Greban gaude!” lanean bezalaxe,
oraingo “Prest gaude!” honetan ere
emakumearekin zerikusia duten gaiak
landuko dituzte. Umorearen bitartez,
beti ere. Uztarria aldizkariari egindako

adierazpenetan, "guk bizi ditugun
drama txiki horiek umorearekin lan-
tzen ditugu". 

Eta euren drama txikiak ikuslearen-
gana iristen dira, izan ere, Euskal
Antzerki Topaketetako Ikuslegoaren
Saria eskuratu dute berriz ere. 

Azaroak 6 larunbata, 19:00etan Sutegin. Sarrerak Txiribogan eta

NOAUA!n (NOAUA!ko bazkideek 3 euro, NOAUA! egoitzan eta aldez aurretik).

Ostiral honetan Sutegin,

“Debekatuta dago oroitzea” dokumentala

Ekainean “Sagarren denbora”
aurkeztu ondoren, Joseba
Martinezek beste film bat

estreinatu zuen Donostiako
Zinemaldian: “Debekatua dago oroi-
tzea”. 36ko gerran, eta gerra ondoren
ere, Saturraranen preso egondako ema-
kumeei buruzko dokumentala. Ostiral
honetan, Sutegin ikus ahal izango dugu,
gaueko 22:30etik aurrera.

Txaber Larreategik eta Josu
Martinezek osatu zuten aurtengo
Kulturaldian ikusiko dugun ikusentzu-
nezko hau. 

Drama handi baten lekukotza
“Emakume asko norbaiten alaba,

emaztea edo ama izateagatik kartzelatu
zituzten. Asko haurdun zeuden, eta ume

txiki asko egon ziren kartzelan. Hiru urte-
ak betetzean kartzelatik bidaltzen zituzten
umeak, amarengandik banatzen. Drama
handi bat dago hor”, Josu Martinezen

hitzak dira. Beraz, 36ko gerrak Euskal
Herrian eragin zuen pasarte ilunetako bat
islatzea lortu dute “Debekatua dago oroi-
tzea” izeneko dokumental honetan.

Azaroak 5 ostirala, 22:30etan Sutegin.
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“Ornitorrinkus”
ez-ohikoa, besteren antzik ez duen ikuskizuna

Duela bi urte, dena prest
zegoen Dema plazan.
Oholtza, soinu ekipoa,

artistak... Baina ekaitzaren ondo-
rioz, bertan behera utzi behar izan
genuen. Honakoan, Sutegin arituko
dira Maialen Lujanbio, Judith
Montero eta Xabier Erkizia.
Esperimentazioa bide eta helburu
duen ikuskizuna eskainiko digute.

NOAUA! Duela bi  urte bertan
behera utzi behar izan genuen zuen
saioa. Arantza hori kentzeko aukera
izango dugu azkenean, ezta?

Ornitorrinkus. Pena handia izan
zen, dena prest genuen, Dema plaza
den leku hain berezian eta... Aurten
zorrak kitatu asmo ditugu. 

Saioa Sutegin izango da, ordea, eta
eguraldi ona badago, ba auskalo,
akaso Dema plazari ere keinuren bat
egingo diogu.

N. Orain arte Ornitorrinkusekin
osatu duzuen ibilbidea laburbildu
duzue disko-liburu honekin, ezta?
Inbentario modukoa izan daiteke
akaso?

O. "Inbentario" hitzari lizun usain
pittin bat hartzen diot... Esango
genuke, bai, bilduma moduko bat
dela, eginiko bidearen erregistro
sonoro eta paperezko bat. Orain lau
urte hasi ginen lanean eta gauzak gra-
batzeari ekin genion. Pieza, soinu eta
letra horiek eraldatu egin dira joane-
an, eta CD-liburuxka honetan buka-
era moduko bat eman diegu, bestela
artean ere eraldatzen joango ziren
pieza horiei.

N. Esperimentazioa ez da ohiko
jarduera gure artean. Eskaini ditu-
zuen emanaldietan nolakoa izan da
harrera, sumatu al duzue publikoa-
ren aldetik  "ezberdina" den zerbait
ikusteko gogoa?

O. Bitxia izan da ikustea, gutxien
espero dezakezun jende tipoari adibi-

dez oso gustoko egin zaiola; arraro
beste batzuei, arraroegi; interesgarri
zenbaiti... Denetariko sentsazioak
sortu dira. Baina bai, orohar esango

genuke jendeak estimatu duela zer-
bait ezohikoa, besteren antzik ez
duena, izan dela arnas berri bat
entzule batzuentzat.

Disko-liburua osatu berri dute
Maialen Lujanbio: Letrak eta aho-

tsa. 
Judith Montero: Saxofoi sopranoa,

altua, tenorra eta baritonoa. 
Xabier Erkizia: elektronika eta zara-

tak. 

Ornitorrinkus musika garaikideak,
elektronikak eta bertsoak elkar hartu-
ta osaturiko hotsen eta ahotsen
proiektua da. Saxofoiak, elektronikak
eta ahotsak –a-priori elkarrengandik
urrunak diruditen hiru jardunek–
bakoitzak bere alorra arakatuz lehenik
eta elkar eraginez ondoren, hizkuntza
berri trinko bat sortzeko ahalegina da.
Esperimentazioa bide eta helburu
duena. 

Ornitorrinkoa –ezaugarri itxura
batean bateraezinak gorputz bakarre-
an biltzen dituen animalia–, irudi sin-
boliko bezala hartuta, sailka ezina
denaz, izateaz eta izan ezinaz ari da
Ornitorrinkus. 

Jose Belmonteren marrazkiez eta
Maialen Lujanbioren bertso eta tes-
tuez gain, Jakoba Errekondo, Joseba
Sarrionandia, Xabier Erkizia eta Ixiar
Rozasek idatzitako testu berriak ere
biltzen ditu liburuak, soinu piezak
abiapuntu hartuta espreski sortutako-
ak.  

www.ornitorrinkus.org
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Azaroak 7 igandea, 19:00etan Sutegiko erakusketa gelan.

Disko liburua argitaratu

berritan arituko dira Sutegin.
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Hitzak, Yolanda Arrietarenak
izango dira; musika kolpe-
ak, Juantxo Zeberio tolosar

piano-jolearenak. Bi hizkuntza horiek,
literatura eta musika, uztartuko dira
“Off-On”  emanaldian. Datorren aste-
an izango da, azaroaren 13an larunba-
tarekin, 19:00etan hasita.

“Off-On” saioaren aurkezpen testuak
hala dio: “Herritik nator, tribuaren
babespetik… Hirian ohartu naiz, bada,
ni neu besteekin batera eta baita besteen
presiopean garatzeko gune bat dela aska-
tasuna, OFF gustuko batean egoteko
geruza bat, OFF on batean egoteko toki
bat, edota OFF eta ON, itzalean nahiz
pizturik ibiltzeko aukera bat”. 

Azaroak 13 larunbata, 19:00etan
Sutegin. 

“Off-On”,

itzalean nahiz pizturik ibiltzeko aukera

Yolanda Arrieta, haurrez inguratuta. Azaroaren 13an Sutegin

eskainiko duen saioa, ordea, helduentzat izango da.

Eguneroko gatazka erantzune-
tan trebatuz izenburupean,

ikastaro sorta antolatu dute Hitz
Aho Udarregi ikastolako guraso
elkartekoek. Asteotan zenbait tailer
abian jarri dituzte. Hezkuntza ziklo
bakoitzeko hiru saio burutuko dira.
Izar Arregi Aizpuru psikologoak
zuzentzen ditu egunotan hasi diren
tailerrak. Hona hemen datozen
asteotarako hitzorduak:

Azaroak 17 eta 24 (asteazkenak): 
17:00etan, HHko ikasleen gura-

soentzat.
18:30ean, DBHko ikasleen gura-

soentzat.
Azaroak 4,11 eta 18 (ostegunak):
17:00etan, LHko ikasleen guraso-

entzat.
Tokia: Agerialdeko erakina, inge-

lerako klasean, 1.solairuan.

Hitz Ahokoen 
tailerrak martxan dira

Aste honetan bertan ospatu den
XV. Artisau Azoka, ez da izango

azaroan burutuko den estilo honetako
ekitaldi bakarra, aurten, hil hau agur-
tuko baitu XII. Erle Egunak.
Azaroaren 28an ospatuko da Erle
Lagunak taldeko kideek antolatutako
ekimena. Ohi denez, gozogintza alo-
rreko produktuak saltzeko postuak
jarriko dituzte. Euskal Herri mailako
ezti lehiaketa ere burutuko da eta sari-
tutako ezti potoekin enkantea.
Azaroko azken igande goiz pasarako
hitzordua bada beraz.

Erle Eguna, 
azaroaren 28an

Datorren astelehenean, azaro-
aren 8an, odola emateko

aukera berri bat izango dugu.
Usurbilgo Odol Emaileek aditzera
eman dutenez, ohitura den
moduan, herriko anbulatorian izan-
go da, arratsaldeko 18:00etatik
20:30era: “herritar guztiei egiten
diegu deia. Beti eskean gaude, baina
beti odola behar delako”. 

“Zuk zergatik ez?”
Hainbat eta hainbat gaixok arazo

larriak izan ditzakete, gure elkarta-
suna azaltzen ez badugu bereziki.
“Pentsa dezagun zenbat pertsona,
ezagun edo ez, dauden erietxetan,
odolaren premian. Nik odola ema-
ten dut. Zuk, zergatik ez?”, galde
egiten dute Usurbilgo Odol
Emaileen elkartekoek.

Azaroaren 8an,
odol ematea
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HERRIKO TALDEAK

GIPUZKOAKO TXAPELKETA
AZAROAK 4 OSTEGUNA 
Aginagan, 20:30ean
PALETA GOMA GIZONAK  
(3. mailan)
USURBIL - LAGUNAK 2

AZAROAK 5 OSTIRALA
Usurbilen, 19:30ean
ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 
(3. mailan)
USURBIL - ILUNPE 1

ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 
(1. mailan)
USURBIL - AZKOITIA

Asteburu honetako
pilota partidak

Gaztelekua, 
ofizialki inauguratua geratu da

Ofizialki inauguratua gera-
tu da Gazteleku berria,
joan den larunbat arra-

tsaldean, urriaren 30ean burutu zen
ekitaldian. Gazteek frontoi ondoan
zintzilikatu zuten piñata apurtu
zuten lehenik. Eta gero, Gaztelekura
abiatu ziren. Ate ondoan zegoen
zinta moztu eta bertso bat abestu
ostean, guztiak, hezitzaile eta gazteak
barrura sartu ziren. Askari eta musi-
ka giro ederrean, larunbateroko
hitzorduan murgildu ziren. 

Inaugurazio ekitaldiaren ostean,
Gaztelekua bertatik bertara ezagutze-
ko aukera izango da asteburu hone-
tan. 

Azaroak 6 larunbata,
ate irekien jardunaldia
Larunbatean, azaroak 6, ate irekien

jardunaldia antolatu dute, goizez,
10:00-12:00 artean. Nahi duen orok
instalakuntzak ezagutu eta hezitzaile-
ekin hitz egiteko aukera izango du.

Jolasak ere egin ziren
irekiera ekitaldian.

Datorren astean, Ekozinemaldia

Usurbiltzen elkarteak antolatu
du Ekozinemaldia. Helburua,

zor ekologikoaren kontzeptuan
sakontzea. Lehen egunean, azaroaren
11n osteguna, “Impactos de la fores-
tación en Uruguay”, “Niger ibaia” eta
“Coconut revolution” filmak ikus
ahal izango ditugu Sutegin.
19:00etan hasiko da proiekzioa. 

“The coconut revolution” filmak
RTZ enpresak Bougainville irla txi-
kian buruturiko hondamena du
ardatz. Enpresa horrek munduko aire
zabaleko kobre meatzerik handiena
hondatu zuen irla horretan, baina ber-
tako biztanleak enpresaren aurka
matxinatu ziren. Papua Ginea Berriko

eta Australiako ejertzitoak eta beraien
mertzenarioak garaitu zituzten. Gero
irlan ezarri zuten blokeoari ere aurre
egin behar izan zioten biztanleek.
Azkenik, konpainiek utzitako materia-
lez baliatuz eta irlako baliabide abera-
tsak erabiliz, herriak sistema jasanga-
rria garatu zuen.

“Coconut revolution”
filmeko irudia.
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PIL-PILEAN

Irubiden aurkitzen da

36ko gerrako hobi komun bat

Eusko Jaurlaritzako Giza
Eskubideen Zuzendaritzak
hobi komunen mapa jarri du

sarean. Justizia Sailaren webgunean
–www.juspav.ejgv.euskadi.net– ikus
daiteke. Tartean da Usurbilgo
Irubideko hobia. Baina ez da gorpuak
lurpetik ateratzeko lanik egin oraindik.

Aranzadi Elkarteak 2003an sinatu
zuen Eusko Jaurlaritzako Justizia
Sailarekin hobi komunen inguruko
ikerketak egiteko akordioa. Prentsari
egindako adierazpenetan, Aranzadiko
Paco Etxeberriak zioen mapa hau urte
hauetan egindako lanaren emaitza izan
dela: “duela urte eta erdi hasi ginen
mapa egiten. Honekin egiten dena
legea betetzea da. Izan ere, Espainiako
Memoria Historikoaren Legeak agin-
tzen du mapa egitea”. 

Mapa  bakoitzaren atzean lan handia
dagoela dio Aranzadik, hobi bakoitza-
ren inguruan txosten zehatz bat dago
eginda: argazkiak, lekukoen informa-
zioa.... 

Urte askoren ondoren, hobiak loka-
lizatzea ez da lan erraza izan. Paco
Etxeberriak adierazi duenez, “kontuan
izan behar da 70 urtean asko aldatu
dela hemengo geografia eta hainbat
hobi ezingo ditugula sekula topatu.
Izan ere, haiek zeuden lekuan gaur
egun etxebizitzak, industrialdeak eta
halakoak daude”.

Egia jakiteko eskubidea
Informazio horren berri ematearen

garrantzia nabarmendu du Aranzadi
zientzia elkarteak. “36ko biktimek eta

haien senideek justiziarako, egin zaien
kalteagatik ordaina jasotzeko eta egia
jakiteko eskubidea dute. Halako eki-
menen bidez eskubide horiek aitortu
nahi zaizkie biktima guztiei. Orain
espero dugu hobi horiek memoriarako
eta oroimenerako leku bihurtzea”.

Horrekin batera, Araban, Bizkaian
eta Gipuzkoan 1936ko gerran eta
gerra ondorenean  desagertutako eta
fusilatutako pertsonen zerrenda ere
kontsulta daiteke. 

8.560 biktimaren izena jasotzen da
zerrenda horretan oraingoz. 

Luzuriaga enpresan sartzeko bidegurutzearen eremua.
Asfaltoaren azpian egon litezke lurperatutako gorpuak.

“Litekeena da bertan
egindako obren ondorioz
gorpuzkiak kontserbatu

ez izana”

IRUBIDEKO HOBIAREN EGOERA

“Luzuriagako sarbidean, asfaltoaren azpian”
Kokalekua: Irubideko eremua.

Udalerria: Usurbil, Gipuzkoa.

UTM koordernatuak: 
X 579.775; Y 4.792.415; Z 54.

Hilobiaren ezaugarriak: 
N-634 errepidean.

Aldez aurreko txostena:
“2003/03/27an egin genuen. Tellabide
jauna zenbait ikerketa etnografiko egi-
ten ari zen eremu horretan, eta horren
haritik zera adierazi zigun, zenbait
berri-emailek jakinarazi ziotela zenbait
pertsona fusilatu eta lurperatu zituzte-
la N-634 errepidearen (Donostia-
Bilbao) ondoan, aldez aurretik adiera-
zitako puntuan. Informazio horien

arabera fusilatuak beste zenbait tokita-
tik ekartzen zituzten, eta fusilatu
ondoren, errepidearen alboko ezpon-
dara botatzen zituzten; batzuetan, ber-
tan lurperatuta geratzen ziren.

Gaur egun tokia oso aldatuta dago,
errepide zaharraren bihurguneak
zuzentzeko obrak egin baitzituzten,
alboak betez eta Luzuriaga enpresarako
sarbide zabala eginez; sarbide horren
bidegurutzean eta asfaltoaren azpian
egongo lirateke, hain zuzen, lurperatu-
tako gorpuak. Litekeena da bertan
egindako obren ondorioz gorpuzkiak
kontserbatu ez izana”.

Gorpuak lurpetik ateratzeari
buruzko txostena:
Ez da gorpuak lurpetik ateratzeko   

lanik egin.



15Noaua! - 2010eko azaroaren 5ean

IZERDI PATSETAN

Entrenamendu gunetik gertu, 

egoitza berria du Buruntzazpi Txirrindulari Eskolak

Lasarte-Orian zabaldu berri
duten kirol denda bat,
Buruntzazpi Txirrindulari

Eskolako egoitzan bihurtu da. Joan
den ostiralean inauguratu zuten.
Modu honetan, hasi dute jada 40 gaz-
tetxoren parte hartzea duen eskolak,
ikasturte berria. Ziklokross kanpaina
betean dira orain. 

NOAUA! 360 kirol denda, egoitza
gisa baliatuko duzue aurrerantzean?

Alex Urkiola. Buruntzazpi txirrindu-
lari taldearentzat egoitza izango da.
Paperak ekarri eta eraman, norbaitek
zerbait beharko balu… Zerbitzu horiek
guztiak hemen zentralizatuko ditugu,
nahiz kirol denda bezala irekiko dugun.

Eskolako hitzorduak ere denda ondoan
finkatuko ditugu. Gainerakoan, dendak
solariuma, bi masaje gela, gorputz-jarre-
ra egokiak lantzeko gunea, spinning
sekzio berezi bat eta kirol arropa salgai
izango ditu. 

N. Ikasturtea bestelakoan, nola hasi
duzue?

A. U. Ondo hasi dugu. Berrogei hau-
rrek izena eman dute. Alebin, infantil,
kadete eta jubeniekin mailaz igotzen ari
gara. Maila bakoitzean bizpahiru ordez-
kari baditugu. Dirua falta zaigu, baina
pixkanaka taldea handitzen doa.

N. Taldea martxan jarri zenutenetik
hona, zer nolako bilakaera izan du?

A. U. Zorrotz hasi ginela, hiruzpalau
urte izango dira. Baina serio, esponso-
rrekin, bi urte eta erdi. Ilusio handiare-
kin hasi ginen eta orain egiten dudan
balorazioa oso ona da. Esponsorren par-
tetik laguntza oso handia jaso dugu.

Bagenekien jendea pixkanaka izena
ematen joango zela, hau azken finean
gaztetxoei laguntzeko baita.
Esponsorrek ulertu duten mezua ere
garrantzitsua da. 

N. Eskola den neurrian, kirol hezike-
ta lantzen duzue?

A. U. Haurren kirolera hurbiltzea.
Nerabezarora ailegatzean gauzak oker-
tzen joaten dira eta sortu zen egunetik
gaur egunera mantentzen dugun errefe-
rente bakarra da, gazteak kirolean man-
tentzea. Nerabezaroa garai zaila baita.
Larunbat edo igandetan lasterketa izan-
da, bezperan ohera lehenago joatea,
bizio hori bultzatzea nahi genuke.

N. Neskak badituzue taldean?
A. U. Hiruzpalau badira. Neska nera-

beak falta dira. Parte hartzera gonbida-
tzen ditugu.

N. Zuen eskolan parte hartu nahi

duenak zer egin behar du?
A. U. Bai Usurbil edo bai Lasarte-

Oriakoek, larunbat goizetako klaseetara
joan eta bertan galdetu dezatela. Edo
gure egoitzara, dendara etorri eta hemen
informazioa eskatu besterik ez dute.
Edo buruntzazpi@gmail.com helbidera
e-mail bat bidali eta erantzungo zaio.

N. Urbil ondoa entrenatzeko balia-
tuko duzue aurten ere?

A. U. Urbil, Urbarte inguru hau.
Txikienek larunbat goizetan entrenatu-
ko dute, eta gero, alebin, infantil, kade-
te eta jubenil mailakoek, bakoitzak ahal
duen moduan. 

N. Usurbildar eta lasartearrak dabil-
tza zuen taldean. Nongo ordezkaritza
da zabalagoa?

A. U. Txikitan gertatzen zaiguna da,
udalerri bakoitzeko hogeina partaide
ditugula. Parekatuta daude beraz. Baina
guretzat denak Buruntzazpikoak dira.

Aurreko astean inauguratu zen Buruntzazpi eskolaren egoitza berria.

“Gogoa, kaskoa eta txirrinda
ekarriz gero, ez dago bestelako

inolako baldintzarik”

EZ DA ASKO BEHAR...

“Oso osasuntsua da txirrindularitza”
NOAUA! Zergatik ekin diezaioke

gazte batek, txirrindularitzari?
Alex Urkola. Norberarentzat oso

osasuntsua delako. Hasi beharko balu
bizikleta elektrikoa erosiz, pixkanaka
lantzen joateko, erosi dezala. Eta aurre-
ra. Etxeko bizikleta zaharrena martxan
jarri, bizikleta garestien beharrik ez

dago. Arra sortzen joan ahala kontura-
tzen zara, material hobea behar duzula.

N. Denboraldiaren zer garaitan zau-
dete orain?

A.U. Ziklokross kanpaina hasiko
dugu orain, otsailera arte luzatuko dena.
Eta gero udako kanpaina hasten da. 
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2010eko irailean eguneratutako ordutegiak.
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INGO AL DEU?

Agenda

Goardiako farmaziak
Azaroak 4, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Azaroak 5, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Azaroak 6, larunbata
Oa, Kontseju Zarra 11 Usurbil
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Azaroak 7, igandea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Azaroak 8, astelehena
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Azaroak 9, asteartea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Azaroak 10, asteazkena
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Azaroak 11, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Azaroak 12, ostirala
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Azaroak 13, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Azaroak 14, igandea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

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

Azaroak 5 ostirala
22:30ean, “Debekatua dago oroitzea”,
dokumentala Sutegin (ikus 10. orrial-
dea).

Azaroak 6 larunbata
10:00etan Gaztelekuan ate irekiak.
19:00etan, “Prest zaude!” antzerkia
(ikus 10. orrialdea).

Azaroak 7 igandea
19:00etan, “Ornitorrinkus” emanal-
dia (ikus 11. orrialdea).

Alejandro Tapiaren margolanak,

Donostiako Ekain arte galerian

1965. urtean sortu eta 1990ean
desegin zen Ur margolaritza
taldea; bertako kide izan zen

Alejandro Tapia margolaria. Eta agi-
nagarrarekin batera, Javier Arocena,
Carlos Bizcarrondo eta Jose
Gracenea. Orain, Donostiako Ekain
arte galeriak talde honen azken arte-
lanak bildu eta erakusgai jarri ditu,
Donostiako Alde Zaharrean duen
aretoan. 

Azaroaren 27ra arte ikusgai izango
da erakusketa, Iñigo kalea, 4 zenba-
kian. Ordutegi honetan: astelehenetik

larunbatera, goizez 11:30-13:30 arte-
an eta arratsaldez, 17:30-21:00 artean. 

Manu Urbieta eta

Tomas Esnaolaren erakusketa Sutegin

Urdaiagako Sendategiko gaixoen
artelanak ikusgai egon dira egu-

notan, Sutegiko erakusketa aretoan.
Bertan antolatu den Marrazki eta
Margo Lehiaketaren lehen edizioko
emaitza ezagutu ahal izan da, atzo eta
gaurko Sendategiko argazki bildumare-
kin batera. Ondoko argazkia horren
guztiaren adibide soil bat da.

Erakusketa bat bestearen atzetik
zabaltzen ari dira azken asteotan
Sutegin. Sendategikoen artelanen oste-
an, beste bi lagunen margolan eta era-
kusketen txanda izango da orain, Manu
Urbieta eta Tomas Esnaolarenak hain
zuzen. Hilabetez egongo da ikusgai era-
kusketa kultur etxeko aretoan, azaroa-

ren 5etik abenduaren 4ra arte. 
Erakusketa asteburuetan bakarrik

zabalduko dute. Ostiral eta larunbat
arratsaldetan, 18:30-20:00 artean eta
igande eguerdietan, 12:00-14:00 arte-
an.

Alejandro Tapia, Javier Arozena

eta Carlos Bizcarrondo,

erakusketaren inaugurazioan.

Sendategikoek egindako lanak

Sutegin egon dira ikusgai.
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GAZI, GOZO, GEZA

Udan "hotel berezitik" bidalitako
postaltxoa ikusi genian baina,
motel, guk hemen hori baino
askoz hobeagoa eskaintzeko
irrikitan gaudek. Palakada tiradizo
belarri horiei. Zorionak!

Zorionak Ekhi, azaroaren
9an urtebete! Familiko
txikiari muxu handi bat
etxekoen partez.

Zorionak Markel! Run run, badatorrela
azaroaren 5a eta Markelek 6 urte beteko
ditu. Prestatzen joan bizkotxoa eta segi
orain bezain irrifartsu. 

Zorionak Aingeru!
Azaroaren 3an egin
dituzu 7 urte.
Zorionak eta muxu
handi bat aita, ama

eta amonaren  partez!

ETXEBIZITZA

- 3 logelako pisu bat alokatzen da Muna Lurra kalean.
Telefonoa: 661 43 63 53

- Etxebizitza salgai Santuenean. Hiru logela, sukaldea,
komuna. 60 metro karratu. 665 736 896 (Iñaki).

- Pisu bat hartuko nuke alokairuan Usurbilen, bi hilabe-
tez. Presazkoa da. 671 45 00 90.

- Lokala alokatzen da Atxegalden (lehen Truke zena).
Prezioa: 360 euro. 943 373 414.

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

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

- Logela bat alokatuko nuke edo konpartitzeko etxe bate-
an sartuko nintzateke alokairuan. Nire telefono zen-
bakia: 648 005 159.

- 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 salgai Alfaron (Errioxa). Astebukaerak eta

oporraldietarako egokia. Terreno eta pistinarekin.
Herritik 1,2 kilometrotara. 2 logela, egongela txime-
nearekin, sukaldea, komuna, portxea. 675702428
(gauez).

- 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 berri-
tua. Interesatuak deitu: 637225620.

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

-95metro karratuko etxebizitza salgai Kaxkoan. Erreforma
behar du baina aldaketak egiteko aukera asko.
141.000 euro. 943 36 98 35 (21:00etatik aurrera).

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

- 230 metro karratuko etxea salgai, 2 solairuko bordare-
kin. 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 sal-
gai. 2 gela, sukaldea handia, etxeak kanpokaldera
ematen du, gasa eta kalefazioa ditu. 200.000.
666539284.

- Etxe berria salgai Kaxkoan. 3 logela, bainua, komuna,...
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

-Txaramunto auzoan 15 metro karratuko garaje itxi bat
alokatzen da 85 euro. Interesatuak deitu: 661 618
970.

- Garaje lerroa salgai Munalurran. 678 225 241.
- Munalurra auzoan jarraian dauden garajeko bi marra

dauzkat salgai. Biak batera edo banaka. 678225241.

-33m karratuko lokal bat alokatzen dut Atxegalden 280
eurotan. Sarrera egokia. 943373414

- 2006ko Ford Transit Td/240s Kombi6 salgai. Ioseba
669 074 698.

- 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.

-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 solairu-

tan) dituen lokal bat alokatzen da. 658716970.

LANPOSTUAK
Lan-eskaerak
-Goizetan ume bat zaintzeko emakume baten bila gabil-

tza. Esperientzia eta erreferentziak eskatuko dira.
646130387.
-Iratxo tabernan pizza banatzaile baten bila gabiltza.

Banaketa afaritarako garaian egingo da. Beharrezkoa
motorra edo kotxea izatea. 943369135

- Arratsaldetan umeak zaintzeko neska baten bila gabiltza.
Nahiago dugu Usurbilgoa eta euskalduna izatea.
Interesatuak deitu 676355635 telefonora.

- LH-n edota DBH-n klase partikularrak emateko prest
egongo al zinateke? Hala bada, pasa zaitez Udarregi
Ikastolako idazkaritzatik izena ematera.

- Astebukaeratan lan egiteko,  zerbitzari moduan aritzeko
pertsona bat behar dugu. 943 36 67 10.

Lan-eskaintzak
- Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko edo

adineko pertsonak zein haurrak zaintzeko. Orduka
edo interna moduan aritzeko. 626344882.

- Neska bat eskaintzen da, etxeko lanak egiteko, pertsona
helduak zaintzeko edo sukaldari laguntzaile aritzeko.
Gidabaimena eta disponibilitate osoa. 618722117.

- Lehen Hezkuntzako diplomatuak klase partikularrak
ematen ditu ikasgai guztietan, Usurbilgo lokalean. 
688 681 557 edo imakulada@gmail.com
- Neska bat eskaintzen da orduka zein interna moduan

lanean aritzeko Usurbil eta inguruetan etxeko lanak
egiteko edo pertsonak helduak zaintzeko. 696537247

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko orduka
edo tabernan lanean aritzeko. 603794547.

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko orduka
edo tabernan lanean aritzeko. 635217362

- 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, pertsona
helduak zein haurrak zaintzeko edo ostalaritza laneta-
rako. Esperientziduna. 658107757

- 23 urteko mutila, Usurbilen lan bila dabil barrako zerbitza-
ri edo sukaldari laguntzaile gisa lan egiteko urte osorako.
Lanean berehala hasteko: 622 065 461 (Alex).

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

- Astebukaeratan edo astean zehar goizeko 10:00etatik
arratsaldeko 16:00ak arte garbiketa lanak edo pertso-
na 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 zain-
tzen 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 orduka 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 aritze-
ko eskaintzen da. 608 835 033.

- Matematika eta estatistika klaseak ematen ditut, edozein
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 etxeko-
lanak egiteko.  679742413.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

-Administrazioko perfil guztiak eta EGA prestatzeko klase
partikularrak ematen ditut. 656 723 650 (Jorge).

- 1´50eko ohe osoa salgai. Somierra eta koltxoia. Prezio
onean. 943 366 589.

- Gurpildun aulki bat daukagu. Behar duen edozeini
emango genioke. 943363201.

- Bugaboo markako umeentzako kotxea daukat salgai.
Kapazoa eta silla ditu eta burbuja eta zakutxoa ere bai.
Interesatuak deitu 616586851 telefonora.

- Su-egurra salgai modu onean. 689937338 Jesus Mari.
- 7 gazteko lagun taldea gara eta lokal bat alokairuan har-

tuko genuke. 617 802 088.
- Flex markako ohe artikulatua eta latex koltxoia salgai.

700 euro. 667521874
-Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasunaren

kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edo USBaren
bidez txipik instalatzeko beharrik gabe. Kontsola ez da
irekitzen eta horrela, garantia ez da galtzen, dena soft-
warearen bidez egiten da. 635729637

-Argazki zaharrak berritzen ditut. Bideoak montatzen
ditut bai bideoarekin, bai argazkiekin DVD formato-
an. 635729637

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

nuke Usurbil edo inguruan: 616260451
- Ostalaritzako makinaria, kafetegiko altzariak salgai; aul-

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

- Informatikaria naiz. Ordenagailuen edo informatikari
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 urtebeteko
behorra. Tf: 626 220 925.

HILDAKOAK

Iñaxi Eizagirre Peña
urriaren 28an hil zen
79 urterekin

JAIOTZAK

Leire Diez Vegas, irailak 3
Oihane Lasa Aizpurua, irailak 4
Amaiur Errekondo Usarralde, irailak 4
June Iparragirre Delso, irailak 11
Izaro Bienda Piñas, irailak 18
Paula Macias Revilla, urriak 3
Danel Sanchez Lobo, urriak 15






