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Euskal Herrira!

Euskal presoak

Udala  943 371 951
Atez ateko bulegoa 900 776 776 
Udaltzaingoa   943 361 112
Udal zerbitzuak (Brigada) 943 370 148 
Gizarte Zerbitzuak  943 377 110
Diputazioa - Basetxea  943 361 215 
Bake Epaitegia  943 372 336
Udarregi Ikastola  943 361 216 
Haur Eskola  943 374 061
Zubietako Lanbide Eskola  943 364 600 
Zubietako Herri Batzarra  943 372 077
Hastapen tailerrak  943 360 465 
KZgunea  943 570 999
Oiardo Kiroldegia 943 372 498 

Sutegi Udal Liburutegia 943 360 692
Zumarte Musika Eskola 943 371 594 
Etumeta AEK Euskaltegia 943 372 001
Kalezar Eguneko Zentroa 943 365 249 
Gure Pakea Zahar Egoitza 943 368 770
Gure Elkartea Zahar Egoitza 943 371 751 
Arrate Zahar Egoitza  943 366 340 
Taxia (Angel)  607 928 770
Taxia (Joxe Kruz)  677 373 466 
Eusko Tren  943 470 976 
Korreos - posta zerbitzua  943 362 894
Anbulategia  943 362 013 
Oa botika  943 376 076
Iturralde botika  943 363 395 

DYA  943 464 622
Gurutze Gorria  943 272 222 
Emergentziak 112
Gonzalez Ehorztetxea  943 362 163
Gipuzkoa Donostia Kutxa  943 361 202 
Euskadiko Kutxa-Laborala  943 364 740
Banco Guipuzcoano  943 370 006 
Banco Popular Español  943 370 411
BBVA  943 377 155 
Caja Rural Kutxa  943 368 842
Argindarra - Iberdrola  901 202 020 
Gas naturala - Naturgas  902 123 456
Telefonica  1004 
Euskaltel  900 840 840

Agerreazpiko etxebizitzak, eraikitzetik gertuago

Agerreazpin babes ofizialeko
etxebizitzak eraikitzen haste-
koak direla nabari da. Pisuen

salmenta iragartzen duen kartel bat ikus
daiteke, babes ofizialeko etxebizitzak
eraikitzekoak diren lur eremu ondoan.
Handik gertu, laster hasiko diren lane-
tarako etxolak ere kokatu dituzte.
Aurreko legegintzaldi amaieran, bizile-
ku hauen zozketa egin eta aste gutxira,
gobernu taldeak lanak udazken honetan
bertan hastea aurreikusia zuen. Itxura
guztien arabera, begi bistako aldaketa
hauekin, egindako iragarpenak beteko
dira. Usurbilgo Udalak 2012 eta 2013
urteak lotuko dituen negurako bizile-
kuok eskuragarri izatea espero du. Hasi dira eraikitze lanak iragartzen.
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HE R O R R E K E S A N

IMANOL UBEDA

Oporretan informazioak ere atseden hartzen duela
esan ohi da. Ez dela ganorazko albisterik izaten

eta inoizko oihartzun handiena hartzen dutela ustez txi-
kikeriak diren kontuek eta txutxumutxuek. Udako opor
hauetan, ordea, albistegietan lanean aritu diren kazeta-
riak inoiz baino estresatuago ibili dira. Dena emanda.
Ezin iritsi.

Azkar asko ahazten ditugu gauzak, baina atzera begi-
ra jarriz gero, ezuste ugariren lekuko izan gara. Eta
dagoeneko aspaldiko kontuak izan direla ematen du,
ezta. Esate baterako: Norvegiako erasoa, “90eko hamar-
kadan diputazioek emandako opor fiskalak ez ziren
legezkoak”, “Presioei men eginda azaroaren 20ra
Zapaterok hauteskundeak aurreratu  ditu” (uztailaren
29an eman zuen data hori ezagutzera Zapaterok, duela
hilabete eskas!, baina dagoeneko joan den mendean edo
egindako deialdia dirudi...), Gazteen erreboltak
Londresen eta beste hainbat hiritan, Gazteen Munduko
Jardunaldiak Madrilen, Nazioarteko burtsak burua
altxatu ezinda (beno, hau ez da nobedade handia azken

urteotan), “Ligako lehen partida bertan behera”,
“AHTren lanak bi urterako geratu ditu Frantziako
Gobernuak Lapurdin”, “Espainiako Konstituzioaren
erreforma”... 

Alegia, uztailean eta abuztuan lanean izan diren kaze-
tariek merezitako oporrak hartuko dituztela aurki.
Besteok, dagoeneko eguneroko martxa hartu dugu. Ez
dago beste erremediorik. Konturatu orduko, egunero-
kotasunaren soka estuak hartu gaitu eta akabo.

Gauza asko, ordea, lehen bezala aurkitu ditugu. Pasa
den ikasturtea udal hauteskundeekin borobildu bage-
nuen, ikasturte berria ere hauteskunde giroan hasi
dugu. Rubalcaba eta Rajoyren kontuekin nahikoa eta
gehiegi izan dugu uda partean. Eta ez dirudi jazarpen
mediatiko honek laster atertuko duenik. Alderantziz.
Areagotzen joango da, itogarri bihurtzeraino. Eta
hemen eta orain, azaroaren 20a hain urruti ikusten
dut... 

Bistan da batzuk ez digutela sekula bakerik emango.
Ezta oporretan ere.

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

Albistegietan oporrik ez

Ika-mika

Usurbilgo alderdi politikoekin hezkuntza publikoko AUKERAtaz hizketan

Euskal eskola publikoaren aldeko
taldekook, inkestaren emaitzak

jaso eta NOAUA!n argitaratu ondo-
ren, herriko alderdi politiko guztiekin
harremanetan jarri behar ginela era-
baki genuen. Harremanetan jarri
bakarrik ez, gure taldea ezagutzera
eman eta inkestaren emaitzen irakur-
keta amankomun bat egitera bildu
behar ginela, ere erabaki genuen. 

Alderdi guztiekin (Bildu, Aralar,
Hamaikabat, EAJ-PNV eta PSE-
PSOE) bilerak atseginak eta baiko-
rrak izan ziren, guztiek eskertu zigu-
ten gure aurkezpena eta egindako
lana. Denek ikusten dute euskal esko-
la publikoaren alde dagoen usurbildar
multzo bat badagoela eta erantzun
bat eman beharko zaiola. Oso positi-
botzat hartu zuten, Julen
Bengoetxearen (Gipuzkoako

Hezkuntza Ordezkaria) presentzia
gure artean. Bildu gure herrian alder-
di nagusiena izanik, hitz-egindako
gauza askoren artean, beraiek ere
prest zeudela erantzun bat emateko
arazo honi esan ziguten. Euskal
Eskola Publikoa eta Udarregi
Ikastolaren arteko uztartze posible bat
aztertzeko edo beste formula berri bat
asmatzeko prest egongo liratekeela
esan ziguten. Proiektu bat eratzeko
eskatu ziguten Bildukoek.

Guk ere, oso baikortzat hartu dugu
alderdi politikoekin egindako bilera
erronda hau, eta gure konklusioak
atera ere atera ditugu: lehena, hasi
berri dugun ekimen honek jarraitu
behar duela eta indartu behar dugula
ahal den neurrian. Bigarrena, nolako
Euskal Eskola Publikoa nahi dugun
Usurbilen? galderari erantzun idatzi

bat eman behar diogula eta horretara-
ko proiektu bat prestatu behar dugu-
la. Hirugarrena, Gipuzkoako
Hezkuntza Ordezkariaren eta
Gasteizko Administrazioaren bultza-
da handi bat lortu behar dugula.

Badakigu bidea ez dela erraza izan-
go, lan asko egin beharko dugula,
denbora luzatu egingo zaigula, buru
hauste dezente edukiko ditugula.
Baina zailtasun hauek guztiak gaindi-
tu behar ditugula, gure herrian hez-
kuntza ezberdin aukera bat egoteko.
Klabea AUKERA dela iruditzen
zaigu. Gurasook, gure haurrak
Ikastolara edo Euskal Eskola
Publikora eramateko posibilitateaz
aukera eduki nahi dugulako.

“AUKERA” Euskal Eskola
Publikoaren Aldeko Taldea
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PI L-P I L E A N

Berritua izan da 

Kirol Patronatuko zuzendaritza batzordea

Usurbilgo Kirol Patronatuko
zuzendaritza batzordeko kide
berrien izendapena onartu

zuen udalbatzak uztailaren 26ko osoko
bilkuran. PSE-EE-ko udal ordezkaria
abstenitu zen, gainerakoak proposame-
naren alde agertu ziren. Kirol
Patronatuko lehendakaria Iñaki Ugarte
Aguirre Bilduko ordezkaria izango da.
Aipatu erakundea gainerako kideok
osatuko dute: Josu Portu Alzagak,
Lontxo Zubiria Caminok eta Luismari
Ormaetxea Santsiñenak. Hauen ordez-
koak, Beñat Larrañaga Urdanpilleta,
Maria Isabel Korta Etxeberria eta Miren
Josune Urquia Carrera izango dira
hurrenez hurren. 

Bestalde, bada non aukeratua Kirol
Patronatutik 2011-2012 ikasturte berri-
rako luzatu duten kirol eskaintzan. 

Aurtengo ikastaroak
Aerobik, mantentze gimnasia, pilates,

spinning, tonifikazioa, banakako entre-
namendu saioak giharketa gelan, 3.adin
eta ezinduei zuzenduriko ikastaroak,
haur zein helduei zuzenduriko igeriketa
saioak... Zerrenda luzea da, ordutegi
eskaintza zabala eta abonatuek prezio
bereziak izango dituzte interesa piztu
dien jardueretako batean izena ematen
badute. Iazko ikasturtean ikastaroren
batean parte hartu zuten herritarrek
izango dute aurrenik, izena emateko
lehentasuna, irailaren 15era arte.
Bigarren hamabostaldian denentzat ire-
kiko da aipatu epea. Informazio gehiago
Kiroldegian bertan (edo 943 372 498).

Ikastaroetan izena emateko epea ireki da kiroldegian.

Atalluko Plan Partzialaren
bigarren aldaketa, onartua

Bildu eta PSE-EE-ko udal ordez-
karien babesarekin behin beti-

rako gehiengo osoz onartu da
Atalluko Plan Partzialaren bigarren
aldaketa. Aurka agertu zen
Hamaikabat udal taldea, eta absten-
tziora jo zuten aldiz, Aralar eta EAJ-
PNV-ko ordezkariek erabakia hartze-
ko unean, uztailaren 26an burutu zen
osoko ohiko bilkuran. Udalbatzaren
onarpena jasota, Plan Partziala Foru
Aldundira bidali eta erabakia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzekoak ziren. 

%3,22 igoko dira Eguneko
Zentroko erabiltze prezioak

Eguneko Zentroa kudeatzen
duen GSR enpresak Usurbilgo

Udalari eginiko proposamena onartua
du udalbatzak. Astelehenetik ostirale-
ra, nahiz asteburuetan orain arte inda-
rrean zeuden prezioei %3,22ko igoera
aplikatzea aho batez onartu zuten bost
udal taldeek. Aurrerantzean, iazko igo-
eren erabiltzaile bakoitzak euro bat
edo bi gehiago ordaindu beharko ditu.
48,75 euro astelehenetik ostiralera
(lehen, 47,23 euro). Larunbat eta
igandeetan 51,26 euro (lehen, 49,66
euro). Igoera iazkoaren antzerakoa da.
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EL K A R R I Z K E TA

Maddi Galbete, ikasturte batez Bolivian

Heziketa berezia ikasten ari
zela, azken ikasturtea atze-
rrian, Bolivian igarotzeko

aukera suertatu zitzaion Maddi
Galbete Kalezarreko NOAUA!-ko
kronistari. Ez zuen bitan pentsatu eta
baiezkoa eman zuen, betidanik izan
baitu atzerrira joateko gogoa.
Oporraldi garai hauetan bidaiatzeko
planak ugariak direnean, atzerrira
joateko eta errealitate desberdinak
ezagutzeko beste modu bat hautatu
du Maddik. 

NOAUA! Nolatan suertatu zitzaizun
Boliviara joateko aukera?

Maddi Galbete. Aukera iaz, bigarren
ikasturtean sortu zen. Normalean hiru
hilabeterako bidaia izaten da, baina sei
hilabeterako eskaria egin nuen. Asko
informatu eta saiatu behar zara plaza
lortzeko. Azkenean notaren arabera
aukeraketa egiten dute eta egokitu
zitzaidan. 

N. Baiezkoa jasota, bidaiara joan
arte prestaketa lan asko eta denbora
gutxi agian?

M. G. Bidaia ez zegoen oso orienta-
tua. Donostiako Haurralde Gobernuz
Kanpoko Erakundeak Boliviako beste
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GKE)
batzuen kontaktuak eman zizkiguten,
eta haiekin harremanetan jarri ginen.
Boliviara joan arte, guztia inkognita
handi bat izan zen, ez genekien ezer.
Baina iritsi ginen azkenean.

N. Bakarrik joan zinen?
M. G. Ezagutu ez eta irakaskuntza

ikasten ari zen beste neska batekin joan
nintzen. Oso ondo moldatu ginen. 

N. Boliviarekin izandako lehen

kontaktu hartze hori nolakoa izan
zen?

M. G. Eromena izan zen. Bakarrik iri-
tsi ginen Santa Cruzera, eta Sucrera joa-
teko hango GKE-koen helbide elektro-
nikoa besterik ez genuen. Esan ziguten
lehen gauza, Bolivian gauez autobusik
inoiz ez hartzeko izan zen. Egunez egon-
go zelakoan, geltokira joan ginen, baina
gauez bakarrik zegoen autobusa. GKE-
koei telefonoz biharamunean noiz iritsi-
ko ginen jakinarazi genien eta gauez
autobusa hartu genuen. Nire bizitzako
hamalau ordurik luzeenak izan ziren.
Amildegi ondotik joan ginen hamalau
orduz eta gauez, ikaragarria izan zen.
Arriskutsua zen, hortik aurrera ez
genuen autobusa behin ere gauez hartu.
Iritsi ginenean oso ondo hartu gintuz-
ten. GKE-aren funtzionamendua eraku-
tsi ziguten, gerora praktikekin hasteko.

N. Zertan oinarritzen zen zuen egi-
tekoa?

M. G. Erdi eta erdi egin genuen.
Egonaldiaren erdia hirian egin genuen,
bestea herri txiki batean, mendi puntan,
Ocurin. Egunero oinez joan behar
genuen, 40 bat minutu Canchas Blancas
izeneko eskolara. 28 umeko eskola txiki
bat zen, oso indigena. Denek ketxueraz
hitz egiten zuten. Aurpegia zartatuta,
erreta zuten denek. Irakasle bakarra
zegoen 28 umerentzat. Bi joan ginenez,
adinka banatu ginen. 8-9 urte arteko

umeak hartu nituen nik. Egunero arlo
desberdin bat lantzen zen. Dena oso
inprobisatua zen. Hango eta hemengo
metodologiek ez dute zerikusirik.

N. Errealitate erabat desberdinean
kokatutako eskola hau nolakoa zen?

M. G. 50 urte atzera joan izan bagina
bezala zen. Erregelarekin jotzen zuen
irakasleak, ez zitzaigun batera gustatzen.
Irakaslea oso serioa zen, erabat autorita-
rioa. Lehen egunean eskolatik inpresio-
natuta atera ginen. Eskola hartan hiru
hilabetez zer egin behar genuen galde-
tzen genion geure buruari. Gaizki.

N. Irakaslearen jarrerarekin, zer
tarte zenuten zuek zuen lana egiteko?

M. G. Hasieran ez ginen ausartzen
metodologia guztiz aldatzera, haurrak
horretara zeuden ohituta. Gu denbora
baterako geunden han eta gero joan
egingo ginen. Ezin zen ezta ere dena goi-
tik behera aldatu. Orduan, dinamikak
sartzen saiatzen ginen, jolas gehiago…
Beraiek idatzi besterik ez baitzuten egi-
ten.

N. Zuen planteamenduarekin ara-
zorik izan zenuten?

M. G. Ez, irakasleak ez baitzigun ezer
esaten. Gure artean ez zegoen komuni-
kaziorik, berak ere gaztelera haurrek
baino gutxiago ulertzen zuela zirudien.
Oso zaila izan zen. 

Maddi galbete erdian, ikasleez inguratuta.

“Egunero oinez joan
behar genuen, 40 bat

minutu Canchas Blancas
izeneko eskolara” 

MADDI GALBETE
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EL K A R R I Z K E TA 7
“Oinarrizkoena irakasten zitzaien”

NOAUA! Praktika saioetatik kanpo-
ko ordutegian, nolakoa zen zuen egu-
nerokoa?

Maddi Galbete. Goizeko 8:00etatik
15:00etara eskolan izaten ginen. Gero
ordu piloa izaten genuen gauera arte.
Mendi punta hartan ez zegoen ezer,
ondoko herria berriz kilometro askotara.
Gogorrena hori zen. Zortzietarako ohera
joaten ginen. Bertakoekin egoteko hiz-
kuntza ere muga handia zen. Horregatik,
GKE-koekin harreman estua egin
genuen, gure familia zen azkenean. 

N. Elkarbizitza horretan, bertako
errealitatearen berri jasoko zenuten.
Zer aipa dezakezu horren inguruan?

M.G. Atentzio gehiena deitu zidana
hasieratik, amatasunarena izan zen.
Denak 14 urterekin amak ziren. Egun
batean 16 urteko neska bat etorri zitzai-
gun, oso kezkatuta, hiru urte zeramatzala
mutilarekin eta umeak ezin zituela izan
esanez. Umeak ezin baditut izan, mutil
honek utziko nau eta bizi osorako ezingo
dut lortu beste mutil bat, zioen. Han
mutil batekin ibiltzen bazara, uzten
dizun unean jada inork ez dizu maite. Eta
umeak ezin badituzu izan, zure funtzioa
galdu duzu. Haientzat ez duzu “ezertara-
ko” balio.

N. Beraz zeintzuk dira emakume eta
gizonen rolak?

M.G. Umeak izan eta amatasuna ema-
kumearen kasuan. Gizonezkoen rola zen,
baratzean lan egitea. Uzta garaian, ema-
kumeak ere laguntzen zuen. Bestela,
ikusten zenuen herria ume eta emakumez
betea. Emakume bakoitza bere etxean
zegoen, euren artean ez zuten harreman
handirik. Oso tristea zen.

N. Gerora hirira zoazte, Sucrera. Hor
aldaketa dator?

M.G. Bizitza erabat aldatu zitzaigun,
hobeto geunden. Hiriko proiektuari
“eskola mugikorra” deitzen zitzaion.
Furgoneta batean egunero auzoz auzo
joaten ginen. Kalean lan egiten zuten
haurrak lan mundutik ateratzea zen berez
helburua, jolasen bidez. Umeak ume sen-
tiaraztea, momentu batez bazen ere.

Egun osoa zapatak edo autoak garbitzen,
adreiluak eramaten… igarotzen zuten.
Ume gehienak auzo marjinaletakoak
ziren, askorentzat eskola bakarra geuk
ematen geniena zen. Oinarrizkoena ira-
kasten zitzaien; irakurtzen, idazten eta
zenbatzen. 

N. Herri txiki horretatik hiriburura,
zer desberdintasun sumatu zenituzten?

M.G. Hirian asko nabarmentzen zen
klase banaketa. Herrian azkenean denak
berdinak ziren, ez zegoen mailarik Santa
Cruzera lehen aldiz iristean, oso pobrea
iruditu zitzaigun. Gero sei hilabete pasa
eta hegazkina hartzeko berriz Santa
Cruzera bueltatzean, erabat aberatsa iru-
ditzen zitzaigun. Bizitakoa bizi eta gero,
sei hilabetetan zenbat aldatu zen pobre-
ziarekiko genuen geure ikuspuntua.
Indigenak direnen eta ez direnen artean
desberdintasun handiak daude.
Indigenak oso itxiak dira, baina euren
kulturak eta ohiturek indar handia dute
eta oso polita da hori. Hirian ere indige-
na asko dago, baina gehiago entzuten
dakite. Kontrastea oso nabaria da.

N. Batzuetan zalantzan jartzen da
GKE-en lana. Zure esperientziatik zer
esango zenuke?

M.G. Benetan eraginkorra izateko han,
egonaldiak ere luzeagoa behar luke. Gure
moduko bidaiak onak dira pertsona sen-
tsibilizatzeko. Askoz gehiago irabazten du
joaten den pertsonak hangoek baino.
Pena handia ematen zidan, egon naizen
leku indigenaren kasuan nola ez zen
gehiago bultzatzen ketxuera, galtzen ari
baita. Hirian probetxu handiagokoak
ginen, astialdi mundukoa zen gehiago,
jolas eta baliabide gehiago genituen.
Gehiago balio du han zer dagoen ikuste-
ko, eta gero ikasitakoa hona ekartzeko.

N. Esperientziak zer eman dizu?
M.G. Heziketa bereziari buruz ezer

gutxi. Praktikak egitera joatean, egin
nuenak ez du ikasitakoarekin inolako
zerikusirik. Baina gero bai, piloa inprobi-
satzen ikasi dut. Material gutxirekin
gauza asko egiten genituen. 

N. Zer esango zenioke zure antzeko
bidaia egin nahi duen horri?

M.G. Joan nahi duzula oso argi izan
arren, inoiz ez da erraza. Aspalditik nahi
nuen zerbait zen. Halere, joateko unean
kosta zitzaidan joatea. Behin han egonda,
ez naiz ezertaz damutzen. Benetan joan
nahi duen jendea animatzen dut, bestela
hara iritsita behera etortzen zara segituan.

“Oinarrizkoena irakasten zitzaien: irakurtzen, idazten eta zenbatzen”.

“Piloa inprobisatzen ikasi
dut. Material gutxirekin

gauza asko egiten genituen”

MADDI GALBETE
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PI L-P I L E A N

Martxan da eskualdeko turismoa garatzeko egitasmoa

Eusko Jaurlaritzako
Merkataritza eta Turismo
sailburuordetza eta

Basquetour turismo agentzia 2010-
2013 Euskadiko Turismoaren
Lehiakortasun eta Berrikuntza Plana
bultzatzen ari dira. Sektore honetan
diharduten eragile publiko eta priba-
tu guztien partehartzea ezinbesteko-
tzat jotzen dute. Horregatik, eskualde
mailako lankidetza-taldeak jarri nahi
dituzte martxan. Sustapen lan hori
Behemendik egingo du
Donostialdean eta, besteak beste,
Usurbilgo Udalak hartu du parte eki-
men honetan.

Administrazioak beharrezkotzat jo du
turismoguneen garapena sustatzen joa-
tea, horretarako, eskualdeetako turismo-
lankidetzarako erakundeak sortzea bul-
tzatu nahi du. Honenbestez,
Donostialdea eskualdeko (Andoain,
Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria,
Urnieta, Usurbil) lankidetza burutuko
duena Behemendi elkartea izatea adostu
da,  bi helbururekin: 

1.-Turismo-dinamizaziorako planen
bitartez eskualdeko turismo-garapena
sustatzea.

2.- Eskualdean turismo-sektorearekin
zuzenean edo zeharka lotuta dauden era-
gile publiko eta pribatuekin elkarrekin
lan egitea.

Eskualdean diharduten eragile priba-
tuak  publikoetara hurbiltzeko  partaide-

tza-mekanismoak sortzea aurreikusten
da. Kasu honetan, Behemendi izango da
mahai instituzionala, turismo mahaia
eta mahai subsektoriala antolatu eta
kudeatuko dituena.

Mahai instituzionala
Eskualdeko sei udaletxeek parte hartu-

ko dute eta turismo mahaiarengandik
proposamenak jaso, aztertu eta onartuko
ditu. Hartutako erabakien berri emango
dio Turismo mahaiari eta Gipuzkoako
zein EAEko beste Turismo mahaiekin
elkarlana egingo du.

Turismo mahaia
Eskualdeko eragile turistiko publiko-

pribatuek osatuko dute turismo mahaia
eta hauen iritziak/proposamenak jaso
(urteko plangintza, eskualdeko plan
estrategikoa,…) eta onartutako ekin-
tzen proposamena mahai instituziona-
lera pasako ditu.

Mahai subsektorialak
Subsektore turistiko pribatu desberdi-

netako eragileek osatuko dituzte mahai
hauek eta honenbestez  mahai hauen iri-
tziak/proposamenak jaso ondoren,
adostutako ekintzen proposamena turis-
mo mahaira pasako dituzte.

Eragileei deialdia
Iraila-urritik aurrera osatuko dira

mahai instituzionala eta turismo
mahaia, eta Behemenditik eskualdeko
eragile turistiko desberdinei egingo zaie
deialdia elkarlanean aritzeko eta eskual-
deko turismo-garapena sustatzeko.

Informazio gehiagorako
Gai honen inguruan informazio

gehiago nahi izanez gero Behemendiko
teknikaria den Ainhoa Amundaraini
deitu  (656 705 243) edo idatzi hurren-
go helbide elektronikora:

behemendi@telefonica.net

San Esteban elurretan (Argazkia: Iñaki Labaien).

“Behemenditik eskualdeko
eragile turistiko desberdinei

egingo zaie deialdia”

PARTEHARTZEA HELBURU



“Kontxako Banderara joateko asmoa dut, 

ikus dezatela galtzen ere badakigula”

Usurbilen bizi den arren, sor-
tzez Aiakoa da, eta Orion
ditu senide gehienak, baita

bihotza ere. Batez ere estropada kon-
tuetan, arrauna oso hurbiletik bizi
baitu. Horren erakusle, urtero
moduan, igandeotan, Orio kanpoan
geratu arren, Kontxako Banderara
goitik behera horiz jantzita joatekoa
da. Une zailenetan ere hor jarraitzen
duen zaletuetako bat baita Maria
Angeles Arruti herritarra. Lerroon
bidez, goiari eusteko mezua helarazi
nahi die oriotarrei.

NOAUA! Oriori gertaturikoa, zaletu
moduan nola bizi izan duzu?

Maria Angeles Arruti. Ez dut ezagu-
tu halakorik. Pena ikaragarria da. Talde
barruko kontuak ez ditut gehiegi bizi.
Baina entzun berri dudanaren arabera,
esan didate, Karlos Argiñanok ere eskai-
ni omen du bere laguntza, baina Jose
Luis Korta barruan izatekotan. Baita
Aizperrok ere. Inor ofenditu gabe, erori-
ta gabiltzanean makurtzen jakin behar
dugula uste dut. Mus jokalaria naiz, eta
irabazi baino lehen galtzen jakin behar
dela erakutsi didate beti. Laguntza behar
bada, eskatzen ere jakin egin behar da. 

N. Zein litzateke zure ikuspegitik,
egungo egoera hobetzeko irtenbide
bideragarriena?

M. A. A. Kanpoan dauden oriotarrak
ekartzeko aukera balego, zerbait egin
litekeela uste dut. Agian ez zen utzi
behar denak alde egiten. Baina kluba zer
baldintzetan dagoen ere ikusi behar da. 

N. Orio ez da Kontxako
Banderarako sailkatu. Donostiara
joango al zara? Kinielarik egiterik bai?

M. A. A. Kontxako Banderara joateko
asmoa badut, ikus dezatela galtzen ere

badakigula. Emakumeetan Orioren alde
egingo nuke, baina badakit Getaria-
Tolosakoak oso gogor dabiltzala.
Gizonezkoetan, lehia nahiko paretsua
da. Kontu izan, sailkapen proban hamai-
ka segundotara sartu zirela zazpiak.
Bestalde, Urdaibain senitartekoa dut,
Kaikun Iñaki Errasti aginagarra dago.
Udabe ere hor dugu.

N. Ezagunak, senitartekoak beste
talde batzuetan izanik, Orioko zaletu
izateari eustea zaila egiten al zaizu?

M.A.A. Ez. Neure kolorea, horia, eta
herria, Orio defendatzen ditut. Neure
nortasuna, betidanik Orio izan da eta ez
dut aldatuko. Iloba izan dut San Pedron
jokatzen. Baina ni oriotarra naiz, guztia-
ren gainetik.

N. Goitik behera horiz jantzia joan
ohi zara estropadetara. Aurretik, zein
da betetzen duzun errituala? 

M. A. A. Abanikoak, musuzapiak, tra-
jeak, pololoak, oinetakoak, gona, betau-
rrekoak, aterkia, pamelak, txapelak, pol-
tsak, oparitu zidaten bikinia… Kontxara
barrutik hasi eta kanporaino, horiz jan-
tzita joaten naiz. 

N. Halere, zure itxuraz haratago doa
Oriorekiko duzun zaletasuna? 

M. A. A. “Seiscientos” txiki bat nuen.
Urte batean oporretatik etorri eta horiz
margotzeko asmoa nuen. Semeak neure
asmoaren berri izanik, ni etortzerako
urdinez margotu zuten, Aginagako kolo-

rearekin. Bestalde, zinta hori batekin,
globo horiz josita joaten nintzen autoan
Kontxara. Bilatzen dudan hori koloreko
guztia erosten dut; belarritakoak, lepo-
koak… Denetarik dut. Etxean ere, bal-
koi luzea dut eta banderak jartzen ditut.
Aurten, zazpi metroko zapi berezi bat eta
hiru bandera jarri ditut. Aurreko bi urte-
ak, traineruko kide adina kamiseta,
hamalau, soka batetik balkoitik teilatura
zintzilik jarrita izan ditut. Loreak ere
hamarretik zortzi horiak ditut. 

Txiki Larrañaga patroia eta Maria Angeles Arruti, 1998ko banderarekin.
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ELKARRIZKETA

“Aurten, zazpi metroko
zapi berezi bat eta hiru

bandera jarri ditut”

MARIA ANGELES ARRUTI

“Laguntza behar badute, hor

gaude zaletuak animatzeko”

N. Une zail hauetan, zer esan
nahi zenieke Orioko arraunlariei?

M. A. A. Animurik ez galtzeko behin
ere. Erortzen denak altxatzen jakin egi-
ten du. Saiatzeko burua tente-tente iza-
ten. Laguntza behar badute, hor gaude
zaletuak animatzeko. Heltzeko gogor
eta burua tente eramateko. Urte hobe-
ak etorriko dira. Eta aupa neskak!
Animuak bereziki bi usurbildarrei.

N. Zaletuen paperak nolakoa
behar du egoera berri honetan?

M. A. A. Zaletuak behar du, une
on eta gogorretan hor egotea.
Irailaren azkenera arte, banderak eta
gainerakoak ez ditut kenduko.
Estropada egunean Orioko bandera
jarriko dut. Eutsi goiari!
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HERRIKO TALDEAK

Gatibuk joko du Santueneko festetan

Santuenearen txanda da orain.
Astebete barru, irailaren
16tik 18ra jai giroa nagusitu-

ko da bertan, Jai Batzordeak prestatu
duen ekitaldi eskaintza zabalarekin.
Haur jolas, dastatze saio, dantzari
edota kantu-afariarekin batera, bada
azpimarratzeko moduko hitzordu
bat aurtengoan; Gatiburen kontzer-
tua, irailaren 16an. Eta hilaren 18an,
Udarregi Sariketaren lehen finalerdia
jokatuko da.

Santueneako jaietan talde bizkaitarra-
ren kontzertua ospatuko zela, herrita-
rren ahotan ibili da uda honetan.
Hitzordu zehatza jakitea falta zen.
Egitarauari erreparatuta, irailaren 16an,
ostiral gauean eskainiko du kontzertua
Gatibuk. Sai taldeak ere parte hartuko
du 23:00etan hasiko den ekitaldian.
Itzartu taldearen dantzaldiak borobildu-
ko du arratsaldeko 17:00etan txupina-
zoa jaurtita abiatuko diren jaietako
lehen eguna. 

48 orduz, denetariko ekitaldiak tarte-
katuko dira Santuenean. Irailaren 17a,
nagusiki haurrei zuzendutako ekitaldie-
kin joango da; jolasak, txokolatada,
buruhandiak… Gauez, ohiko tandema;
Josune Aranbururekin kantu-afaria
lehenik, eta gero goizaldera arte, Dj
Larraren emanaldiak dantzan jarriko
ditu bertaratutako guztiak. Dantzari,
toka txapelketa eta azken trakak boro-
bilduko dituzte Santueneako festak.

Udarregi Bertso Sariketako
lehen finalerdia, Santuenean
Gatiburen kontzertuarekin batera,

bada aurtengo jai egitarauan nabarmen-
tzeko moduko beste berrikuntza bat ere.
Bota Punttuba bertso eskolakoak estrei-
nakoz antolatzen ari diren Udarregi
Sariketa. Belaunaldi desberdinetako
bertsolariak bildu nahi dituzte ekimen
berri honetan. Beteranoak eta gazteak
aurrez aurre jarriko dituzte. Irailaren
18an Santueneako jaietan ospatuko den
herri bertso-bazkarian, sei heldu ariko
dira bertsotan. Udarregi Sariketako
lehen finalerdia izango da. Bigarrena,
Aginagako San Praixkuetan ospatuko
da, eta hitzordu horretan, sei bertsolari
gazteren saioaz gozatzeko aukera egon-

go da. 
Bota Punttubakoek Santueneako eta

Aginagako Jai Batzordeekin elkarlanean
antolatu duten txapelketa parte hartzai-
lea izango da. Zeresanik izango dute
beraz, bertsozaleek. Batetik sariketarako
gaiak proposatu ahal izango dituzte,
bertso eskolatik berri eman dutenez,
“tabernetan jarritako kutxen bidez eta

emailez”. Bestalde, bi finalerdietatik
finalera igaroko diren bi bertsolari hau-
tatzeko epaimahai bat egongo da. Saio
nagusirako hirugarren bertsolaria ordea,
zaletuek erabaki beharko dute.

Antolakuntzak aurreikusitakoaren
arabera, azaroan ospatuko da final han-
dia. Datorren astekarian zehaztasun
gehiago.

Gatibu taldekoak irailaren 16an izango dira gure artean.

Aurtengo jai egitaraua
Irailak 16, ostirala
17:00 Txupinazoa eta txokolatada 
Ibai-Ondo elkartearen aurrealdean.
Ondoren, herriko globo gerra.
18:30 Buruhandi eta Zumartxan 
txaranga.
19:00 Sardina jana trikipoteoarekin.
21:00 Musikarien afariak, DIA 
supermerkatua eta Aialde-berri 
sagardotegiari esker. Ogitartekoak 
egongo dira txosnan afaldu nahi 
duenarentzat
23:00 Sai eta Gatibu taldeen 
kontzertua.
Jarraian, dantzaldia Itzartu 
taldearekin. Ondoren, txokolatada.

Irailak 17, larunbata
11:00 Haur jolasak.
14:00 Haur bazkaria (norberak bere

bazkaria ekarri behar du, edariak eta
postrea banatuko dira).

16:00 Mus txapelketa (15:30etatik 
16:00etara bitartean inskripzioa).
17:30 Txokolatada Tragoxka 
tabernaren aurrean.
19:00 Buruhandiak.
20:30 Kantu afaria Josune 
Aranbururen laguntzarekin.
00:00 DJ Larra goizaldera arte.

Irailak 18, igandea
11:00 Toka txapelketa.
12:00 Hamaiketakoa 
Tragoxka tabernan.
14:00 Herri bertso-bazkaria.
17:00 Herriko dantzariak.
18:00 Ibarrako “Allur” dantza 
taldea. 
Segidan, buruhandiak.
19:30 Piper dastaketa 
Zumartxan txarangarekin.
21:00 Jaien amaiera: 
traka eta suzko zezena.



Kanta berriarekin itzuli eta traka 

burrunbatsuarekin joan dira Atxegaldeko festak

Aldaketak iragarri zituzten
aurten ospatzekoa zen bos-
garren ediziorako eta aurrei-

kuspenak bete dira. Itxura berrituta
eta indartuta itzuli dira Atxegaldeko
festak, jaietarako abesti eta jantzi
berriekin. Harrera jendetsua izan
dute antolatu diren ekitaldiek, bere-
ziki, kantu afari eta kontzertuek.

Bosgarren urteurrena ez da oharkabe-
an pasa. Doinu eta itxura berriarekin
ospatu dira Atxegaldeko aurtengo jaiak.
Azken hileotan hainbat auzokide eta
herritar prestatzen aritutako kanta
berriak leherrarazi zuen jai giroa auzoan,
abuztuaren 26an. Oholtza gainean
musikari eta abeslariak bildu ziren
estreinaldi unerako. Behean, festa gunea

kokatzen den “Parkeipeko plaza” ezagu-
nean, Jai Batzordeko kideak festetako
kamiseta arrosa eta lepoan zapi berria
zutela dantzan ekin zioten ospakizun
asteburuari, abestia entzuten hasitakoan.
Txupinazoaren ostean izan zen, eta
ondorengo 48 ordutan zetorrenaren ira-
garpena baino ez zen izan. 

Bizardunak, Itziarren Semeak eta Dj
Larraren emanaldiak bertako zein kan-
poko lagun ugari erakarri zuten.
Jendetsua izan zen baita, abuztuaren
27an Josune Aranburuk girotu zuen
kantu-afaria. Gaurko eta atzoko euskal
kantuen errepaso ederra egin zuten han
zirenek, giro ezin hobean. Halere, egu-
nez ere izan zen bai zer ospatua
Atxegalden. Abuztuko azken larunbate-
an haurrei zuzendutako ekitaldiak nagu-

situ ziren, auzotarrak lehian jarri zituen
boleibol txapelketarekin batera. Eta fes-
tetako azken egunean, patata tortilla txa-
pelketa ospatu zen, eta jai giroari behar
bezalako amaiera emateko, traka kolore-
tsu bezain burrunbatsua. Hurrengo
urteko jaietarako gutxiago falta da jada.

Arrakasta izan du

Atxegaldeko jaien abestiak.
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Usurbildarrak Donostiako Alde

Zaharreko pilota txapelketen finaletan

Joan den abuztuaren 31n
Donostiako Alde Zaharreko
pilota finalak jokatu ziren.

Txapelketa honetako 5 finaletatik
bitan usurbildarrak ziren. Kadete
mailan Ibargoien usurbildarrak

Telleriarekin jokatu zuen eta 18-7
galdu zuten Iturengo bikotearen
aurka. Handien mailan ordea, Huizi
eta Urruzolak Hernaniko Esnal eta
Lizeagari irabazi zieten 22-18 (Berri-
emaile: Iñaki Agirresarobe).

Urruzolak eta Huizik irabazi

zuten handien mailako txapelketa.

Kadete mailan, Ibargoien eta

Telleria finalera iritsi ziren.

Agoizko Erraldoi eta

Buruhandien Topaketan

Santixabel jaietan, erraldoiak
lehen aldiz dantzan aritu ziren.

Agoizko erraldoiekin batera kalejiran
ibili ziren. Abuztuaren 14an, ordea,
usurbildarrak izan ziren Agoizera
gerturatu zirenak. Erraldoi eta
Buruhandien XXIV. Topaketan
hartu zuten parte. Beraiekin batera,
hainbat usurbildar ere animatu
ziren. Argazkia: Iñaki Agirresarobe.

Usurbilgo bi erraldoi,

Agoizko topaketan. 
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PIL-PILEAN

Udaberrian ospatu zen
Usurbilgo I. Emakume
Palarien Txapelketa orain

iruditan ikus daiteke, Kiroldegiko
sarreran. Zaloa Arnaizek eta Karmele
Mendik ateratako argazki bilduma
bisitatzeko aukera egongo da
Oiardon, irailaren 30era arte. 

Udalak antolatu du erakusketa, eta
irudietan islatzen denari erreferentzia
eginez aipatzen denez, “esperientzia ede-
rra izan da, partida bikainak ikusi ditu-
gu, lehia eta umore ona ederki uztartuz”.
Maiatzean hasi eta Santixabeletan amai-
tu zen estreinako txapelketan zortzi
bikotetan banatutako hamasei emaku-
meek parte hartu zuten. Arantxa
Unanuek eta Nagore Leozek irabazi
zuten ekainaren 28an jokatu zen finala.

Pala ikastaroa
Udaberriko txapelketaren ostean,

Kirol Patronatuak sustatuta, Usurbilgo
Pilota Elkarteak emakumeei zuzenduri-

ko pala ikastaroa antolatu du. Urrian
hasi eta maiatzera arte luzatuko da.
Saioak astero burutuko dira, ordu eta
erdiz. Interesdunek 48 euro ordaindu
beharko dituzte. 

Irailaren 12tik 28ra bitarteko tartea
egongo da izena emateko, kiroldegian.

Bertan egongo da ordutegiak kontsulta-
tzeko aukera. 

Antolatzaileek berri eman dutenez,
ikastaroan parte hartzeko ez da beharrez-
koa izango inoiz palan aritu izana.
Baldintza bakarra, gutxienez 16 urte
beteak izatea da.

Emozioak lantzen eta
Harremanak eta espazio pro-

pioa izena dute Usurbilgo Udalak
urritik abendura antolatu asmo dituen
tailerrak. Biak emakumeei zuzenduak
daude. Zehaztasunen berri ostegun
honetan, irailaren 8an emango da
Artzabalen, 19:00etan hasiko den eki-
taldian.

Udalak aurreratu duenez, Pepa Bojo
psikologoak zuzenduko du erdaraz,
“Emozioak lantzen” izeneko tailerra.
Ohartarazi dutenez, bertan, “mugitzen
gaituzten emozioak landuko ditugu:

harreman afektiboak, lana, gizartea.
Emozioak askatzeko eta modu positibo-
an erabiltzen ikasteko tailerra da”.
Saioak ostegunero burutuko dira Bake
Epaitegi atzeko lokalean:14:30-16:30.

Harreman afektiboen espazioa
Bestalde, Nagore Aranburu psikologo-

ak zuzenduko du euskaraz “Harremanak
eta espazio propioa” izeneko tailerra.
“Tailer honetan espazio propioa eta
harreman afektiboen espazioa landuko
dugu: nola sentitzen gara gure espazio
propioan, nola harreman afektiboetan
–bikotea, familia, lagunak- zeintzuk dira

gure espazio erreserbatuak, eta zer parte-
katu nahi dugu”, iragartzen du antola-
kuntzak. 

Saioak astelehenero burutuko dira,
17:00-19:00 artean Bake Epaitegi atzeko
lokalean.

Izen ematea, irekitzear
Irailaren 12tik 28ra eman ahal izango

da izena tailerrotan; astelehen, astearte
eta asteazken goizeko 10:00etatik
14:30etara Udal Parekidetasun zerbitzu-
ra deituta, 943 371 951 telefono zenba-
kira alegia, edota berdintasuna@usur-
bil.net helbidera mezu bat bidalita.

Emakumeen Pala Txapelketako argazkiak, ikusgai  

Emakumeei zuzendutako 

bi tailer antolatu ditu Udalak udazken honetarako

Urrian emakumeentzako pala ikastaro berri bat hasiko da

Irailaren 30era arte ikusgai izango dira Oiardo kiroldegian.
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PIL-PILEAN 13
Einean Guraso Eskolak 

ikastaro ugari prestatu ditu 

Ikasturte hasiera, ilusio berriei
ekiteko garai egokia izan ohi
da. Seguru gustuko ikastaroren

bat aurkituko duzula Einean Guraso
Eskolak egin duen proposamenean.
Hori bai, kontuan izan irailaren 13an
izango dela izena emateko eguna.
Bestela ere, laguntzera animatzen
denak ere ateak zabalik izango ditu,
Einean Guraso Eskolakoak laguntzai-
le premia baitira.

Laboreak
Ehoziriak (bolilloak), punto kruz,

kakorratza (gantxilloa) eta abar. Urritik
ekainera bitartean, astean bi orduz.
Irakaslea Juani: 943 465 034.

Saloi dantza
Indi hoop, salsa, merengue, tango,

rock eta abar. Urritik ekainera bitarte-
an, astean behin, bi orduz. Irakaslea
Ana: 653 739 440.

Yoga
Luzaketak, arnasketak, lasaitzeak...

Urritik ekainera bitartean, astean
behin, ordu eta erdiz. Irakaslea Sebas:
605 722 825.

Sukaldaritza
Urrian hasita sei aste, astean ordu eta

erdiz.

Memoria lantzen
Urrian hasita sei aste, astean ordu eta

erdiz. 

Pintura eta eskulanak
Oleo, akuarela, pastela, oihalen gai-

neko pintura... Urritik ekainera bitar-
tean, astean behin bi orduz. Irakaslea
Susana: 609 413 883.

Sabel dantza
Urritik ekainera bitartean, astean

behin ordu eta erdiz. Irakaslea Uarda:
637 256 851.

Masajea
Urritik ekaina bitartean, ordu eta

erdi astean behin. Irakaslea Sebas: 605
722 825.

Sendabelarrak
Martxotik aurrera.

Izena emateko eguna: 
Irailak 13 asteartea.
AEK-ko lokalean (Kale Nagusian).
Goizez, 10:00-12:00. 
Arratsaldez, 18:00-20:00.
Prezioa: ikastaroaren araberakoa. 
Informazio gehiago: 609 413 883.
Antolatzailea: Einean Guraso Eskola.
Laguntzailea: Usurbilgo Udala.

Yoga ikastaroa urrian hasiko da. 

Urrian hasiko da

Zirriborro tailerra

Pintura eta eskulan ikastaroak
eskaintzen dira Zirriborro tai-

lerrean. Helduak, astean behin ari-
tzen dira bi orduz, astearte goizetan,
9:00etatik 11:00etara. Edo asteazken
eguerdian, 14:40etik 16:30era.

Umeak, aldiz, astean bitan, astele-
henetik ostegunera ondoen egoki-
tzen zaienean. 

Haur txikien kasuan, ordutegia
hau izango da: 16:45-18:00.

Haur handien kasuan, 18:00-
19:30.

Apuntatzeko edo argibide gehiago
jasotzeko bilera bat egingo da
Zirriborro tailerrean, irailaren 21ean
asteazkena, arratsaldeko 18:00etan.

Tailerra San Esteban kalean dago,
estankotik Etxealdira jaisteko bide-
an. Argibide gehiago jasotzeko:

Susana 609 413 883.

Zumarte Musika Eskola,

dagoeneko martxan

Abesbatza, musika mintzairako
klaseak, instrumentuak…

dagoeneko hasi dira eskolak
Zumarten. Musika Txokoko,
Musika Mintzairako eta abesbatzara-
ko klaseen ordutegiak zumarte.org
web orrialdean kontsulta daitezke.

Irudian, iazko Tailerretako

hainbat lan ikusgai.
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IZERDI PATSETAN

Bost talde lehiatuko dira aur-
ten: Behar  Zana
(Villabona),  Txost

(Oiartzun), Zubieta  (Zubieta), Kapito
Harri (Uztaritze) eta Luzaz Gazte
(Donibane Lohizune). Ligaxka abuz-
tuaren amaieran hasi zen eta lehen
postuan geratzen dena finalera igaro-
ko da zuzenean. Finala, Oiartzunen
izango da aurten, urriaren 9an.

Abuztuaren 28an hasi zen Enrique
Abril  Errebote Txapelketa-Kutxa  Saria.
Gipuzkoako  Euskal  Pilota  Federazioak
(GEPF) antolatutako hitzordu honekin
abiatu da 2011-2012 denboraldia, txa-
pelketa  ofizialetan lehendabizikoa
hauxe izango  baita.  Dakizuen  bezala,
erreboteko  espezialitatean jokatzen da,
nagusien kategorian. 

Edizio  honetan  Euskal  Herriko
bost  taldek  hartuko  dute  parte.
Horietatik  hiru Gipuzkoakoak dira:
Behar  Zana  (Villabona),  Txost
(Oiartzun) eta Zubieta  (Zubieta).
Gainontzeko biak Lapurdikoak dira:
Kapito Harri (Uztaritze) eta Luzaz Gazte
(Donibane Lohizune). 

Bost taldeak  multzo  berean  ariko

dira  eta  txapelketa  bi  fasetan banatu-
ko da.  Lehendabizikoan,  itzuli  bateko
ligaxka  jokatuko  dute  taldeek, irailaren
25a bitartean. 

Finala, Oiartzunen
Ligaxkan  lehen  postuan  sailkatutako

taldea  finalera  igaroko  da zuzenean,
eta  bigarren  eta  hirugarren  postuetan
geratzen direnak elkarren  aurka jokatu-
ko  dute  finalerdi modukoa. Urriaren
2an izango da aipatutako finalerdi hori.
Eta finala, azkenik, urriaren 9an jokatu-
ko da. 

Partida denak Villabona, Oiartzun eta
Zubietako plazetan jokatuko dira baina
finala Oiartzunen  izango da aurten.

Azkeneko  denboralditan  bezala,
Kutxak  babestuko  du  XLVIII. Enrique
Abril Errebote Txapelketa. 

Igande honetan Zubieta-Behar Zana,

Enrique Abril Errebote txapelketako partida

Iaz finalera iritsi ziren zubietarrak (argazkian, makurtuta).

Enrique Abril txapelketa

IRAILAK 11 IGANDEA
Txost - Luzaz Gazte
Oiartzunen, 11:00etan

Zubieta-Behar Zana
Zubietan, 11:00etan

IRAILAK 18 IGANDEA
Zubieta-Kapito Harri
Zubietan, 11:00etan

Behar Zana-Luzaz Gazte
Villabonan, 11:00etan

IRAILAK 25 IGANDEA
Behar Zana-Kapito Harri
Villabonan, 11:00etan

Txost-Zubieta
Oiartzunen, 11:00etan

Ligaxka bat jokatuko dute eta
lehena geratzen dena finalera

sailkatuko da zuzenean

BOST TALDE LEHIAN
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IZERDI PATSETAN

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42

Baxurde Krossean parte hartzeko izen ematea, zabalik

Badator geroz eta kirolari eta
zaletu gehiago biltzen dituen
kirol proba. Irailaren 18an

ospatuko da IV. Baxurde Krossa.
Lasterkari eta zaletuei goizeko
11:00etan jarri diete antolatzaileek
hitzordua. Urtero moduan Mikel
Laboa plazan, aipatu gunea izango
baita proba herrikoiaren irteera eta
helmuga. Helduekin batera, bigarrenez
haurrei zuzendutako krosa ere antola-
tzen ari dira Baxurde Txiki taldekoak.
Parte hartzeko asmotan dabilenak
zabalik du jada izena emateko epea. 

Iraileko hirugarren igandera begira dira
jada lasterkari bat baino gehiago, entrena-
mendu saioetan murgilduta.
Antolatzaileak proba egunerako zehazta-
sun guztiak lotzen dihardute eta zaletuak
datorren igandean goiz pasa irteteko zain
daude. Aurten ere Baxurde Krossak ez
baitio dagokion hitzorduari hutsik egin-
go. Irailaren 18an ospatuko da laugarren
edizioa. 

Ekimena antolatzeaz arduratzen den
Baxurde Txiki Usurbilgo Triatloi Taldetik
iragarri dutenez, iazko esperientzia errepi-
katzeko asmotan dira. Helduen lasterketa
ospatuko da bai, baina baita haurrena ere. 

Krosaren ibilbidea
Ohiko ibilbidea osatu beharko dute

kros herrikoian parte hartzeko asmotan
diren lasterkariek. 

Guztira, 10,75 kilometrotako bidea

hain zuzen. Mikel Laboa plazan hasi,
Kaxkoa zeharkatu, Santuenea eta Zubieta
aldera jo eta handik bueltan, Kalezarrera
igo, Olarrondotik igaro eta irteera gune-
ra, Mikel Laboa plazara itzuli beharko
dute. Bidean ur hornidura izango dute,
eta helmugan, luntxa dastatzeko aukera. 

Kirolariek irteera gunean goizeko
11:00etarako prest egon beharko dute.

Proban parte hartzeko izen ematea
zabalik dago jada. Aldez aurretik irailaren
15era arte, 10 euroren truke Oiardo
Kiroldegian, eta baita herrikrossa.com
web orrialdean ere. 

Bestela, egunean bertan eman ahal
izango da izena, proba hasi baino lehen.
Irteera gunean, goizeko 9:00-10:30 arte-
an hain zuzen, 13 euro ordainduta.

Parte hartzea gorantz
Proba amaieran antolatzaileek aurten

ere, opari sorta banatuko dute. Oroigarri
bana guztientzat, zozketak ere izango
dira... Laugarren edizio honetan ere, inor
gutxi etxeratuko da esku hutsik.

Krosa iragartzen duen kartelari begira,
ugariak dira proba laguntzen jardun

duten herriko saltoki, enpresa, taberna
edota jatetxeak. Antolakuntza taldea guz-
tiei zuzendu nahi zaie: “esker ona azaldu
nahi diegu lagundu gaituzten guztiei”.
Urtero proba herrikoi honek geroz eta
kirolari gehiago erakartzen ditu. Iaz hiru-
rehun lasterkari inguruk parte hartu
zuten Baxurde Krossean. 

Txikiak ere korrika
Herriko 6-16 urte arteko haur eta gaz-

tetxoak doan parte hartu ahal izango
dute. Aldez aurretik ez dute izena eman
beharrik izango, baina antolakuntzatik
ohartarazi dutenez, interesdunek Mikel
Laboa plazako eskultura ondoko borobi-
lean egon beharko dute proba egunean,
goizeko 10:45etarako. Helduen krosa
abiatu ostean irtengo dira haurrak laster-
ka, bi taldetan banatuta. Kaxko barruan
osatu beharko dute eurentzat egokitutako
ibilbidea, "arduradunek kontrolatua izan-
go da" Baxurde Txikitik berri eman dute-
nez. Proba amaitu ostean, jan edana izan-
go dute. Triatloi taldetik adierazi dutenez,
"antolakuntza ez da gerta daitezkeen istri-
puez kargu egingo".

Izen-ematea aldez aurretik egiten bada, 10 euro baino ez.

“Esker ona azaldu nahi
diegu lagundu gaituzten

enpresa eta saltoki guztiei”

ANTOLATZAILEEN HITZAK
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PIL-PILEAN
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INGO AL DEU?

Agenda Matrikulazio epea zabalik

Etumeta AEK euskaltegian

Euskara ikasi, hobetu edota
azterketaren bat prestatu
nahi duenak, hitzordua du

asteotan euskaltegian. 2011-2012
ikasturterako matrikulazio epea
zabalik baitago jada Etumetan.

Euskara ikasteko maila guztiak,
autoikaskuntza, mintzalagun, hizkuntz
eskakizunen prestaketak, HABEko
azterketak… Eskaintza zabala prestatu
dute aurtengoan ere Etumeta-AEK
euskaltegikoek. Joan den irailaren 1az
geroztik, ikastaro multzo hauetakoren
batean matrikulatzeko epea irekia
dago. Interesdunek Zumarte Musika
Eskola ondoko Kale Nagusia 45 zenba-
kidun egoitzara gertura daitezke izen
ematera. Astelehenetik ostiralera, goi-
zez 11:00-13:00 artean edo arratsaldez,
18:00-20:00 artean. Goiz, eguerdi eta
iluntze partean taldeak sortzeko aukera
dago. Informazio gehiago
usurbil@aek.org helbidean edo 943
372 001 telefono zenbakian.
Euskaltegiak, urriaren 3an abiatuko du
ikasturte berria.

Diruz lagundua
Euskara ikasi edo hobetzeko euskal-

tegian ikastaroren bat egiten dutenek,
ikasturte amaieran, datorren 2012ko
ekainean udal diru-laguntzak eskatu
eta jasotzeko aukera izango dute.
Horretarako bi baldintza baino ez dira
bete beharko; batetik, Usurbilen errol-
datua egotea. Bestetik, klaseen %80ko
asistentzia izatea. Kasuotan, Usurbilgo
Udalak matrikularen %80a itzuliko die
ikasleei. Ehuneko ehuna, 12 urtetik
beherako seme-alabak dituzten guraso-
ei baita langabetuei ere. 

Urriaren 3an hasiko dira klaseak.

Goardiako farmaziak
Irailak 8, osteguna
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Irailak 9, ostirala
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Irailak 10, larunbata
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Irailak 11, igandea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Irailak 12, astelehena
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Irailak 13, asteartea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Irailak 14, asteazkena
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Irailak 15, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Irailak 16, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Irailak 17, larunbata
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Irailak 18, igandea
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

* Larunbatetan, Usurbilgo bi farmaziak 
irekita egongo dira: 9:00etatik 13:30era.

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Aizpurua, Latxunbe Berri, 11, Hernani 
Telefono zenbakia: 943 336 077. 

www.noaua.com webgunean 2011ko egutegia

Irailak 8 osteguna
- Emakumeen ahalduntze tailerren

aurkezpena. 19:00etan Artzabalen.

Irailak 10 larunbata 
- Usurbilgo gazte mugimenduei

buruzko hitzaldia. 19:00etan Sutegin.

Irailak 18 igandea
- IV Baxurde Krossa. 11:00. Izen

ematea: kiroldegian / herrikrossa.com

Gazte mugimenduari
buruzko hitzaldia 

Usurbilgo historian izan diren
gazte mugimenduei buruzko

hitzaldia antolatu du Itaya Gazte
Asanbladak larunbat honetarako,
irailaren 10erako. Zenbait mugimen-
duetako kideek parte hartuko dute,
arratsaldeko 19:00etan Sutegiko
auditorioan hasiko den ekitaldian.
Ondoren, herri afaria antolatu dute
Askatasuna plazan. Txartelak aldez
aurretik eskuratu ahal izango dira,
Irratin eta Txiribogan. 

1946. urtean 

jaiotakoen kinto bazkaria

Datorren urriaren 9rako 1946.
urtean jaiotakoen kinto baz-

karia antolatu dute. Otordua,
Antxeta jatetxean burutuko da.
Joateko asmotan direnek izena aldez
aurretik, irailaren 30a baino lehen
eman beharko dute, Laurok liburu
dendan. Bestela, telefono zenbaki
honetara ere deitu daiteke: 943 363
448. “Anima zaitezte”, luzatzen dute
gonbita antolakuntzatik.  
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GAZI, GOZO, GEZA

HILDAKOAK

Ignacio Azkoitia Garate
84 urterekin hil zen 
abuztuaren 21ean, Usurbilen

Ramon eta Xabier. Xabier eta Ramon. Urtebetetze
mordoa bete dituzue hemendik urrun baina, aldi berean,
guregandik oso-oso gertu, gure bihotzetan baizaudete.
Zorionak bioi!

Zorionak Ekain!
Irailaren 8an 10
urteko beteko
dituzu. Muxu

handi bana etxekoen
partetik.

Zorionak Aratz!!
Uztailaren 26an
lau urte bete
zenituen. Muxu

handi bat, Unax, Oihan,
June eta Anjeren partetik.

ETXEBIZITZA

-Etxebizitza bat salgai edo alokairuan Usurbilgo erdigu-
nean. 63,00 Metro. 2 gela, 2 komun eta sukalde-
egongela. 3 urte. 639 992577

- Etxebizitza bat salgai Usurbilen. 60 metro. 3 gela,
egongela, sukaldea, komuna eta trasteroa. 943 37 26
33 - 943 36 22 15.

- Alfaron dudan pisua zonalde honetan etxebizitza duen
norbaitekin trukatu nahiko nuke. 941 182 562.

- Usurbilen edo inguruan, alokairu konpartituan etxe
baten bila nabil (ekainetik aurrera). 622 856 181.

- Atxegalden lau logeletako pisua salgai. Dena berriturik.
Prezioa: 251.000 euro. Telefonoa: 699 720 940.

- 60 metro karratuko etxea salgai Santuenea 26an.
Sukalde handia, egon gela, 2 logela, komuna, 2 bal-
koi eta 3 leiho, dena kanpokaldera ematen duena.
Ganbara eta 12 metro koadro trasteroa. 185.000
euro. 666539284

- 85metro karratuko etxebizitza bat alokatzen dut
Usurbilgo kaxkoan. 3 gela, bi terraza eta trasteroa.
Bermea eskatuko da. 616064059 (gauetan deitu).

- Usurbilen alokairuan dagoen pisu baten bila nabil.
Idoia 695733535.

- Kaxkoan etxebizitza salgai. Hiru logeladuna, bi komun
eta trasteroarekin. 685 731 792.

- 90 metro karratuko pisu bat daukagu salgai Usurbilen.
3 logela, egongela, sukaldea, bi komun eta 7 metro
karratuko ganbara bat.Oso eguzkitsua eta bizitzen
jartzeko moduan dago. 699680265 (eguerdian edo
20:00etatik aurrera deitu). 

- Etxebizitza salgai Santuenean. Hiru logela, sukaldea,
komuna. 130.000 euro. 665 736 896 (Iñaki).

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

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

-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

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. Terreno eta pistinarekin.

Herritik 1,2 km-ra. 2 logela, egongela tximeneare-
kin, sukaldea, komuna, portxea. 675702428
(gauez).

- Muna Lurra kalean etxe bat alokatzen da. Eguzkitsua
eta berritua. 637225620.

- 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.

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

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- 38 m2-ko garaje itxia salgai, Txaramunto kalean. Tlf:
656.78.10.59

- Peugeot Partner salgai. Egoera onean, ohe eta guzti.
Gazteentzat egokia. 667 830 484.

-Lehenengo jaunartzeko soineko bat daukat salgai.
669645585 edo 943365191.

- 5800 metro karratuko lur eremua salgai Usurbilen, 150
sagarrondorekin. Deitu: 943 361 463 

- Nissan Almera salgai. Matrikula: SS-BG. Prezioa:
1.500, IAT (ITV) pasea du. 615 798 479.

- Garaje lerroa salgai Munalurran. 678 225 241.

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

LANPOSTUAK
Lan-eskaerak
-Iratxo tabernan pizza banatzaile baten bila gabiltza.

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

- Arratsaldetan umeak zaintzeko neska baten bila gabil-
tza. 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.

Lan-eskaintzak
-Ingeles neska natiboa, haurtzaindegiko irakaslea 3 urte-

tik 8 urte arte klase partikularrak emateko prest.
656753063

- Esperientzia duen neska bat eskaintzen da umeak zain-
tzeko. 660041361

- Emakume euskaldun bat eskaintzen da adineko pertso-
na bat zaintzeko, nahi den ordutegian.
Disponibilitate osoa ordutegi aldetik, astelehenetik
ostiralera. Tlf: 687 348 223

- Bertako emakumea, 50 urte, dibortziatua eta famili
kargarik gabe, pertsona nagusiak zaintzeko eskain-
tzen da. Interna lanetarako ere.  697 245 186, Idoia.

- Emakume bat eskaintzen da, interna moduan lan egi-
teko. Erreferentzia onak. 661 091 863.

-Umeak zein helduak zaintzeko edo ostalaritzan aritzeko
neska bat eskaintzen da. 616376591 / 943243119

- Neska esperientziduna eta ikasketa titulatuak egina
pertsona helduak edo ezinduak zaintzeko, garbiketa
lanak egiteko eta ostalaritza lanetan aritzeko eskain-
tzen da. 666773813

- Orduka umeak zaindu eta garbiketa lanak egiteko
eskaintzen da neska bat . 663294970

- Aleman eta Ingeles natiboak, klaseak ematen ditut
Usurbilen. Interesatuak deitu 622 856 181.

- Etxeko lanak egiten edo haurrak zein pertsona helduak
zaintzen edo dendari lanetan arituko nintzateke goi-
zez. 620 093 697.

- LHko irakaslea udan klase partikularrak emateko prest.
658 706 443.

- Garbiketa lanetan edo dendari moduan lanean aritzeko
neska bat eskaintzen da. 626618097.

-Emakume esperientziduna eta erreferentziekin eskain-
tzen da gauetan adineko pertsonak zaintzeko.
618410123

-Emakume bat eskaintzen da interna moduan adineko
pertsona zaintzeko edo etxeko lanak egiteko.
635267221 

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko edo
adineko pertsonak zein haurrak zaintzeko. Orduka
edo interna moduan aritzeko. 633709347.

- 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 pertsona helduak zaintzeko. 696537247

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

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko ordu-
ka 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, baita jende nagusia
edo gaztetxoak orduka zaintzeko ere. 606 800 837.  

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, pertsona
helduak zein haurrak zaintzeko edo ostalaritza lane-
tarako. Esperientziduna. 658107757

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

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.

676188411.
- 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.
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.

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

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

-Etxeko lanak egiteko neska bat prest. 630 768 325.
-Pintore/burdinlari gisa lan egiteko prest. 654 217 752.
-Fisika eta matematikako klase partikularrak emateko

prest, neska gazte esperientziaduna. LH-tik
Batxilergo mailara arte. 685 772 602 // 943 371
277.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Bi hilabeteko bost txakur-kume gara etxe bila. Gurean
ezin dute hainbeste animalia izan eta bestela txakur-
tegira eramango gaituzte. Mesedez, eraman gaitza-
zue. Deitu 635 714 030.

- Belarritakoa galdu nuen Santixabel egunean, kaxko
inguruan. Balio sentimental handia du, aurkitu
baduzu, deitu telefono honetara: 687 406 209.

- 2 sofa indibidualak, izoki kolorekoak oparitzeko. Mari
Karmen.  Telf: 653 741 932

-Kalezar auzotik  txirrindula bat desagertu da.  27 zazpi
urte ditu, Peugeot marka, kolore zuria,  emakumez-
ko modeloa,  palankazko kanbioekin koadro ondo-
an eta jarlekuan koxka bat dauka egin berria. Diru
konpensazioa eskaintzen dut balore sentimentala
handia daukalako  neuretzat. Irene 675 71 72 67

- GPS Tomtom berria salgai. 600 244 126.
- Ume kapota bat jaso zuen Udaltzaingoak Zubiaurrenea

2an (Otar Goxo parean). Galdu duenak Udaletxean
jaso dezake.

- Akordeioa saltzen dut. Gutxi erabilia. 943 370 344.
- Katakume bat hartuko nuke gustora baserrirako.

666539284
- Masajeak ematen diut: reflexologia, siatsu, masaje oro-

korra... 943 365 079 deitu eta utzi zure mezua. 
- Bi haur dituen familia gara eta Asturias edo Cantabrian

kanpin batean dagoen mobilhome edo karabana alo-
katuko genuke abuzturako. 675 007 048 (Garbiñe).

- Usurbil eta inguruetan, belardiak behar dira, belarra
jasotzeko. Tel: 607457004. Dani

- Umea kotxean eramateko ziurtasun aulkia (10 kilotik
gorakoa eta etzaten dena) erosiko nuke. Tlf:
658721427

- Kamera digital bat desagertu zitzaigun liburutegian,
martxoaren 11n. Asko eskertuko da bueltatzea. 686
554 145 (Ana).

- Sukaldari bat eskaintzen da famili nahiz lagun arteko
bazkariak antolatzeko eta prestatzeko etxeetan, elkar-
te gastronomikoetan...... 670 410 273.

- Lehenengo jaunartzeko soineko bat daukat salgai.
Interesatuta bazaude: 669645585 / 943365191.

- 11 husky siberiar txuri oparitzeko. 649906678.
- Hemengo intxaurrak salgai.  943 67 11 60.
- Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasunaren

kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edo USBaren
bidez txipik instalatzeko beharrik gabe. 635729637

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

nuke Usurbil edo inguruan: 616260451
- 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).

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

HILDAKOAK

Jose Manuel Garayalde Ugarte
95 urterekin hil zen 
abuztuaren 21ean, Usurbilen

HILDAKOAK

Donato Makazaga Irureta
76 urterekin hil zen 
abuztuaren 28an, Usurbilen






