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Onddo
faltarik ez
Andatzan

Ez dago urrutira joan beharrik, onddo ede-
rrak aurkitzeko. Ikusi bestela, ondoko iru-
dikoa. Jose Sanchez Moreno herritarrak

bildutakoa da, joan den azaroaren 7an, Anda-
tzan bertan. 700 gramo pisatzen ditu. Esku-
ratutakoa erakutsi zigun egoitzara etorrita, eta
ondoko argazkian erretratatuak geratu dira,
onddoa eta onddoaren jabea. Halere, ez da
halako piezarik aurkitu duen perretxiko zale
bakarra. Duela aste gutxi, Enrike Lopetegi usur-
bildarrak 92 zentimetrotako txapela zuen
onddoa aurkitu zuen pinudi batean. Hau ere,
Andatza inguruetan. 

Albistea iruditan

Laburrean

Jose Sanchezek aurreko astean topatu zuen 700 gramoko onddo hau.

Azaroaren 17an hasiko da
autodefentsa tailerra 
Azaroaren 17an hasi eta abenduaren 1era arte
burutuko da Autodefentsa Feminista tailerra.  Izen
emateak irekita jarraitzen du: 943 377 110 tele-
fonora deituz edo email bat idatziz: 
parekidetasuna@usurbil.net 

“Hondakin – Ongizate +” 
erakusketa Sutegin
Larunbat honetan hasiko da Hondakinen Preben-
tziorako Astea. Honen harira antolatu da “Hon-
dakin - Ongizarte +” izeneko erakusketa. Igande
honetan inauguratuko da, goizeko 10:00etan. Aste-
an zehar, bisita orduak: 18:00-20:00.

Azaroan goizez 
irekiko da KzGunea
Ikastaroak egiteko aukera eskaintzeaz gain, IT
Txartela ziurtagiria eskuratzeko aukera dago. Eta
komunidade birtualak programaren bidez, web
orria sortzeko aukera. Azaroan Kzgunea goizez
egongo da zabalik: 9:00-13:00.
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Halakorik, gertu bai?

Urteak daramatza zabalik,
baina Euskal Herriko musi-
ka taldeak protagonista

zituen lehen jaialdia izan da hona-
koa. Barakaldoko BEC-eko Beca-
tu festibalari buruz ari natzaizue.
Joan den larunbatean ospatu zen,
besteak beste, Zea Mays, Berri Txa-
rrak edota Zuloak taldekoen kon-
tzertuekin. Horma haien barruko
jai zurrunbiloan, izan zen handik
kanpo, handik gertu, 24 ordu lehe-
nago jazo zena oroitzeko tarterik
ere. 

Hedabideetan izan duen oihar-
tzunagatik, jakina da orain aste-
bete, emakume batek bere buruaz
beste egin zuela Barakaldon, etxe-
tik botatzera zihoazenean. Ezin

imajinatu, halako erabaki bat har-
tzeko zer bizi behar izan zuen. Zori-
txarrez muturreko erabaki bat
hartu duen bakarra ez da halere.
Eta nork daki, egoera ikusita, azke-
na izango ote den. 

Atentzioa deitu dit, honen
aurrean izan diren erreakzioek.
Hainbat banketxek bat batean,
etxe kaleratzeak geldiaraztea era-
baki dute. Albistea ezagutzera
behintzat, emakume honen herio-
tza gertatu eta 24 ordura eman
dute. 24, 48 ordu, bi edo lau hila-
bete lehenago itxura denez, era-
baki bera har zezaketenean. Bai-
na badirudi ezetz, orduan non-
bait ez zen herritar askoren ego-
era behar bezain larria. Agian oker

ibiliko naiz, baina itxura guztien
arabera orain bai, emakume batek
bere burua balkoitik behera bota-
tzea erabaki duenean. Ongi dago,
neurriak har ditzatela. Baina bene-
takoak, eraginkorrak, eta ez hala-
ko kasuen aurrean izaten diren
salaketa hotsak isiltzen direne-
an, gauzak lehen zeuden bezala
uzteko.

Estatu espainiarreko gobernua
“muturreko kasuetarako” etxe
kaleratzeak saihesteko saiakeran
ere ikusten ari gara. Indarrean
dagoen legedia beti betetzearen
aldeko agertu zaigun gehiengo
absolutudun alderdia, murrizke-
ten aldeko hori, bankuei ez dakit
zenbateko dirutza sartzen aritu

den hori, dekretu bidez, presaka
dabil orain, gainean lehertu zaion
egoera konpondu nahian. Hilda-
koek, denok mutu uzten baikai-
tuzte. Bukatzeko, bizilagunen
erreakzioak ere nabarmendu nahi
nituzke. Zoritxarrez ohikoa denez,
inork ez zekien emakume hau zer
egoera bizitzen ari zen.

Isiltasunean, kale gorrira bida-
li bezperan badirudi laguntza
eske aritu zela. Baina isilik pasa
du egoera hau. Laguntza eskatu
gabe, eta ondorioz, laguntza jaso
ezinik. Askotan ez dugu ondokoa
bizitzen ari denaren berririk iza-
ten. Zerbait gertatu arte. Hemen-
dik gertu, ba al dugu halako ego-
eraren bat bizitzen ari denik?

Aritz Gorriti

4 HERORREK ESAN 2012ko azaroaren 16an

Iazko edizioan jasotako hondakinak ugariak izan ziren.

Abenduaren 6a, “Herria Garbi” eguna

Abenduaren 6a Espainiako
konstituzioaren eguna da.
Iaz, egun hau lanean pasa-

tzea erabaki zuten hainbat herrita-
rrek: “auzolanean, Usurbilgo ibai
ertzak garbitzen izan ginen 80 usur-
bildar inguru. Goizean frontoian
elkartu,  Zumartegi industrialde
inguruko ibai ertza garbitzen goi-
za pasa, jasotakoa frontoira eraman
eta bertan hamaiketako bikain bate-
kin amaitu genuen, guztia lagunar-
teko giro ederrean”.

Aurten ere egun bera aprobetxa-

tuz, Herria Garbi bigarren eguna
antolatu dute Itaya, Usurbil Zero
Zabor, Andatza Mendi Elkartea eta
Usurbilgo Udalak elkarlanean.  “Aur-
tengoan herriko bide bazterrak gar-
bitzea da asmoa, izan ere bide
dezente dira plastikoz, botilaz eta
mota guztitako zaborrez beteak
daudenak. Beraz, abenduaren 6an
hitzordua dugu usurbildar guztiok
eskularru batzuekin goizean fron-
toira azaldu eta auzolanean herria
garbitzeko”, adierazi dute prentsa-
ohar bidez. 
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Munalurrarako sarbidea
hobetzea eskatu du PSE-EEk

M
unalurrarako sartu irteerak
hobetzeko eskaera aurkez-
tu du udaletxean, Usurbil-
go PSE-EEk. Egungo iris-

garritasuna hobetu beharra dagoela uste
dute, eta horregatik egin diote aipatu
proposamena gobernu taldeari. Gogora-
razten dutenez, Munalurrak hiru irteera
ditu, baina sarbide bakarra. Horregatik,
besteak beste, "kale baten noranzkoa"
aldatzea nahi dute. 

Neurriokin, PSE-EEren ustez, "Muna-
lurran dabiltzan ibilgailuen sartu irtee-
rak hobetu eta sarbide zuzena izango
lukete, auzunera itzultzeko Usurbilgo
erdigunera joan beharrik izan gabe",
adierazi dute prentsa ohar bidez.

“HAU DA LAN EGITEKO UNEA,
LARRIAGOA IZANGO DA GERO”
Neurriok hartzea ezinbestekotzat jotzen
du Usurbilgo sozialisten bozeramaile Ri-
cardo Crespok, euren ustez, Munalurra-
ko segurtasuna eta sartu irteerak hobe-
tzea ekarriko dutelako. 

Munalurra auzoaren sarbidearekin
sortu den arazo hau orain konpondu be-
har dela diote. "Hau da lan egiteko
unea, egoera larriagoa izango baita,
Agerreazpiko lanak bukatu eta familia
gehiago bizitzera etorri ostean", oharta-
razi du Ricardo Crespok, alderdi sozia-
listako zinegotziak. Bere esanetan, ho-
bekuntza proposamenok, auzoko bizila-
gunen hamarnaka sinadurek eskatuta-
koari erantzuten diote.

Auzuneko kaleetako baten noranzkoa aldatzea eskatzen dute.

Azaroaren 22an egingo da Kaxkoko

herritarrentzat bilera, Potxoenean.

2013ko udal
aurrekontuen gaia
lantzeko bilera irekiak

Kalezarren eta Zubietan hasi du Usur-
bilgo Udalak, datorren urteko udal aurre-
kontuen gaia herritarrekin batera lan-
tzeko deitu duen bilera erronda. Orain
artekoak bezala, egunotan burutuko
diren beste lau hitzorduak ere irekiak izan-
go dira. Udaletik, azaroaren 22ra arte,
Txokoalden, Aginagan, Santuenean eta
Kaxkoan burutuko diren bilera hauetan
parte hartzera deitzen zaie herritarrei:

Azaroak 15, osteguna
19:00 Txokoaldeko Erroizpe elkartean.

Azaroak 19, astelehena
19:00 Aginagako ludotekan.

Azaroak 20, asteartea
19:00 Santueneako Auzo Elkartean.

Azaroak 22, osteguna
19:00 Kaxkoan, Potxoenean.

Aulki berezi bakoitzak 3.500 euro balio ditu

Badira zazpi urte pasa hain-
bat frogatxo egiten hasi
ginela. Ordutik asko aurre-

ratu dugu. Bi pilotari eta entre-
natzaile bat hasi ginen eta hara,
konturatzerako ia hamar pilota-
ri eta hiru entrenatzaile dituen tal-
dea osatzera iritsi gara. Euskal Pilo-
tako gomazko paletan jokatzen
dugu, gurpil aulkian hain zuzen.
Usurbilgo Pagazpe elkarteko pilo-
tariak gara, nahiz eta Gipuzkoa-
ko hainbat txokotan bizi.

Gomazko paletako joko arauak
gurpil aulkian jokatzeko egokitu
genituen lehenik eta behin, den-
boraldi osoko entrenamendu sis-
tematizatua finkatu ondoren eta
iazko denboraldian, Gipuzkoako
gomazko paletako lehenengo txa-
pelketan parte hartu genuen. Kirol
Egokituen Gipuzkoako Federazio-
ak eta Euskal Pilotako Gipuzkoa-
ko Federazioak laguntza eskerga
eskaini digute ibilbide honetan.

Kirol joko tradizional honetaz

gozatzeko, gure urritasun fisikoa
dela medio, ezinbestekoa da pilo-
tan jarduteko egokiak diren gur-
pil aulkiez baliatzea. Aulki berezi
hauetako bakoitzak 3.500 euro
inguruko balioa du eta gurea
bezalako elkarte txiki batek ezin
dio neurri honetako gastuei aurre
egin.

Azaroaren 17an, Usurbilgo pilo-
talekuan, arratsaldeko 18:00an
hasita gurpil aulkiak erosi ahal iza-
teko jaialdi benefikoa antolatu

dugu. Sarrera 5 eurokoa izango
da eta lau desafioez gozatu ahal
izango da. 

Anima zaitezte guztiok jaialdi
honekin gozatzera! Ezetz asma-
tu partiden amaierako emaitza!?
Sari bikainak zozketatuko dira
apustuak asmatzen dituztenen
artean.

Usurbilgo gurpildun aulkiko
pilotariak

Ika-Mika
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“Zutik Euskal Herria ebazpenaren adierazpen politiko zehatza izango da Sortu”

bide zibil eta politiko oinarriz-
koenak urratuta dituztela, poli-
tika egiteagatik epaiketaren
zain baitaude. Egoera horretan
dago, esaterako, Marisa Ale-
jandro usurbildarra, behin-
behineko askatasunean, 50.000
euroko bermea ordainduta, as-
tero epaitegietara sinatzera joa-
teko derrigortasunarekin, Es-
painiatik ateratzeko debekua-
rekin, eta, okerragoa dena, 10
urteko espetxe zigorra eska-
tzen dute haren aurka. Ondo-
rioz, unea iritsi da, salbuespe-
nezko neurri horiek guztiak
bertan behera utzi, eta garai
berri hauek eskatzen duten no-
rabidean urratsak ematen has-
teko Frantzia eta Espainiako

gobernuak. Halaxe egiteko es-
katzen dio euskal gizarteak,
horren erakusgarri da larunba-
tean Baionan egindako mani-
festazio erraldoia edota Aurore
Martinen atxiloketaren salake-
tak utzitako argazkiak: Ipar
Euskal Herriko alderdi politiko
guztiek, UMP eta PSF barne,
egin zioten deia Frantziako go-
bernuari bide hori bazterrean
uzteko, eta bakearen norabide-
an urratsak ematen hasteko.

INDEPENDENTISTEN ETA
EZKERTIARREN BILGUNE
Sortu alderdi politikoa era-
tzeko barne-eztabaidari ekin-
go zaio laster. Zeintzuk dira
prozesu honen helburuak?

Azaroaren 24an larunbata ekingo diote eztabaidari. Arratsaldeko 16:00etan Potxoenean.

Sortu eratzeko “batzarrak parte-hartzaileak izango dira”

O
tsailaren amaieran
egingo da Sortu al-
derdi politikoa era-
tzeko kongresua.

Hori baino lehen, hainbat ba-
tzar egingo dira herriz herri.
Lehena, azaroaren 24an.

Legez kanpo utzi dute urte
luzez Ezker Abertzalea. Era-
tze prozesu hau abiatzeko
aukera izatea, bere horretan,
albiste ona izango da Ezker
Abertzaleko kide eta jarrai-
tzaileentzat, ezta?
Sortu Usurbil. Oso albiste ona
da guretzat, legez kanporatze-
ek ezaugarritutako jazarpen fa-
se luze bat amaitzen ari garela
esan nahi duelako, eta ezker
abertzaleak ere, aukera berdin-
tasunetik eta bere marka politi-
ko propioarekin, politikan ari-
tzeko aukera izango duelako,
gainerako indar politikoekin
batera.

Aurore Martin ezker abertza-
leko kidea extraditatu eta
kartzeleratu berri dute. Ez di-
rudi garai berriekin bat dato-
rren neurria denik, ezta?
Aurore Martinen atxiloketak,
extradizioak eta espetxeratzeak
argiki erakusten du oraindik
ilegalizazio politika horren on-
dorioak guztiz itxi gabe daude-
la, eta, ondorioz, ez dugula le-
hen aipatutako jazarpen fase
hori guztiz itxi. Gainera, ezin
ahaztu oraindik ere ehunka
euskal herritarrek euren esku-

Euskal Herri osoko ezkertiar
eta independentisten bilgune
politiko berria izan nahi du
Sortuk. Euskal Herri askearen
alde lanean eta borrokan
diharduten independentista
eta sozialisten Herritar Bata-
sun historikoaren adierazpen
politiko berria, hain zuzen
ere.

Antolakuntzaren ikuspegi-
tik, Sortu Zutik Euskal Herria
ebazpenaren adierazpen poli-
tiko zehatza izango da, edo
beste modu batera esanda,
Zutik Euskal Herria ekarri
zuen eztabaida estrategikoan
egindako eguneratzea jaso-
tzen duen antolakundea izan-
go da Sortu.
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Usurbil mailan, nola antolatu-
ko da prozesu edo eztabaida
hau?
Sortu. Usurbilen azaroaren 24ean
ekingo diogu eztabaidari. Orduan
egingo dugu oinarri ideologikoa-
ri dagokion batzarra, 16:00etan
Potxoenean. Lehen eztabaida
honen helburua sortu nahi den
indar politiko independentista eta
sozialista berriaren perfil politiko-
ideologikoa zehaztea izango da.
Horrela bada, Sortu-ren eztabai-
dan parte hartuko duten pertso-
na guztien artean indar politiko
berriak, besteak beste, indepen-
dentzia, sozialismoa, euskara, eko-
logismoa, feminismoa, internazio-
nalismoa, aniztasuna... nola uler-

tzen duten finkatu beharko da. Lan
hori bideratzeko, txostenean egi-
ten den proposamenari hobekun-
tzak edota ekarpen alternatiboak
egiteko aukera izango dute batzar
irekietan parte-hartzen duten
lagunek. 

Ekarpen horiek batzarretan ber-
tan sakondu eta bozkatuko dira,
onartuak izatekotan, datorren
otsailaren 23an burutuko den I.
Kongresuan onartuko den behin
betiko ponentzian jasoak izan dai-
tezen.

Jende guztiaren parte-hartzea
bultzatu nahian, metodologia
berritzailea erabiliko dugu. Eskuz
esku ari gara lehen ponentzia
banatzen. Oraindik eskuratu ez

duenak www.usurbileginez.com
webgunean du eskuragarri, edo-
ta Sorturen webgunean. Gaine-
rako batzarrak aurrez aipatutako
egunetan egingo dira.

Zer nolako garrantzia izango
dute usurbildarrek eratze pro-
zesu honetan?
Bere burua ezkertiar eta indepen-
dentistatzat duenak eta Zutik EH
ebazpenaren edukiak bere egiten
dituen edonork du, lehenago ezker
abertzaleko kidea izan ala ez, Sor-
tu-ren eratze prozesuan parte
hartzeko aukera. Eta horixe da elka-
rrizketa honetatik egin nahi dugun
gonbita: bere burua ezkertiar eta
independentistatzat duten usur-

bildar horiei, Euskal Herrian inde-
pendentzia eta sozialismoa erai-
ki nahi duten gizon eta emakume
orori, gazte zein helduei, Sortu pro-
zesuan parte hartzeko deia luza-
tu nahi diegu. 

Usurbildarrek izango duten
garrantziaz galdetzen duzu. Edo-
zeinek du edukiari bere ekarpe-
nak egiteko aukera, testu alterna-
tiboak aurkeztearena, eta, beste-
tik, guztion artean erabaki behar-
ko dugu Sortu Usurbilen nola era-
tuko den, nortzuk osatuko duten
Sortuko egitura politikoa, eta nor-
tzuk izango diren Sorturen nazio
batzarrean Usurbilen ordezkariak,
boto eskubidea izango dutenak
hain zuzen ere. 

“Usurbilen, azaroaren 24an ekingo diogu eztabaidari”

 parte-hartzaileak izango dira”
diren ponentziak. Eta esan be-
zala, orain abiatuko da eratze
prozesua bere horretan. Herriz
herri egingo dira eztabaidak
eta bozketak. Euskal Herri oso-
an emango da eztabaida.

ZEHAZTU DIREN 
LAU BATZARRAK
Kongresua bitarte, lau batzar
egingo dira:
Azaroaren 24: Oinarri Ideolo-
gikoen inguruko eztabaida.
Abenduaren 15: Ildo Politikoa-
ren ingurukoa.
Urtarrilaren 26: Antolaketa
eredua eta funtzionamendua.
Otsailaren 9: Barne hautes-
kundeak.

Otsailaren 23: Sorturen Kon-
gresua.
“Egutegi hau pasata eta dago-
kion eztabaidak eginda, or-
duan hasiko da Sortu ehuneko
ehunean oinez ibiltzen. Batza-
rrak parte-hartzaileak izango
dira guztiz. Metodologia berri-
tua erabiliko da batzarretan,
ahalik eta parte-hartzaileenak
izateko helburuarekin. Oinarri
ideologikoak eta antolakuntza
eredua biltzen dituen doku-
mentua orain ari gara bana-
tzen”, adierazi digute Sortuko
kideek. “Ildo politikoa eta Ko-
munikazioa biltzen dituena,
datozen asteotan iritsiko da he-
rri guztietara”, gaineratu.

2013ko otsailean egingo den
kongresuan amaituko da lau
hilabeteko prozesu hau. Zein
izango da metodologia? Bes-
tela esanda, otsaileko kongre-
sua bitarte, nola garatuko da
laster abiatuko den proze-
sua?
Sortu eratze prozesua orain ha-
siko bada ere, berez, udabe-
rrian ekin zitzaion prozesuari.
300 bat lagunek parte hartu
dute prozesuaren lehen fase
honetan, eskualdeka eratutako
lan taldeetan. Kontraste proze-
su bat izan da, ideia nagusien
inguruan. Jasoriko ekarpen eta
emendakin guztiekin osatu di-
ra eratze prozesurako erabiliko

Lehentasuna, 
EH Bildu koalizioa
Sortu alderdi politiko beza-
la eratzen denean, zer nola-
ko eragina izango du EH
Bildu koalizioaren baitan?
Sortu Usurbil. Ezker aber-
tzaleak argi du indar metake-
taren bidez eta aliantzetan
sakonduz egin behar dugula
independentziarako bidea,
eta horretan EH Bilduk asko
du emateko eta ekarpen han-
diak ditu emateko oraindik,
bai ekarpen estrategikoak bai
elektoralak, eta, ondorioz,
Sortuk lehentasunezkotzat
du EH Bildu koalizioa, eremu
guztietarako. 
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359 langabetu urrian Usurbilen,
azken urteotako kopuru altuena

A
zken urteotako marka guz-
tiak hautsi ditu Usurbilgo
langabezia tasak. Espainiako
Gobernuko Lan Ministerioa-

ren arabera, Usurbilen 359 langabetu
zeuden urrian. Irailean baino 20 langa-
be gehiago, orduan 339 langabetu zen-
batu baitziren. 

Beste behin, zerbitzuen sektoreak bil-
tzen du langabetu kopuru handiena,
359tik 221 hain zuzen.  Sexuaren arabe-
ra, alde handirik ez gizon eta emakume-
en arteko langabezia tasetan, nahiz,
emakume langabetu gehiago egoten ja-
rraitu. Adinari dagokionez, 25-44 urte
artean dago lanik gabeko herritar kopu-
ru altuena; 194 langabetu guztira:

SEXU ETA ADINAREN ARABERA
Gizonezkoak:
25-44: 103.
>=45:  53.
Guztira: 177.
Emakumezkoak:
25-44: 91.
>=45: 78.
Guztira: 182.

SEKTOREAREN ARABERA
Nekazaritza: 3.
Industria: 72.
Eraikuntza: 43.
Zerbitzuak: 221.
Aurreko lanik gabe: 20.

IAZKO URRIAN, 
294 LANGABETU
Kaleratu berri diren datuok duela urte-
betekoekin alderatuz gero, Usurbilen
294 langabetu zeuden 2011ko urrian.
Azken hilabete eta urteotan langabeziak
Usurbilen izan duen bilakaera, Usurbil-
go Udalaren goiko grafikoan ikus deza-
kezue. Urriko datuak, azken urteotako
okerrenak dira.

GIPUZKOAN IGOERA HANDIENA
219.071 herritar lanik gabe zeuden
urrian, Hego Euskal Herri osoan. Horie-
tatik, 47.235 Gipuzkoan. Espainiako
Lan Ministerioak kaleratutako datuen
arabera, herrialde honetan igo da langa-
bezia tasa gehien. Irailetik urrira,
%2,73. 1.255 langabetu gehiago joan
den hilean.

Azken zazpi urteotan, ia bikoiztu egin da langabezia tasa Usurbilen.

Gabonetako otarreak,
Xiberoko ikastolen alde

Xiberoako ikastolarekin bat egin du, bes-
te behin ere,  Nafartarrak taldeak.  Bes-
te urte batzuetan bezala, Zuberoako
produktuekin osatutako otarreak ipini
dituzte salgai. Eguberrietako otarre hauek
eskuratu nahi dituzten herritarrek, ize-
na eman behar dute Txiribogan edota
Bordatxon ipini dituzten zerrendetan.
NOAUA!ko egoitzara deituta ere egin dai-
teke otarre hauen enkargua ( 943 360
321 telefono zenbakira deituz, hain
zuzen). Zuberoako produktuak dituzten
honako bi otarre daude aukeran: 

AHUSKI OTARREA 
Prezioa: 37 euro. 
Produktuak: ardi gazta (1 kg), eztia (500
gr), ahate gibelarekin eginiko patea (200
gr), bizkotxo poltsa bat “artisanala” (200
gr). 

IRATI OTARREA 
Prezioa: 50 euro.
Produktuak: ardi gazta (1 kg), ahate gibe-
larekin eginiko patea (200 gr), bizkotxo
poltsa bat “artisanala” (200 gr) eta axoa
txahalki xehatua saltsan (750 gr).

Errausketaren Aurkako
Eguna, azaroaren 24an

Goizean, mahai ingurua egingo da
Potxoenean. Eta eguerdian, bertso-baz-
karia Gaztetxean: Beñat Gaztelumendi,
Alaia Martin, Aitzol Barandiaran eta
Arkaitz Oiarzabal "Xamoa".  Sarrerak 12
eurotan salgai, Aitzagan eta Irratin,
azaroaren 22ra arte.
18:00Kantu poteo aldarrikatzailea Kan-
tu Taldearekin bat.
20:00 Anari Gaztetxean (5 euro).
23:00Kontzertuak Gaztetxean: Desper-
vicio, Stupenda Jones, Gaueko Itzalak...



emandako informazioa banatu
da. Jende asko gerturatu, par-
te hartze oso aktiboa izan,
egungo egoeraren benetako
azterketa egin eta kontuan
hartu diren aspektu guztietan
kalitateko ekarpenak egon iza-
nak pozten gaitu. 

Zer giro sumatu duzue bile-
retan?
Giro polita sortu da. Hasieran,
naturala den moduan, jendea
pixka bat prozesua hobeto
ulertu, eta nortzuk eta nola
parte hartuko zuten ezagutu
zain zeuden. Behin prozesua
ezagututa, oso azkar abiatu
zen. Gaian gogotsu murgildu
ginen eta jendea askatasun
osoz eta kalitate handiz parte
hartzen ari da. Argi dago, gai
honekiko interes handia izan
eta egoera aztertu eta bideak
aurkitzeko gogo handia dago-
ela Usurbilen.

Zein da bilgune honen egite-
koa? 
Hezkuntzarekin lotura izan
eta Usurbilgo subjektu guztiak
bere barne hartuko dituen de-
finizio prozesu bat plantea-
tzen ari gara. Horrek eragile
asko inplikatzen ditu, eta he-
rritarrak modu zuzen batean.
Lan egiteko modua integratua

Bigarren faseari begira dago jada
Hezkuntzako parte hartze prozesua 

E
torkizuneko Usurbilgo
hezkuntza eredu bate-
ratua adosteko Udalak
antolatu duen parte

hartze prozesuko lehen fasea,
egungo egoeraren diagnosiari
zegokiona, amaitu da. Lehen
etapa honetan egin den lanke-
taren eta herritarren esku har-
tzearekin baikor agertu den ki-
deetako bat, bideratzaile lanak
burutzen ari den Nicola Foroni
dugu, parte hartze prozesuetan
aditua. 

Zer eman dute lehen bi bile-
ra hauek? 
Nicola Foroni. Hala da, diag-
nosi fasea amaitu dugu eta
egindako aurrepausoekin oso
pozik gaude. Batetik, eginda-
ko lanagatik: prozesua eta lan
markoa ezagutu ditugu, Usur-
bilgo 0-16 urte arteko hezkun-
tza aztertu dugu; Haur Eskola,
Zubietako eta Aginagako esko-
la txikien eta Udarregi Ikasto-
laren egungo egoerak. Diagno-
sia aspektu desberdinetan egi-
turatu dugu: parte-hartzea eta
erabaki ahalmena; ikastetxeak
eta herria; ikasleak - gurasoak
- irakasleak; Udalaren rola;
hezkuntza proiektua; alderdi
ekonomikoa; zerbitzuak. As-
pektu hauetako batzuetarako,
guraso, eskola eta Udalak

da. Alde batetik, erakundeeta-
ko ordezkaritza bat dago (es-
kolak, Udala, alderdi politiko-
ak), herritar eta adituekin ba-
tera. Beste aldetik, bilera oro-
korrak daude. Bertan guztiak
daude, eta herritarrek presen-
tzia askoz handiagoa dute.
Talde eragileak egiten duen la-
na honakoa da: prozesuaren
jarraipena egitea; aurrerapau-
soak, beharrak eta zailtasunak
ikustea, eta aldi berean, azter-
keta on batekin prozesuan au-
rrera egin ahal izateko beha-

“Prozesu honetatik gauza oso interesgarriak aterako dira”

Hezkuntzari lotuta, abiatu den
prozesua bera aitzindaria da
ezta inguruotan? 
Nicola Foroni. Prozesua hezkun-
tzari buruzko hausnarketa egiteko
abiatu da. Eta hausnarketa hau
ereduen gainetik dauden jardunbi-
deei buruzko hausnarketa izango
da. Prozesu berri bat da, gertuko
erreferentzia askorik ez duena, eta
honek, prozesua bera oso exigen-
tea izatea dakar. Bertan inplikatuak

dauden Udalari eta gainerako era-
gileei ere asko exigitzea ekartzen
du noski. Exigentzia hau, diseinu
orokorrean, bileren prestaketan,
parte hartze motan eta prozesua-
ren iraupenean (2013ko martxora
arte) islatzen da. Baina garrantzi-
tsua da ulertzea, ez duela bakarrik
arduratsuak izan eta hausnarketak
informazio egoki batean oinarri-
tzea suposatzen, prozesu mota ho-
nek zerbait berria bilatzeko denoi

irekitasuna eta malgutasuna izatea
exigitzen digu. Prozesu hau Usur-
bilen burutzeak pozten nau, lehen-
dik ere halakorik egina baita. Birzi-
klapenean abanguardian egon da,
Euskal Herrian Atez Ateko Bilketa
jartzen aitzindaria izan da, eta bere
eragina erabakigarria izan da, Gi-
puzkoa mailan ematen ari den bil-
keta sistemaren aldaketan. Prozesu
honetatik gauza oso interesgarriak
aterako direla ziur nago.

Nicola Foroni, artxiboko irudi batean. 

NICOLA FORONI
“Talde gisa lan asko

egiten ari gara, ekarpen
oso aberasgarriekin.

Pauso asko ematen ari
gara, eta gustura gaude”

Aukera ezberdinen
lanketa, datozen
bileretan

Bileren ordua: 18:30.
Bilera lekua: Potxoenea.
Bileren iraupena: 2 ordu.

Bileren egituraketa:
Identifikatutako interes edo beharrei
irtenbidea aurkitzeko aukera ezber-
dinen lanketa: 3 bilera (azaroak 21,
abenduak 5, abenduak 19).
Erabakitakoa martxan jartzeko eman
beharreko pausoak zehaztu eta lan-
du: 2 bilera (urtarrilak 23 / otsailak 6).

ELKARRIZKETA 9510. zenbakia

rrezko informazioa eta lan egi-
teko moduak planteatzea. 

Nolakoa da parte hartze pro-
zesu honen metodologia?
Egoera bat bizi eta ezagutzen
duen jendeak, aukera onenak,
konponbide errealenak plan-
tea ditzakeela sinisten duen
enfoke oso parte hartzailea du
prozesu honek. Aldi berean,
pertsona guztiek parte hartze-
an eta eraikuntzaren parte iza-
tean datza. “Hitz egiten dute-
nak eta entzutenak dutenak”
ez egotea ahalbidetzen duena.
Horregatik, horizontaltasun
gehiago dago, eta parte har-
tzaile bakoitzaren deshinibi-
zioa ahalbidetzen duten tekni-
kak lantzen dira. Ikusgarrita-
sunean eta eraikuntza progre-
siboetan indar egiten da. 
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Beñat Lizasok eman dizkigu larunbat honetako jaialdiaren xehetasunak

antolakuntza lanak. Hortik,
Pagazpe elkarteak hitzordua
jarri du larunbaterako; txapel-
keta benefikoa ospatuko da,
18:00etatik aurrera frontoian. 

Jaialdiaren helburua, aulki
berriak erosteko laguntza ja-
sotzea da? Bereziak dira or-
dea?
Bi kiderekin hasi ginen duela
zazpi urte, baina egun hamai-
ka kirolari gara. Baina bi edo
hiru aulki falta zaizkigu. Ho-

rregatik, txandatzen aritzen
gara palan. Hilean behin, kide
bat parte hartu gabe geratzen
da, beste bati lekua uzteko.
Jarduera honek kirola egin eta
gure artean terapia egiteko au-
kera ematen digu. Plazer bat
da. Baina aulkiak falta zaizki-
gu. Egokituak izan behar dute.
Txapelketarako aulki bereziak
dira, saskibaloian erabiltzen
dituzten berdinak. Baina haiek
paratxokeekin erabiltzen di-
tuzte, guk gabe. Aulki bereziak

“Aulki bereziak dira, biratzeko azkarrak. Guri askatasuna emango digute”, adierazi digu Beñat Lizasok.

Pilota jaialdia, gurpildun aulki berriak erosi ahal izateko

L
arunbat arratsaldean,
frontoi ingurura ger-
turatzen denak sarbi-
deak itxita aurkituko

ditu. Pilotalekuan, gurpildun
aulkian gomazko paletan ari-
tzen diren (tartean bi usurbil-
dar) kirolarien aldeko jaialdi
benefikoa antolatu baitute. Ki-
rol jarduera honetan parte
hartzen dutenentzako, beha-
rrezkoak dituzten gurpildun
aulki gehiago erosteko lagun-
tza jasotzea da ekimenaren
helburua. Bide batez, euren
jarduera ezagutzeko aukera
izango da. Aurpegi ezagunak
ere bertan izango dira; Mikel
eta Fernando Goñi pilotariak.
Eta haiekin, gurpildun aulkian
lehian Beñat Lizaso usurbilda-
rra. Berak dakartza ekimen
honen inguruko xehetasun
gehiago.

Nondik dator jaialdi hau an-
tolatzeko ideia?
Beñat Lizaso. Urriaren 11n
Zubietan ospatu zen jaialdian,
gure taldekoekin batera, Mikel
Goñik eta Fernando Goñik jo-
katu zuten. Jende asko etorri
zen. Zubietako jaialdian entre-
natzaileari bururatu zitzaion
Goñiri diru laguntza edo zer-
bait eskatzea. Azkar hasi ziren

Zuen taldea ere handitzen ari
da azkenaldian, ezta?
Beñat Lizaso. Leku desberdine-
tako kideak ditugu; Lekunberri,
Soraluze, Bidegoian, Antigua edo-
ta Alegikoa. Bizkaia aldera zabal-
du nahi genuke taldea. Araba eta
Nafarroara baita. Hartara, denen
arteko txapelketa egiteko aukera
egingo litzateke, saskibaloi edota

tenisean egiten duten moduan.
Orio eta Zarautz edota Donostial-
dean ibiltzen gara, hortik kanpo
gutxi. Polita izango zen, beste leku
gehiagotara zabaltzen joatea.

Jaialdiari begira, aurpegi eza-
gunen aldetik jaso duzuen
babesa eskertzekoa da ezta?
Pilotariak etortzea asko eskertzen

da. Jendea haiengatik etorriko da,
gugatik ere bai. Baina gehienbat
euren saltsa ikustera. Beraiek
lagundu digute sariak lortzen. 

Eskerrak eman nahi genizkio-
ke, Imanol Agirretxeri, Andoni Ira-
olari, Arruti harategiari, Bruño-
ri, baita Aspe eta Asegarce enpre-
sei ere. Ia jendea animatzen den
jaialdira. 

Gero eta handiagoa da taldea

dira, biratzeko azkarrak. Guri
askatasuna ematen digute. 

Aulkiak garestiak dira nos-
ki?
Garestiak dira, bereziak izan-
da are gehiago. Laguntza gu-
txi ematen dituzte. Duela hiru
urte lau aulki lortu zituzten.
Baina aulkiak ez daude de-
nentzat, eta gure artean eki-
men hau antolatu dugu lagun-
tza jasotzeko. Jendeari aukera
gehiago emateko, kirol jardue-
ra hau gehiago zabaltzeko.

Zuen jarduera ezagutzera
emateko aukera izango du-
zue larunbat honetan. Baina
lehendik festetan ere ikusi
izan zaizue?
Aginagan, Usurbilen, Zarau-
tzen urtero izaten ditugu txa-
pelketak. Festa desberdinetan
parte hartzeko aukera izatea
nahiko genuke. Guri ere ikus-
tea. Herri guztietan dago jen-
dea aulkian. Haiek kirola egi-
tera bultzatzea nahiko genu-
ke, ze geldirik egoten den per-
tsona galdu egiten da. 
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ulki berriak erosi ahal izateko

Beste kirol jardueraren bat
probatzeko asmorik badu-
zu?
Bizikletarekin ibili izan naiz.
Arku tiroa probatu nahi nuke.
Gero ere tapoiak jasotzen ari
naiz. Eskerrak eman behar
dizkiet usurbildarrei eta ingu-
ruetakoei, jasotako tapoien-
gatik, korrika egiteko hanka
bat erosteko baitira.  

Nolatan hasi zinen tapoiak
jasotzen?
Duela hiru urte jakin nuen,
neska gazte bat aulki bat
erosteko tapoiak biltzen ari
zen. Hankarekin korrika egi-
ten duten lagunak ditut. Bizi-
kletan ibiltzera etortzen dira.
Zubietako buelta egin eta ge-
ro, korrika ibiltzeko hanka ja-
rri eta lasterka aritzen dira.
Probatu nahi nuela jabetu
nintzen. Korrika egiteko ka-
pritxoa nuen, baina dirurik
ez. Tapoiak garajean jasotzen
hasi nintzen, azkenean leku
handiago bat behar izan dut.
Eskerrak eman laguntzen ari

zareten guztioi. Arazoa dut
ordea, bizikletatik erori nin-
tzela, femurra apurtu nuen
anputatutako hankan. 

Korrika egitea agian ez dut
lortuko, baina bizpahiru urte
pasako ditut tapoiak jasotzen.
Korrika egiterik izango ez ba-
nu, palan parte hartzeko aul-
ki bat erosiko nuke. Baina
neure ilusioa korrika egitea
da. Pixkanaka lortuko dugula
uste dut. 

“MUGARIK EZ DAGO
EZERTARAKO”
Aulkian dagoenari, kirola
egitera animatzeko zer
esan?
Animatzeko. Jendeari anima-
tu, duen lesioa izanda ere,
gauzak probatzera. Probatze-
ko, ze azkenean lotu eta gor-
putzak eskatzen dizu. 16 urte
eta erdi egon naiz ezer egin
gabe. Gustura aritzen gara.
Mugarik ez dago ezertarako,
norberak jartzen ditu bere
mugak. 

Denbora daramazue entre-
natzen Zubietan?
Beñat Lizaso.Zubietan jolas-
ten dugu, bi orduko saioak
egiten ditugu. Lehengo urtee-
tan asteartean aritu gara saio-
ak egiten. Baina aurten jada
ostegunera pasa ditugu saio-
ak, biltzeko aukera gehiago
genuelako. Leku polita, de-
nentzako ere gertu samar ge-
ratzen da. Joan den astean,
Behobian parte hartu behar
zuen Valladolideko lagun bat
etorri zitzaigun, palako entre-
namenduan gurekin aritu
zen. Inoiz ez zuela ikusi eta
gustura aritu zen. Saskiba-
loian jokatzen du. 

Beste kirol jarduerek orain-
dik  indar gehiago dute ez-
ta?
Saskibaloia, tenisa, padela
edota eskubaloia ere sartu du-
te. Arku tiroan, zaldi gainean
ibiltzen dira batzuk, trinketa
ere probatu dugu. Jarduera as-
ko daude. Geroz eta parte har-
tze handiagoa dago. 

Gomazko paletarekin jokatuko dira larunbateko jaialdiko partida batzuk.

Mikel Goñi eta Fernando Goñi.

Errifak, sarrerak
eta apustuak, 
laguntza jasotzeko

Taldea laguntzeko bide desberdinak
daude. Larunbateko jaialdirako sarre-
rak 5 eurotan erosiz adibidez. Bai-
na errifak ere saltzen ari dira, 2 euro-
tan. Errifa zozketako irabazleak sari
potoloak jasoko ditu; bina sarrera,
Athletic eta Realaren neurketa bana
ikusteko, txuleta bat eta mariskada
eder batez gain. Gainera, jaialdiko
partidetan, euro batean apustuak
egin eta lau t´erdiko pilota txapel-
ketako neurketak ikusteko sarrerak
irabazi ahal izango dira.

Larunbatean 
Usurbilgo frontoian

Ordua: 18:00etan, frontoian.
Sarrera: 5 euro. 
Antolatzailea: Pagazpe elkartea.

Neurketak:
1 Gomazko paleta gurpil aulkian
Iñaki (Donostia)-Aingeru (Bidegoian)
Hilario (Alegia)-Patxi (Lasarte)

2 Gomazko paleta gurpil aulkian
Edurne (Soraluze)-Edorta (Lekunberri)
Patxi (Lasarte)-Beñat (Usurbil)

3 Bi baten aurka (bakarkakoa zutik
eskuz, bikotea gomazko paletare-
kin gurpil aulkian)
Beñat (Usurbil)-Edorta (Lekunberri)
Mikel Goñi

4Eskuz binaka, afizionatuak eta pro-
fesionalak nahasian. 
Duela gutxi jokatutako partidaren
errebantxa (aurrekoan Santxo eta
Fernando Goñi irabazle).
Santxo-Fernando Goñi
Mikel Goñi-Urruzola
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N
OAUA!-k antolaturiko Kul-
turaldiaren baitan, bi hi-
tzordu ospatu dira astebu-
ru honetan: batetik, larun-

bat gauean Ibarrako Alurr dantza tal-
dekoen ikuskizunaz gozatzeko aukera
egon zen Oiardo Kiroldegian. Bestetik,
biharamunean, azaroaren 11n, "Gazta
zati bat" dokumentala proiektatu zen
Sutegiko auditorioan. 

"Publikoari Gorroto" antzezlanare-
kin gertatu bezala, "Gazta zati bat" do-
kumentalaren proiekzioan ere Sutegi
toperaino bete zen. Ehun lagunetik go-
ra gerturatu ziren baita Alurr dantza
taldekoek eskainitako emanaldi pare-
gabera. Ekitaldi honen zati baten bide-
oa, web orrian duzue ikusgai. 

LETEREKIN KANTU BERBETAN
Igandean itxi genuen bestalde, NO-
AUA!ren 500 zenbakien eta 16 urteko
ibilbidearen errepasoa egiten duen Su-
tegiko erakusketa. Ekitaldioz gain ha-
lere, Kulturaldia amaitzeko beste hi-
tzordu bat geratzen zaigu. 

Azaroaren 30erako antolatua duguna,
Sutegin baita, Usurbilgo Kantu Talde-
koekin batera; Jon Sarasuaren "Lete-
rekin Kantu Berbetan" hitzaldi ema-
naldia. 

“GITARRAZ ETA PIANOZ
LAGUNDUTA DATOZ KANTUAK”
"Emanaldia kantaldiaren eta hitzaldia-
ren hibrido bat da, kantaldia mintza-
tua edo hitzaldi kantatua. Xabier Lete-
ren hamar bat kanta kantatuko ditu-
gu, eta horren inguruan artista honi
buruzko interpretazio pertsonal bat
egin. Emanaldi xumea da, sofistikazio
gutxikoa. Bide batez, belaunaldi pro-
gresistari buruz, herriaren bilakaerari
buruz, espiritualitateari buruz, artista-
ren jarrera eta askatasunari buruz...
hainbat gairi buruzko gogoetak tarte-
katzen dira, beti ere Xabier Leteren
ibilbidearen inguruan. Kantak gitarraz
eta pianoz lagunduak datoz, eta buka-
era aldera kanta bat entzuleekin bate-
ra kantatu ohi dugu". Kulturaldiko
aurtengo azken hitzordua beraz, hila-
ren 30ean izango da. 

Kide eta auzotarrekin
ospatu dute Akerra
Gaztetxeko urteurrena

Atzoko eta gaurko kideak, eta auzotarrak
bildu zituen joan den larunbatean, Txoko-
aldeko Akerra Gaztetxekoen 25. urteurren
jaiak. Irudiko triki-poteoarekin batera, Gaz-
tetxeko egoitzaren historia errepasatzeko
aukera egon zen, kantu bazkari bat ere ospa-
tu zuten. Eta noski, eguna, besteak beste,
Mendeku Itxua herriko musika taldea par-
taide zuen kontzertu gauarekin amaitu
zuten. 

Kulturaldiko ekitaldiak, jendetsuak

Alurr taldea ikusteko 100dik gora lagun elkartu ziren (irudian, telefonotik bideoa ikusteko QR kodea).

Triki-poteoan ibili ziren Txokoalden.

Ipuin kontalari gehiago

Yolanda Arrietaren aste honetako bisita-
ren ondoren, Pello Añorga bueltatuko da
Sutegi udal liburutegira, hilaren 20an.
HH5ekoentzako saioa eskainiko du. 

Hilaren 28an, Ixabel Agirresaroberen
txanda izango da, eta ekitaldia, HH4koei
zuzendua egongo da. 

Udalak antolaturiko bi saio hauek
18:00etan hasiko dira, eta biak Sutegiko
udal liburutegian egingo dira.

Baionan amaituko da
Korrika 18

Martxoaren 14tik 24ra ospatuko da
Korrika 18. "Eman euskara elkarri" lema
hautatu dute, "euskarak euskal herrita-
rrok elkarrekin bizitzeko hizkuntza izan
behar duelako”.
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Atalluko Garbigunea

H
ondakinen bilketa
gune bat baino
gehiago da Atalluko
Garbigunea, beste

batek han utzitakoa doan be-
rrerabiltzeko aukera baitago.
Aipatu gunera gerturatzen de-
nak, dagoen eskaintza zabala
zein den ezagutu dezake. Eta
gustuko zerbait aurkituz gero,
etxera eraman daiteke.

Udal langileen edota herrita-
rren joan etorria nabaria da
hain zuzen, edozein egunetan,
Atalluko Garbigunean. Uztaile-
an inauguratu eta ireki zuten
eremuak, ordura arte zabalik
egondako Kalezarko Pikaolako
hondakin biltokia ixtea ekarri
zuen. Kalezartik Atallurako al-
daketa, hoberako izan dela dio
bertako langileak, “eduki on-
tziak hobeto kokatuak daude.
Hondakinak lehen behetik go-
ra bota behar ziren, orain goi-
tik behera. Erraztasuna neure-
tzat eta hona datorren jendea-
rentzat”, aipatu dio NOAUA!ri
Raimundo Gorritik.  

Leku aldaketak, instalakun-
tzen baldintzak hobetzearekin

batera, jende gehiago erakarri
duela ere gaineratu du. “Goian
baino mugimendu gehiago na-
barmentzen da. Hilean 400etik
gora”, zehaztu du. Garbigunea
tamaina handiko hondakinak
botatzeko baliatzen dute herri-
tarrek, trasteak botatzeko ale-
gia. Baina ez horretarako baka-
rrik. Etxean soberan izan edo
gehiago erabiltzen ez diren ob-
jektu, etxe tresna elektriko,
edota aisialdi tartean erabili
izan den materiala ere bertara
eramaten ari da jendea. 

IKUSI ETA ERAMATEKO
Nahi duenarentzat berrerabil-
tzeko moduan dauden tamai-

na, forma eta kolore desberdi-
netako gaiak aurki daitezke
Atalluko Garbigunean. Eta gus-
tukoa den hori, hartu eta etxe-
ra eraman daiteke doan. “Jen-
dea animatu eta etor dadila,
Garbigunea denontzako ona
da. Mesede bat egiten ari gara
geure buruari”, adierazi du
bertako langileak.

Garbigunea ordutegi hone-
tan irekitzen dute:

Astelehenetik ostiralera: goi-
zez, 10:15-13:00 artean; arra-
tsaldez, 16:00-19:00 artean.
Jai egunak ez diren larunba-
tetan: 9:00-13:00 artean.
Informazioa: 943 21 49 77 
sanmarko@sanmarko.net

Beste batek han utzitakoa doan hartu eta berrerabiltzeko aukera dago

Atallun topatuko duzuen Garbigunean gauza ugari dago eskura.

ZER UTZI LITEKE?
Garbiguneak denetariko mate-
riala bertan uzteko aukera
ematen du: kimaketa hondaki-
nak, metalezko txatarra, egu-
rra, tamaina handiko tresnak,
kartoia, inerteak, poliespana,
beira laua, sukaldeko olioa…

Zerrenda luzeagoa da noski.
Etxean izan eta behar ez dugun
materiala ere bertan utzi baitai-
teke, beste batzuk baliatu de-
zaten. Honez gain, eguneroko
etxeko hondakin zati desberdi-
nen bilketarako larrialdi gune
ere bada Atallu. 

ZER HARTU LITEKE?
Herritar batek Garbigunean
utzitakoa beste batentzat pro-
betxuzkoa izan liteke. Deneta-
riko gaiak aurki daitezke ber-
tan. Ezeren truke har daitezke: 

Etxetresna elektrikoak: hoz-
kailua, DVDak ikusteko gai-
luak, telebista…
Apaingarriak: ontziak, koa-
droak, ispiluak, lanparak…
Altzariak: aulkiak, sofak,
mahaiak, somierra, edalon-
tziak, kafe makina...
Haurrentzako jostailuak eta
aulkiak.

Kirol materiala: paipoa,
eskiak, patineteak, patinak,
motxilak, zakua, raketak, pilo-
tak, dardotan jokatzeko mate-
riala…

Zer utzi liteke eta zer hartu liteke?

Hondakinen
Prebentzio Astea

Azaroak 17, larunbata
10:00 Auzokonpostarien I.
Batzarra. Auzokonpostean
interesa duen orori zuzendua,
lehen urte honetako emaitzak
aurkeztuko dira. 

Azaroak 18, igandea
10:00-12:00 “Hondakin –
Ongizate +”  erakusketaren
irekiera Sutegin. Ordutegia:
astean zehar, 18:00-20:00. 

Azaroak 19, astelehena
Udal web orrian, prebentzioa-
ren inguruko bideoen aurkez-
pena: “Oceanos de plástico”, 
“Comprar tirar comprar”,
“Historia de las cosas”,
“Historia del agua embotella-
da”, “Auzokonposta Gipuz-
koan”, “Hondakinak eta natu-
ra”, “Second hand”.

Azaroak 20, asteartea
16:00 Usurbilgo Udaletxetik
Urnietako ontzi arinen sailka-
tze plantara bisita irekia. Izen
emateko: 943 371 951 edo
ingurumena@usurbil.net  

Azaroak 21, asteazkena 
Udarregi ikastolako haurrekin
“Gure kaleak garbiago nahi
ditugu!” ekimena.

Azaroak 22, osteguna 
18:00 Hitzaldia Sutegin:
“Sortzez besteko ordainketa
Usurbilen”. Hizlariak:
-Joan Pujol Argentonako
ingurumen teknikaria. 
-Ignasi Puig. ENT
Environment and
Management taldekoa. 

Azaroak 23, ostirala
18:00-20:00 Etxetresna
elektrikoen konponketa taile-
rra Potxoenean.

Azaroak 24, larunbata
10:00-12:00 Jostungintza
tailerra Potxoenean. 
10:00-12:00 Bitxigintza
tailerra Potxoenean.

Ikastaroetan izen-ematea:
Udaletxean (943 371 951)
ingurumena@usurbil.net 

Garbigunean jasoa dagoena,

etxera eramateko modukoa da.
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Korrikalari gehien biltzen duen lasterke-
ta izango da Behobia Donostia. Urtez urte
handituz doa partehartzea. Eta aurten,

inoizko handiena izan da eman duten korrika-
larien zerrenda. 

IÑAKI GERICA JUAN 01:14:43 
JON TAPIA LIZARRAGA 01:17:48 
JOSE MARI SEOANE MAYOZ 01:19:22 
FRANCISCO JAVIER ABANO RUBIO 01:19:29
JUANJO ESTEVEZ MARTIN 01:20:32 
ARITZ OLAGOI OLAZABAL 01:20:41
AITZOL ARROSPIDE SARASOLA 01:20:56 
TITO IZAGUIRRE GODINEAU 01:21:41 
BEÑAT LORENZO OLASAGASTI        01:22:29 
ION MARTIN GRANADOS 01:23:15 
IDOIA  EZEIZA IRURETAGOIENA      01:23:35 
IÑIGO GUTIERREZ BORDA 01:24:04 
GUILLERMO RUEDA ETXEBERRIA    01:24:24 
ADAILDO DA SILVA ALMEIDA 01:24:46 
ROSA URIBE NAVARRO 01:24:57 
IÑIGO UNANUE AGUIRREZABALA  01:26:50 
ARITZ HOLGADO ESNAOLA 01:27:51 
ION PORTU IRASUEGUI 01:27:57 
AITOR JAUREGUI URDAMPILLETA   01:28:29 
ANDONI LABACA LIZARAZU 01:28:40 
JUAN GALARDI MENDILUCE 01:29:19
IÑAKI ETXEBARRIA ORBEGOZO      01:29:53
ANDER IRURETAGOIENA ERORKI    01:29:56
ALEX CASTANDER URRUTIA 01:30:04 
SERGIO MONTES GUERRA 01:31:00 
IKER CORRAL LIZARRAGA 01:31:10 
JOSE MANUEL GARCÍA 01:32:19
CESAR DE LA FUENTE GARCIA 01:32:21
ALFONSO LÓPEZ GARCÍA 01:32:34
KARMELE LICEAGA ALCANTARA     01:32:43 
IÑIGO ALKORTA ETXEBERRIA 01:33:42
JUAN MARI AGOTE GOIARAN 01:34:56

EDU JAUREGUI TORRECILLA 01:34:59
ALFONSO VIDAL URDAMPILLETA 01:35:30 
ANTONIO GALLEGO GARCIA 01:35:55 
ENEKO PORTU IRASUEGI 01:35:57
JOXEMARI PORTU AZPIROZ 01:37:31 
IMANOL ORBEGOZO AIZPURU 01:38:10 
IÑAKI EIZAGIRRE SAGARDIA      01:39:23 
DARWIN A. MORALES GUEVARA 01:40:03
PABLO ROURA MARTINEZ 01:40:04
J.ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 01:41:50 
UNAI  AGIRRE OTEGI 01:42:33 
ENEKO GOLDEROS ESTEBAN 01:42:49 
MOISES ANDRES ZUBIRIA 01:43:13 
EKHI ARRIETA DEL PICO 01:44:20
F. JAVIER RODRIGUEZ CUENCA 01:45:19
ANDER AYUSO CASANOVA 01:46:52 
MIKEL IRASTORZA LEUNDA 01:46:54 
ANDONI ARRUTI BELDARRAIN 01:48:33 
MIKEL ITURRIOZ ETXABEGUREN 01:49:08 
MIKEL SANTIAGO 01:49:09 
TXUS IGLESIAS RIO 01:49:46 
MIKEL BERECIARTUA OYARBIDE 01:51:35 
AITOR ALONSO GRANADOS 01:54:06 
LOREA ALDABALDETREKU AGIRRE 01:56:56 
MAMEN TARDIO NUÑEZ 01:59:25 
DIANA MARTIN PARRON 02:01:34 
JON  ZUBIZARRETA BALERDI 02:04:02 
JOSE CRUZ FRANCO LEIZA 02:09:30 
ITZIAR OCHAGAVIA AZPITARTE   02:13:51 
AINHOA OCHAGAVIA AZPITARTE  02:13:52
IGNACIO AGUIRRE AMORENA 02:51:03

Rollers
CARLOS JIMÉNEZ GOYA 00:49:09
BELÉN VICENTE MODRÓN (ez da denbora ageri)

Behobia-Donostiako web orrialdean, “Aginaga”,
“Zubieta” eta “Usurbil” bilatu ondoren jasotako datuak.

Euria izan zuten bidelagun BehobiaEuria izan zuten bidelagun Behobia
DonostiakDonostiako lasterkariek.o lasterkariek.

Nahiz eta eguraldiaren iragarpena ego-
kiena ez izan, Gorbeiara igotzera ausar-
tu ziren Andatzako kideak. “Mairuele-

gorretako leizezuloa, udazkeneko kolorez mar-
gotutako basoak eta gailurreratzeko garaian zuriz
jantzitako Gorbeia ezagutzeko aukera izan dugu”,
adierazi digute, argazki hau bidaltzearekin bate-
ra. Orain, Mendi Astea prestatzen dihardute Anda-
tzako kideek. Azaroaren 27tik aurrera ospatu-
ko dute. Xehetasun gehiago emango ditugu
datorren asteko NOAUA!n. Gorbeiatik bueltan, Mendi Astea prestatzen dabiltza egunotan. Azaroaren 27an hasiko da.

Herritar ugari irten ziren
Behobia-Donostia lasterketan

Gorbeia,
elurretan

Futbol partidak Haranen
09:00 Alebin Mutilak Futbol 8 Udarregi 6 A
10:00 Infantil mutilak F-11
12:00 Kadete F-11
15:30 Neskak
17:30 Jubenilak

Eskubaloi partidak Oiardon
2012/11/17, larunbata:
Benjamin topaketak. 9:15h
Infantil neskak. 11.00h Udarregi C - Pulpo
Infantil neskak. 12.00h Udarregi B - Ereintza
Senior mutilak, 2. nazionala. 18:30h 
Atez Ate Usurbil - Ford Arrasate

2012/10/18, igandea:
Jubenil neskak. 10:00h 
Usurbil KE - C.D.B. Leizaran
Kadete mutilak. 11:30h
Usurbil KE - Txikixa Pulpo KE
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ETXEBIZITZA
Salgai

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-
dea, egongela handia, 3 logela
balkoiekin (horietako bat itxia),
bi komun, igogailua eta ganba-
ra handia. Lehen 240.000 euro-
tan, orain 216.000 eurotan!!!
662 056 899

75 metroko etxebizitza salgai
Kalezarren. Pisu oso eguzkitsua,
guztiz kanpoaldera ematen du,
2 logela, komuna, sukalde ame-
rikarra, egongela eta balkoia
plazara. Amueblatua eta berri-
tua. Garajea aukeran. Tel
686462705

Pisua salgai Txaramunton. Berria,
bi logela, egongela, terraza ikus-
garria. Trastero handia. 276.000
euro. 615 720 245.

Pisua salgai Munalurran. 3 gela,
sukalde jangela, berogailua. Sar-
tzeko moduan. 180.000 euro.
943370957.

11 urteko pisu bat salgai Agina-
gan, 3 logela, sukaldea, egon-
gela, 2 komun, 2 balkoi, garajea
(30 m) eta trasteroa. 173.000
euro. VPO baldintzak. 657703091

Pisu bat salgai Atxegalden. 3 gela,
bi komun, sukalde eta salarekin.
662 439 880.

Pisua salgai Kaxkoan. Pisu berria,
lehen mailako materialekin egi-
na. 608 227 462

Etxea salgai Santuenea auzoan.
64 metro karratu. Dena kanpo-
aldera. Egoera ezin hobean. Mer-
kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bista
ederrekin. 2 solairu, bakoitza
115 metro koadro. Eta 2 solai-
ruko borda dena 3.000 m lur sai-
lean. 665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2
logela, sala, komuna, sukaldea
eta 2 terraza handi bista ede-
rrekin. Trasteroa eta garajea.
665720913 / 665720914.

Pisua salgai, San Esteban kalea
11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-
ten du, eguzkitsua. Hiru gela,
sukalde eta jangelarekin, komu-
na, terraza eta ganbararekin.
943 455 202 edo 697 530 792.

Pisua salgai, San Ignazio 5. 3 gela,
100 metro koadro, terraza.
340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3
logela, egongela, sukaldea, 2
komun, 7 metroko ganbara. Oso
eguzkitsua, bizitzen jartzeko.
699680265. 237.000 euro.

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

Duplex bat salgai Santuenean,
espazio zabalak, dena kanpo
aldera, 20 metro koadro traste-
roa, berrituta, fatxada, teilatua
konpondu berriak. 677 471 648.

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

Alokairuan
Usurbilgo kaxkoan etxe bat alo-
katzen da, 3 gela, sukaldea,
komuna, egongela, trasteroa eta
igogailuarekin. 943 37 14 95 -
695 76 78 21 – 657 71 13 35

75 metroko etxebizitza alokai-
ruan Kalezarren. Pisu oso eguz-
kitsua, guztiz kanpoaldera ema-
ten du, 2 logela, komuna, sukal-
de amerikarra, egongela eta bal-
koia plazara. Amueblatua eta
berritua. 750 euro. Tel 686462705

Pisua edo pisuko gelak aloka-
tzen dira Kontseju Zarra kalean.
Pisu eguzkitsua, kanpoaldera
ematen du. Alokairu prezioa:
700 euro (pisu osoa), 300 euro
gela bakoitza. 650 262 101 / 678
697 213.

Logela bat alokatzen da Usur-
bilgo pisu berritu batean. 657
700 408

Muna Lurran bigarren solairuan
dagoen pisu bat. Oraintxe sar-
tzeko prest. 3 logela, sala, sukal-
dea, komuna eta balkoia. Amue-
blatua. 650 919 065

Bi solairuko etxea alokairuan
Kalezarren. Baratzea egiteko
aukera. 665 720 913.

Alokairuan atiko berria Usurbi-
len. 2 terraza handikoa. Altzai-
ru berriz hornitua. 665 720 913.

Pisua alokagai Santuenean,
berria, dena kanpoaldera, argi-
tasun handikoa. 67 7471 648.

Pisua alokatzen da Txaramunto
kalean: 3 gela, sukaldea, bi
komun,sala. Garajea aukeran.
Abala eskatuko da. 656757073.

4 logeletako etxebizitza bat alo-
katzen da Atxegalden. 659389707
nerezabala1@gmail.com

Pisua alokairuan Santuenean,
65m berritua, 2 logela, 650 euro.
Tf: 667 438 145. 

Alokairuko pisu baten bila nabil
Usurbilen. 674 848 346

Logela bat alokatzen da Usur-
bilgo erdigunean. 667740266.

Pisu bat alokatzen da, lau gela,

sukaldea, sala eta komunarekin.
609 011 816 / 943 366 318

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

85 metroko  etxebizitza aloka-
tzen dut kaxkoan. 3 gela, 2 terra-
za eta trasteroa. 616064059
(gauetan deitu).

MOTORRA
salmenta, 
garajeak

Lokal bat alokatzen da Atxegal-
den. 2 solairu ditu, eta 90 metro.
Tel. 653 714 672.

Txaramunto kalean garaje itxia
alokatzen da. 620 416 963.

1999. urteko Ford Mondeo fami-
liarra salgai, 1.500 eurotan. Ego-
era onean. 652 706 518

Garajea salgai Txaramunton. 15
metro karratu, 28.000 euro.
Negoziagarria. 667 715 075

Seat Ibiza salgai. 1004 TDI. 2004.
urtekoa. Oso egoera onean. 2.000
euro. 667 715 075

Karbonozko bizikleta bat salgai.
Ultegra taldekoa. Prezio ona.
600 244 126.

Baju komertziala salgai Atxegal-
den. 50m2, etxebizitza lizentzia
ateratzeko aukera. 659389707
nerezabala1@gmail.com

Scooter bat salgai, 450 euro. Ego-
era onean. 678 603 659.

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

22 urteko neska usurbildar bat
eskaintzen da haurrak zaintze-
ko goizetik eguerdirarte. Espe-
rientzia haurrak zaintzen, Uda-
jolaseko begirale eta haur hez-
kuntzako ikasketekin. 661 626
500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,
akademian lan egindakoa, LH 1.
mailatik Batxilergoko 2.mailara
arteko ikasleei klaseak emateko
prest. 685 772 602 (Nerea)

24 urteko mutil bat eskaintzen
da LH-ko eta DBH-ko klase par-
tikularrak emateko. 636601644

Matematika klaseak, maila guz-
tietan, 19 urtetako esperientzia,
646717676

Usurbilgo neska euskalduna naiz,
goizez nahiz arratsaldez, klase
partikularrak emateko zein hau-
rrak zaintzeko prest. 688 661 997
/ 943 365 005".

Neska gazte bat eskaintzen da
umeak zaindu eta klase parti-
kularrak emateko. Telefonoa:
660 778 314 (Maddi)

21 urteko neska usurbildar eus-
kaldun bat eskaintzen da hau-
rrak zaindu edota klase partiku-
larrak emateko LH-n nahiz DBH-
n. Esperientziaduna. 666 041
971 (Ane)

Jardineritzako lanak egiten ditut
txukun eta modu onean: 677 443
140 (Iñaki).

Neska arduratsua garbiketa lane-
tan orduka lan egiteko prest. 678
998 840.

18 urteko mutil bat lanerako
prest. Baratzean laguntzeko,
morroi  lanetarako, tabernan
lan egiteko edo enkarguak egi-
teko. Tlf.: 626  735 354.

Interna moduan edo orduka lan
egingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxeko
lanak egiteko. Orduka edo inter-
na moduan. 608 774 999.

17 urteko neska euskalduna,
udan lan egiteko prest: umeak
zaintzeko, ikasketetan lagun-
tzeko, ... Esperientzia umeekin eta
Bigarren Batxilerra amaitua.
665754889 / 634459249 (Ane)

16 urteko mutil euskalduna naiz
eta udarako lan bila nabil. Ume-

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Saioa!!
Azaroaren 18an
zure urtebetetze
eguna izango da,
7 urte beteko
dituzu. Muxu
haundi-haundia

Olatzen partez... Amatxo, aitatxo,
aiton amon, lehengusu.. eta famili
osoaren partetik! Bazkari goxoa
prestatuko dugu eta zure bizkotxo-
aren zain egongo gara. Ondo pasa!

Aupa
Nahia!
Azaroaren
16an 7
urte eder
beteko
dituzu.

Ondo pasa eta muxu potolo
bat etxekoen partez.

Aupa
Irati!
Azaroaren
20an zure
urtebete-
tzea izango

da!! Gustura ospatuko
dugu eskolan denak
elkarrekin. Muxu haundi
bat Aginagako eskolako
lagunen eta andereinoen
partez.

Aupa Anje!
Azaroaren
25ean zure
urtebetetzea
izango da!!!
Eskola ospatu-

ko dugu denak elkarrekin.
Bizkotxoaren zain egongo
gara. Muxu haundi bat
Aginagako eskolako lagunen
eta andereinoen partez.

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-
noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /
erredakzioa@noaua.com  Oharrak bidaltzeko azken eguna:
astelehena, arratsaldeko 18:00ak. Atal bakoitzaren goikal-
dean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela eraba-
kiko balitz, NOAUA!ko erredakzio batzordeak ohar hori argi-
taratu gabe utziko luke.

Ohar, zorion-agur, jaio edo hildakoen berri emateko azken eguna: asteartea, eguerdiko 11:00etan     erredakzioa@noaua.com
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ak zaindu edo indarra behar den
lanak egiteko prest nago, baita
beste edozein lan ere. Batxile-
rreko lehen maila amaitua.
665754889 / 692577515 (Xabier)

Interna moduan edo orduka lan
egingo nuke. 609632030.

Zerbitzari edo sukaldari lagun-
tzaile moduan lan egingo nuke.
650 032 454.

Esperientzia handia izan eta
arduratsua den neska eskaintzen
da garbiketa lanetarako. 618
030 296.

Ontziak garbitzeko edo sukalda-
ri laguntzaile gisa lan egingo
nuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun bat
eskaintzen da umeak edo per-
tsona helduak zaindu eta etxe-
ko lanak egiteko.     Claudia.
663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,
jatorriz euskalduna, edozein
lanetarako. Helduak zaindu,
sukaldean lagundu edo baserri-
ko lanetan aritzeko. 627 206 451.

Emakume bat eskaintzen da,
adineko pertsonak zaintzeko,
etxeko lanak egiteko eta osta-
laritza lanetan aritzeko. Interna
moduan ere bai. 673 445 903.

Emakumea eskaintzen da, ordu-
ka etxeko lanak egi teko .
662 247 324

Umeak zainduko nituzke arra-
tsaldez edo zerbitzari moduan

lan egingo nuke asteburuetan.
638 894 845.

Neska euskalduna eta usurbil-
darra, eta arratsaldetan haurrak
zaintzeko zein klase partikula-
rrak emateko prest. Atzerriko
Hizkuntzako Majisteritzan eta
Haur Hezkuntzan diplomatua.
Badut esperientzia. 652712099.

BESTELAKOAK
Su egurra salgai. Haitza eta
Pagoa. (Etxera eramaten da).
667 232 300

Gazte usurbildarra, ordenagai-
luko klaseak etxeetan emateko
prest.  943 360 503/672 718 721.

Eskuz egindako egurrezko pala
txiki bat galdu genuen herriko
frontoian. Norbaitek aurkitu
badu, itzultzea eskertuko genio-
ke. Tel. 639 469 577.

Larru itxura duen txaketa beltz
bat aurkitu dugu Aginagako
frontoian. Norbaitek galdu badu,
udaltzainetatik pasa bila.

Graduatutako betaurrekoak gal-

du ditut Usurbilen, Heat mar-
kakoak (berri berriak) eta meta-
lezko fundarekin (beltz kolore-
koak). Norbaitek aurkitu baditu
udaltzaingoan utzi edo telefo-
no mezua bidaltzea eskertuko
nuke (675 703 276).

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekua
salgai gehi Maxi-Cosi EasyFix
basea, kotxearen Isofixean lotze-
ko. 130 euro: 657795378

Usurbilgo gaztainak salgai. 635
709 267 (Iker)

Poxpolin mertzeria traspasatzen
da. 636 462 210.

Hainbat produktu erabili gabe-
ak salgai: uretako aleta berriak,
mendiko bota teknikoak ("La
Sportiva"), patinak (44 neurri-
koak), eta erabiliagoak dauden
"esku libreak". 679 471 831 (Jon)

Ingelesez hitz egin nahi, herri-
tik mugitu gabe? Ingeleseko
mintzapraktikarako taldea osa-
tzen nabil. 670 382 999 (Unai).

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai 637 974 994 

Etxean egindako ardi gazta sal-
tzen da. 687 348 223

Hemengo babarruna salgai: 637
974 994.

Akordeoia saltzen dut. Gutxi
erabilia. 943 370 344.

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-
katuko nuke 616260 451

Hemengo intxaurrak salgai.  943
67 11 60.

Ezkontzetan abesteko talde bokal
bat nahi baduzu, deitu 665 745
071 (Iñaki).

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

TRUKEAN, OPARI
Angora arrazako 10 katu txiki
opari. 628 745 443. 

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951
Atez ateko bulegoa. . . . . . . . . . . 943 369 113 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 023 684
Oiardo Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . 943 372 498 
Sutegi Udal Liburutegia . . . . . . . 943 360 692
Zumarte Musika Eskola. . . . . . . . 943 371 594 
Etumeta AEK Euskaltegia . . . . . . 607 609 379
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 
Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650

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
Genero-indarkeria, arreta . . . 900840111 / 016
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

Telefono interesgarriak

U R T E  O S O K O  E G U T E G I A  J A S O T Z E K O  B I D A L I  F A R M A  2 5 6 0 0  Z E N B A K I R A  ( 1 , 3 9  B E Z  b a r n e )

Osteguna 15 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Ostirala 16 ACHA-ORBEA Hipodromo etorb. 6. Lasarte

Larunbata 17 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Igandea 18 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Astelehena 19 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Asteartea 20 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Asteazkena 21 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Osteguna 22 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Ostirala 23 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 24 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Igandea 25 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
ECHEVESTE. Elkano kalea 9, behea.
Hernani. Tel.: 943 552 087
22:00 - 09:00

Goardiako farmaziak azaroaren 15etik 25era



Agenda azaroa

15 osteguna
Tomas Imazek Senegalen bizitako espe-
rientziak, 19:00etan Zubietako Kaxkapen.

17 larunbata
Auzokonpostarien I. Batzarra 10:00etan
Potxoenean. Auzokonpostarien I. Batzarra.
II. Udarregi bertso sariketako finala.
21:00etan Agerialden. Sarrerak: Txirristran
eta Txiribogan.

18 igandea
Hondakin - Ongizate + erakusketaren ire-
kiera 10:00etan: Sutegiko erakusketa gelan.

Udarregi Sariketako finala
larunbatean Agerialden

B
ota Punttubak antolaturiko
Udarregi Sariketako txapeldu-
na nor izango den ezagutzear
gara. Larunbat honetan, azaro-

aren 17an ospatuko da final handia,
iluntzeko 21:00etatik aurrera Agerial-
den. Sarrerak salgai daude, Txirristran
eta Txiribogan. Gogoan izan, seikote
hau sailkatu da bigarren edizio honeta-
ko sariketaren final handirako:

Beteranoak:Millan Telleria, Iñaki Murua
eta Xabier Zeberio.

Gazteak: Ander Lizarralde, Unai Gaz-
telumedi eta Iban Urdangarin.

Abenduaren 8an
Odol Emaileen
Eguna ospatuko da
Azaroaren 5ean egin zen azken odol-ematea
Usurbilen. “Urte osoan 341 emaitza izan ditu-
gu, iaz baino 70 gehiago. Aurten 170 emaile
aktibo izan ditugu, 95 gizon eta 75 andre”, adie-
razi digute Odol Emaileen Elkartekoek. Aben-
duaren 8an, herriko Odol Emaileen Eguna ospa-
tuko dute Patri jatetxean. Izena emateko, dei-
tu telefono zenbaki hauetako batera: Agustina
(943 363 102), Maite (943 36 60 40), Jero (943
370 723), Marisol (943 372 487) edo 615 760
458 (Patxi). Otordua, 33 euro.

Ate Irekien Eguna,
Aginagako
ludotekan
Txokolate tailerrera eta Realeko instalakuntzak
ezagutzeko irteera bana antolatu du Antxomo-
lantxa Elkarteak azken asteotan. Azarorako ordea,
hirugarren hitzordu bat ere deitu dute. Hilaren
24rako hain zuzen, Ate Irekien Eguna antolatu
dute Aginagako ludotekan. Goizean zehar, kirol
jokoak ospatuko dituzte, arratsaldean Jakin eta
Jolas pailazoen emanaldia izango da. Tartean,
bazkari bat Aginagako soziedadean. Bertara
joan asmo duenak, aldez aurretik eman behar-
ko du izena, 610 875 287 telefono zenbakian.

Datozenak

Asteazkenean
Musikalean, Santa Zezili
eguneko ospakizuna
Santa Zeziliren omenez “Musikalean”eki-
menaren baitan biltzen dira Musika Esko-
lak, tartean ere, Zumarte. 

Asteazkenean, arratsaldeko 18:00etan
hasiko da kalejira. Eta ordubete beran-
duago, arratsaldeko 19:00etan hasiko
dira kontzertuak Sutegin 

Musikalean izeneko kalejiran txaran-
gak eta trikitixa-pandero taldeak arituko
dira. Arratsaldeko 19:00etan,  Musika
Eskolako talde instrumental desberdinek
kontzertua eskainiko dute Sutegin.

Esperientzia Eskola
Datorren asteartean, azaroak 20, Usur-
bilgo Esperientzia Eskola inauguratuko da
Artzabalen, arratsaldeko 15:30ean. 2013ko
ekainera arte iraungo du. Asteartetan,
16:00etatik 18:00etara. Informazio gehia-
gorako: 943 22 41 46. 

18 INGO AL DEU? 2012ko azaroaren 16an

Bertso-afarirako sarrerak Txirristran

eta Txiribogan daude salgai.

Kalejiran 18:00etan hasiko da.






