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Laburrean

Asteburu honetan,
ordu aldaketa
Neguko ordutegira egokitzeko unea heldu da.
Larunbatetik igande goizalderako 3:00etan
2:00ak izangodira.Erlojuakberaz,ordubeteatze-
ratu beharko ditugu. Atseden hartzeko nahiz
parrandarako ordubete gehiago beraz, astebu-
ru honetan. Eta hortik aurrera, gau orduak luza-
tu eta egunak mozten joango dira.

1952 jaio zirenen
kinto bazkaria
Hau da ekarri diguten oharra: “eguerdiko
14:00etan Atxega jauregian batuko gara, aben-
duaren 1ean. Ordaindu beharra 35 euro izango
da eta izena emateko epea azaroak 22 ostirala
izango da. Telefonoa: 943 361380 Kontxi. Nes-
ka-mutil, animatu egun eder bat ospatzeko, bi
egun gelditzen zaizkigu-eta”.

1973koen
kinto bazkaria
1973an jaiotakoen kinto bazkaria azaroaren
23an ospatuko dutela iragarri dute, 14:00etan
Atxega jatetxean. 12:00ak aldera Bordatxon
elkartuko dira, hamaiketakoa dastatzeko.
Izenaemateko, idatzi email batazaroaren15a

baino lehen, usurbil1973@hotmail.com helbi-
de elektronikora.

Erakusketa mikologikoa

G
ehienak denbora pasa, ibilaldia
egin eta naturaz gozatze aldera
joaten dira, beste asko perretxi-
koek sukaldaritzarako eskain-

tzen dituzten aukera bikainengatik, eta ba-
karren batzuk mikologiarako zaletasun hu-
tsez. Perretxikoak biltzeko garaia ez daki-
gu oparoa izaten ari den, baina jardunaldi
mikologikoak ugari izan dira azken egune-
tan. Baita gurean ere. Usurbilgo Txapeldu-
nek eta Hernaniko Zuñigak perretxiko era-
kusketa antolatu zuten aurreko igandean,
Muna Lurrako plazan. Eguraldia lagun, pe-
rretxiko, mineral zein fosil erakusketaz go-
zatzeko aukera izan zuten bertaratu ziren
guztiek. Egunerako propio eginiko pintxo-
ak ere prestatu zituzten Txapeldun taber-
nakoek. Muna Lurrako plazan ikusgai ipini zituzten perretxiko, mineral eta fosilak.
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Udakooporrenondorenhain-
bat ikastaroetan izenaema-
teko aukera izaten dugu:

esku-lanak, dantza, igeriketa, pila-
tes... Beti nahi izaten dut horietako
batean izena eman, hori bai, kirola-
rekin loturarik ez duen batean. Eta
zergatik kiroletara ez? Gustatzen ez
zaidalako? Ez. Alor horretan nire
metodo propioa jarraitzen dudala-
ko: amatasun-zunba. Ez duzue eza-
gutzen? Praktika honen bitartez,
egunerokotasuneankonturatugabe
mantentzen da linea. Pentsa, txan-
dala ere ez duzu jantzi behar! Harri-

garria, ezta? Hauexek dira metodo
honen oinarri nagusiak:

Ariketa kardiobaskularrak:
Egunero seme-alabak Haur Eskola-
ra, Ikastolara, gimnasiara, bilerara,
inglesera, erosketetara eraman beti
bost minutu falta zaizkizunean.
Korrika-saiohoriekinkaloriaaskoerre
eta zurebirika-ahalmenaareagotu-
koduzu.Ariketahauereparkeanzau-
dela primeran praktikatzen da, adi-
bidez, merienda hartzeko zure txi-
kiarenatzetikzoazeneanegitenditu-
zun kilometro mordoarekin.

Besoen tonifikazioa:
Negarrez galtzetatik tiraka dauka-
zun bi urteko semea besoetan har-
tu eta egiten zabilen zeregin guz-
tiak jarraitu egiten (erosketak eta
etxearengarbiketa, adibidez).Arike-
ta aurreratu bezala, txikia besoetan
duzula, bost urteko alaba ere gai-
nean hartuko dugu (hau ere mai-
nak egiten ari dela).

Hankak tonifikatzeko:
Oraintxeazaldutakopausoak jarrai-
tuko ditugu, baina txikiari erori
zaion txupetea edodagokionobjek-

tua hartuz.

Elastikotasuna:
Egunean gutxienez bi aldiz etxe
guztitik zehar sakabanatuta dau-
den jostailu, oinetako eta arropak
jasoko ditugu hankak tolestu gabe.
Moduberezian landukodugugerri-
ko elastikotasuna eta honi esker,
edozein herriko festetako lokotx-
biltze txapelketetan parte hartze-
kobidea emangodigu. Ez al da zora-
garria?
Beno,hobetopentsatuta,hurren-

go urtean yogan hasiko naiz…

Euskaraz bizitzeko teknikak ikasteko aukera

Sarrerahitzaldiarekinhasikoda
ostiralean, Nafartarrak Elkar-
teak antolaturiko TELP ("Taller

d´espai lingüistic personal) ikasta-
roa.GemmaSanginesValentziakoPsi-
kologia Unibertsitateko irakasleak
gidatukodu ikastaroa. LankideFerran
Suayrekin batera sortu zuten tailer
hau.Egunerokoan,euskaraahaliketa
gehienahotanhartzen ikasteko tres-
nak, baliabideak eskainiko ditu.

Urriaren 25era arte eman daiteke
izena. TailerreanapuntatzekoPotxo-
eneara joan edo aihert@gmail.com
helbidera email bat bidali. Partaide-
aren izen abizenak, emaila eta tele-
fono zenbakia adierazi beharko dira,
apuntatzerakoan. Prezioa, 25 euro.
Kutxabankeko ordainagiria ere aur-
keztu beharko da.

Ordainketak, Kutxabankeko kon-
tu korronte zenbaki honetan egin
beharko dira: 2095 5069 02
1063804198. Urriaren 25eko sarre-
ra-hitzaldian parte hartzen duena-
ri, tailerreko dirua itzuliko diote.

“Euskararen errelatoa”
Euskara hizpide izango duen beste
ekitaldi bat ere antolatu du Nafar-
tarrak Elkarteak. JoxeManuelOdrio-
zola euskaltzale pasaitarrak, "euska-
raren errelatoa" egingo du ostegun
honetan, urriaren 24an eskainiko
duen hitzaldi-solasaldian. Hona
hemenNafartarrakElkartekoekegu-
notarako deitu dituzten hitzorduak:

Urriak 24, osteguna
19:00 Hitzaldi-solasaldia Potxoene-
an, Joxe Manuel Odriozolarekin.

Urriak 25, ostirala
19:00 TELP ("Taller d´espai lingüistic
personal) tailerrari loturiko sarrera-
hitzaldia Sutegin.

Urriak 26, larunbata
9:00-13:00 / 15:00-19:00 TELP tai-
lerra Potxoenean.
Antolatzailea: Nafartarrak.

Gemma Sanginesek gidatuko du ikastaroa.
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“Aitzaga arriskuan dugu
eta defendatu behar dugu”

Abian da Espainiako Auzite-
gi Nazionalean, Ezker Aber-
tzaleko 36 ordezkari eta 110

herriko taberna edo elkarteren aur-
kako epaiketa; tartean da, Aitzaga
Elkartea.Urriaren17anhasi zen,hila-
bete dezentetan luzatuko dela
aurreikusten da.

Epaiketahasierarekinbateraabia-
tu ziren mobilizazioak ere. Lehen
saioaren inguruko azken orduaren
berri eman zen iraganurriaren17an
iluntzean,Mikel Laboaplazan. "Aitza-
ga aurrera! Epaiketa politikorik ez!"
edota "Libre" ziotenpankartenbuel-
tan bildu ziren hamarnaka herritar.
Hain zuzen, "Libre" izeneko ekimen
zabalago baten baitan deitu zen
aurreko asteko mobilizazioa, baita
hurrengoegunotarako iragarri diren
beste hainbat hitzordu ere

Sinadura bilketa
Epaiketa politiko gehiagorik izan ez
eta epaiketon artxibatzea eskatze-
ko besteak beste, sinadura bilketa
kanpaina bat ere abiatu dute. Aipa-
tu elkarretaratzera bertaraturiko
hainbat herritarrek, "Libre" ekime-
naren baitan prestatu denmanifes-
tua sinatzeko aukera izan zuten.
Aurrerago deitu diren ekimenetan
ere sinatzeko aukera egongo da.
Honela dio manifestuak:
"Adierazpen honekin bat egiten

dugunok, urteetan zehar emandiren
makro-epaiketetan, aniztasunpoli-
tikoa ezabatzeko ahalegin garbia
ikustendugu, lanpolitikorako aska-
tasun eta ideia guztien defentsara-
ko eskubideen urraketa eman dela,
alegia.
Udazken honetarako aurreikusi-

ta dauden bi epaiketa hauek, eta
jarraian burutuko direnak testuin-
guruberean emangodirela kontuan
hartuta, garai berria zabaltzekoEus-
kal Herriak agertu duen erabakiari
erasoegitendiete, konponbidebake-
tsua blokeatu asmoz.
Honela, uztailaren 8an eremu

desberdinetakohainbat profesiona-
lek aurkeztutako ekarpena kontu-

tan hartuta, bertan jasotzen diren
bost puntuhauekinbat egitendugu:
-Ez daitezela epaiketa politiko

gehiagorik egin.
-Eskandaluzko instrukzio bidea-

gabeetan oinarritutako epaiketa
guztiak artxiba daitezela;
-Prozedura judizial guztietatik

etsaiaren zigor zuzenbidearen apli-
kazioa desager dadila;
-Aniztasunpolitikoa eta elkartze,

adierazpen nahiz askatasun politi-
korako funtsezkoeskubideakbaldin-
tzarik gabe errespeta daitezela;
-Elkarbizitzademokratikorakooina-
rri sendoak ezar ditzagula”.

Bilborako autobusa
Mobilizazio gehiago izango dira
asteotan. Lehena, larunbathonetan,
manifestazio nazionala 17:30etan
Bilbon. Autobusa antolatu dute
Usurbilen Bizkaiko hiriburura joa-
teko. 15:30ak aldera aterako da
Bordatxoondoko errotondatik. Izen
ematea, ohiko lekuetan.

Urriak 26, larunbata
17:30 Manifestazio nazionala Bil-
boko Jesusen Bihotzetik hasita,
“Konponbidearen alde. Eskubide
guztiak. Libre. Epaiketa politikorik
ez” lemapean.

Urriak 29, asteartea
18:00Mozio aurkezpena, osokoohi-
ko bilkuran.

Azaroak 1, osteguna
Goizean, LIBREgunea,AitzagaElkar-
teak antolatuko duen artisautza
azokan.

Oharra: antolaketa lanetan parte
hartu edo ekarpenik egin nahi due-
nak , as te lehen ar ra tsa lde ro
19:00etan bilera Aitzaga Elkartean.
Informazio gehiago: libre.epaike-
tarikez.org, facebook.com/libre.usur-
bil, @LibreUsurbil edo libreusur-
bil@gmail.com

Ostiral honetan,
elkarretaratzea
Presoen eskubideen aldeko azken
ostiraleko mobilizazioa, ohi bezala,
urriaren 25 honetan, 20:00etan
Mikel Laboa plazan. Estrasburgo
197/2006 doktrinaren aurka ager-
tu ondorengo mobilizazioa izango
da. Doktrina honen eraginpean,
espetxean jarraitzenduRamonUri-
be kalezartarrak.

Epaiketa hasi zen egunean elkarretaratzea egin zen Mikel Laboa plazan.

Odol ematea,
azaroaren 4an
Datorren saioa azaroaren 4rako
antolatu dute, 18:00-20:30 arte-
an anbulatorioan. Deialdia, bi hile-
ro moduan, Usurbilgo Odol Emai-
leen Elkarteak egina du.

Gripearen aurkako
txertaketak
Zubietan, Santuenean eta Agina-
gangripearenaurkakotxertoa jaso-
tzekoaukera egongodaegunotan.
Informazio gehiago eta izen ema-
teaanbulatorioan, edobertaradei-
tuta, 943 36 20 13. Txertaketa
hitzorduak, hauek:

Urriak 23, asteazkena
15:00-17:00 Santuenean, auzo
elkartean.
17:00-18:30 Zubietan, Kaxkapen.

Urriak 30, asteazkena
15:00-17:00 Aginagako Arrate
Zahar Egoitzan, tailerrak egiten
dituzten lekuan.

Autobus zerbitzua
hobetzeko inkesta
Udalakgaihoni lotutabanatuduen
orrialdeabete, etaurriaamaitubai-
no lehenpostontziotakobateanutzi
daiteke:
Kaxkoan:udaletxekoerregistro-
an eta anbulatorioan.
Aginagan: Arrate egoitzan.
Santuenean: auzo elkartean.
Zubietan: Herri Batzarreko pos-
tontzian.

Oharra: inprimakia jaso ez duzue-
nok, gune horietan ere eskura dai-
teke. Bestela, sartu www.garraio-
ahobetzen.net/eu/ web orrialdean
eta galdetegia bete.

Zubietako Lanbide
Eskolaren oharra
2012anZubietakoLanbideEskolan
ikasketak amaitu zituztenak titu-
luak jasotzekomoduandaude. “Erdi
eta goi mailako tituluak iritsi dira
eta jasotzekoprestdaude. Jasotze-
ko ordutegia: 9:00tatik 14:00tara”.

‘LIBRE’ EKIMENA
Epaiketek “garai berria

zabaltzeko Euskal
Herriak agertu duen

erabakiari eraso egiten
diete, konponbide
baketsua blokeatu

asmoz”
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A
tez Atekotik Zero
Zaborrera izeneko
jardunaldien hiru-
garren edizioa anto-

latu dute, Usurbil, Hernani eta
Gipuzkoa Zero Zabor taldeek
egunotarako; ostegunerako,
urriaren 24rako mahai ingu-
rua Hernanin. Eta igande goi-
zean, erakusketa Usurbilgo
frontoian. Bi ekimenok elkar
lotuta daude, bi hitzorduek
konpostatzea izango baitute
ardatz nagusia.

Geroz eta pisu handiagoa
hartzen ari den gaia da kon-
postatzearena, antolatzaileek
honi buruz hausnartzeko be-
harra ikusten zuten, eta hor-
tik sortu da, Hernanin mahai-
ingurua osatzeko aukera.
Saioa herritar orori zuzendua
egon arren, ingurumen arloa
lantzen duten teknikari edota
udal ordezkariei zuzendua
egongo da bereziki.
Eta igandean konpostatze

egitasmoak kalea hartuko du,
goizean eta eguerdian zehar
bisitatu ahal izango den era-
kusketa batekin frontoian.
Besteak beste, udaletxe ondo-
an laster martxan jarriko du-
ten auzokonpostatzeko gune
berriaren muntaketa lanak
nola amaitzen dituzten zuze-
nean ikusteko aukera eskaini
nahi dute antolatzaileek igan-
dean. Laster, Kaxkoko hainbat
bizilagun hasiko da bertan,
organikoa konpostatzen. Au-
zolanean, udalerriko beste
hainbat guneetan egiten ari
diren moduan.

Herritarren herena,
organikoa konpostatzen
Usurbilgo sendien artean, hi-
rutik batek, etxean sortzen
duen organikoa bere kabuz
landu eta konpostatzen du.
Etxean lur saila duenak auto-
konpostatzearen bidez; eta lu-
rrik edo lekurik ez duenak,
herrian irekitzen joan diren
auzokonpostatze guneen bi-

dez. Datua, Usurbil Zero Za-
bor taldetik helarazi dute; Gi-
puzkoan 30.000 biztanletik
gora ari dira autokonposta-
tzen. Usurbilen 630 bat sendi
gutxienez ari dira organikoa
konpostatzen. Usurbil Zero
Zabor taldekoen esanetan, Gi-
puzkoan badira sortzen duten
organiko guztia konpostatzen
duten zenbait herri txiki;
Orendain, Orexa, Altzo, Be-
rrobi, Elduaien, Amezketa.
Debagoienan Leintz-Gatza-
gan. Horiek salbu, Usurbil
izango da autokonpostatze
maila altuena duen udalerria
herrialde mailan.
Eta duela bi urtetik, modali-

tate berri bat ere zabaltzen ari
da herrian: auzokonpostatze-
arena. “Duela bi urte sei sendi
hasirekin hasi eta 2.000ra hel-
du gara Gipuzkoan”, berri
eman dute UZZ-tik. Eta gehia-
go izango dira, auzokonposta-
gune berriak irekitzeko lagun-

tzak ematekotan baita Foru
Aldundia. Hamaika auzokon-
postagune ditu Usurbilek, toki
desberdinetan barreiatuak.
Eta laster, beste bi jarriko dira
martxan; bat, udaletxe ondo-
an kokatuko baitute, eta bes-
tea, Olarriondoko udal bara-
tzen alboan. Bi guneotan au-
zokonpostatzen aritzeko tre-
bakuntza jaso dute azken
egunotan, bai Olarriondoko
bizilagunek, baita Kaxkoko
hainbat herritarrek ere. Kon-
postatzen duten herritarren
kopurua beraz, are gehiago
haziko da hurrengo asteotan.
Baina maila hau beti hobe-

tu liteke. “Jauzi garrantzitsua
eman dugu baina oraindik ere
eman genezake”, diote UZZ-
tik. Herriak gune berde gehia-
go baditu, kontzientzia falta-
rik ez, eta oraindik badira
Usurbilen, organikoa konpos-
ta dezaketen sendiak. UZZ-tik
mezu argia haientzat guztien-
tzat: "animatu!". Eta eman
izena noski, herrian martxan
diren auto edo auzokonposta-
tze egitasmoetan. Urriaren
27an, frontoian konpostatzea-
ren inguruan antolatu duten
erakusketan, informazio gune
bat jarriko dute Usurbil Zero

Zabor taldekoek. Organikoa
konpostatzen hasi nahi due-
nak, bertan apuntatu ahal
izango du.

Hamaika auzokonpostagune daude gure herrian.

Konpost Egunak, Hernanin eta Usurbilen

USURBIL ZERO ZABOR
“Oraindik badira

Usurbilen, organikoa
konposta dezaketen

sendiak”

“Ez du beste
munduko
misteriorik”

Egiteak emandako espe-
rientziatik ikasi dutenek
diotenez, organikoa kon-
postatzea lan erraza eta
sinplea da. “Ez du beste
munduko misteriorik. He-
men egin dezakegun oke-
rrenaren eragina, konposta
hilabete bat lehenago edo
geroago etortzea da”, diote
UZZ-tik. Usurbilen lantzen
den konposta kalitate han-
dikoa dela diote. Eta one-
na, “hondakinen zikloa
erabat ixten dugula. Nor-
berak kudeatzen du erabat;
sortu, landu eta emaitza
lortzen da, autogestioa era-
bat betetzen da”. Eta zalan-
tza duenak oraindik, galde
dieaziola auzokonposta-
tzen dabiltzan geroz eta
herritar gehiagori.
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Atez atekoak
sortu duen kontzientzia

Hondakin zati garrantzitsue-
na (organikoa)nikneukkude-
atukodut”, erabaki hori har-

tuaduteUsurbilgoherritarrenhere-
nak, UZZ-tik gogorarazten dutenez.
Etaezdakasualitatea. “Autoetaauzo-
konpostatzeak gora egin du nabar-
men,batezereatezatekoaezarri den
herrietan”, diote UZZtik. Atez ateko
bilketaren eraginkortasuna askoren
kontzientziakmugiarazibaititueuren
esanetan.

Bilketa sistema eraginkorramar-
txan jarri, hondakin zati handiena
norberak tratatu eta berrerabili,
dena hondakina sortu den inguru-
ne berean. Usurbildarrak hiri hon-
dakinen zikloa udalerrian bertan
osatzeko bidea jorratzen ari dira.
Baina badira egitekoak ere. UZZ-

tik aurrera begira, zenbait etxeko lan
behintzat aipatzen dituzte; batetik,
gai honen inguruko datuak bildu-
ko dituen behategi baten premia
badela ikusten dute. “Datuak oso
modu erraz eta gaiztoan manipu-
latzen baitira. Behar genuke iturri
fidagarri bat, non datu horiek guz-
tientzat berdinak eta baliagarriak
izangodiren”, dioteUZZ-tik. Etanor-
berak sorturiko hondakinak trata-
tzeko, kasu honetan konpostatzen

dutenen ahalegina saritzeko ere
bidea egitea beharrezkotzat jotzen
dute; hobariak aplikatzea alegia,
organikoakonpostatzendutenherri-
tarrei. “Duela bi urte oso herri gutxi
ziren, bere gainhartzendutenardu-
ra hori errekonozitzen zutenak. 3-
4 herri ginen, Gipuzkoan atez ate
ari ginenak. Gaur egun jada, 25 bat
herri ari dira hobariak aplikatzen.
2014ko ordenantzak ari dira azter-
tzen udalak; datorren urtean herri
gehiagok izango ditu autokonpos-
tatzearenhobariak”, iragartzendute
UZZ-tik.

Ondo egiten duenari
errekonozitu egin behar zaio
Eta horrek behar du etorkizuneko
bideaetaurratsgehiagoemanbehar
direla uste du bilguneak, “ondo egi-
ten duenak eta zabar jokatzen due-
nak ezin du berdin ordaindu. Ondo
egiten ari den horri errekonozitu
behar zaio, justiziazkoa delako, eko-
nomia aldetik eta gaizki egiten due-
nak, ordaindu beharko du”.
Berrerabilpena sustatu edota

materiala ekoizten ardura dutene-
kin urratsak ematea, prezio eta poli-
tika fiskaletan errekonozimendua
izatea,aurrerabegirakobeste lan ildo-
etako batzuk.

“Ondo jokatzen duenak eta zabar jokatzen duenak ezin du berdin ordaindu”, dio Usurbil Zero Zaborrek.

Aurtengoa,
hirugarren edizioa

“Konpost Egunak” izenburupean
antolatu diren “Atez Atekotik Zero
Zaborrera” jardunaldiak hiruga-
rrenedizioraheldudiraaurten.Bai-
na aurrez gehiago egin dira:
2010: lehen edizioa, Kataluniatik
edota Italiatik etorritako adituen
parte hartzearekin.
2011: bigarren edizioa. Errauske-
taren gaia aztertu zen.
2012: ez zen jardunaldirik antola-
tu, Donostian ospatu zen Europa
mailako Zero Waste Kongresua
zela eta.
2013: “Konpost Egunak”.

Urriak 24 osteguna
19:00Mahai-inguruaadituekin,
Hernaniko Biteri kultur etxean.
Hizlariak eta gaiak:

-Joxemari Irazusta (Usurbil Zero
Zabor taldeko kidea):"Auzo-kon-
postarenegoeraGipuzkoan2013ko
urrian".
-Orkatz Goenaga (teknikaria Uro-
la erdian, Zero Zaborreko kidea
Tolosan): "Auzo-konpostatzaileak
lortzeko sustapen kanpaina des-
berdinak".
-Imanol Biain (Oñati Zero Zabor
taldekoa, Natur eskulako langi-
lea):"Guneurbanotrinkoetanauzo-
konpost guneak non, nolakoak?
Hautatzeko irizpideak".
-Gorka Egia (Orendaingo alka-
tea):"Nola lortzen da herri oso bat
konpost egiten jartzea?".
-Xabat Larrarte (Hernanin Atez
Atekoaren teknikari):"Autokon-
postatzenhastekoherritarreieman
beharreko trebakuntzaren edu-
kia".
-Jon Ander Galarraga (biologoa,
konpos ta j e t e kn i ka r i a
Tolosan):"Egituratzailearenauke-
raketa".

Urriak 27 igandea
10:00-14:00 Konpostatzearen
inguruko erakusketa Usurbilgo
frontoian:

-Hondakin organikotik konposta
eskuratzeko prozesuaren infor-
mazioa.
-Munduko eta gertuko hainbat
esperientzia.
-Konpostagailuezberdinenerakus-
keta.
-Konpost-motak ezagutu.
-Bakarkazeinauzolaneankonpos-
tatzen hasi nahi dutenentzako
izena emateko aukera.
-Usurbilgo auzo-konpost gune
batera bisita.
-Herrian auzolanean egindako
konpostarenbanaketa, etxeraera-
man nahi dutenentzat.

Erakusketarekin batera beste-
lakopostuakere izangodira: lore
salmenta, arrautza ekologiko-
en prozesua eta barazki ekolo-
gikoen postuak…

Antolatzaileak:Usurbil,Hernanieta
Gipuzkoa Zero Zabor.

2010ean antolatu zen lehen

edizioa.
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N
egu giroko igande
arratsaldeetan, sar-
tu Sutegiko audito-
rioak eskaintzen

duen goxotasunera, aukeratu
butaka gustukoena eta gozatu
euskal zineaz, plan ezin ho-
bea antolatu du eta Usurbilgo
Udaleko Kultura Sailak azaro-
tik martxora. Hilero, lehen ha-
mabostaldian, euskal zineaz
gozatzeko bi egun izango dira
kultur etxean. Lehen igandee-
tan, arratsaldeko 17:00etatik
aurrera, haurrentzako euska-
razko filmak proiektatuko di-

tuzte. Sarrerak 3 eurotan izan-
go dira salgai. Eta bigarren
igandeetan helduentzako fil-
men txanda, 18:00etatik aurre-
ra, 5 euroren truke. Hau guz-
tia esan bezala, azaroan hasi
eta martxora bitarte.
Euskal zinea emititzeko

Udalak eginiko apustu honen
baitan, badira tartean, estrei-
natu berri diren filmak; “Ama-
ren eskuak” esate baterako.
Azaroan 10ean ikusi ahal izan-
go da Sutegin. Eta hilaren 3an,
ekimen berri honetako haurrei
zuzenduriko estreinako

proiekzioa; “Animal Channel”.
Honatx, adin tartearen arabera
sailkatuta, azarotik martxora
eskainiko diren filmen izenbu-
ruak:

Haurrentzat: “Animal Chan-
nel”, “Blackie kanuto”, “Kiri-
ku eta basapiztiak”, “Malu-
tatxo”, “Ahmed, Alhanbrako
printzea” filmak.

Helduentzat : “Amaren
eskuak”, “Azken bidaia”,
“Mugaldekoak”, “Sukalde
kontuak” eta “Zorion perfek-
tua” filmak.

“Amaren eskuak” pelikula eskainiko dute azaroaren 10ean.

Zinea euskaraz, hilero

80 urte eta sasoi ederrean

Datorren astean,
poesia errezitaldia
gaztetxean
Zuzeneko musika eta hitzak bil-
tzen dituen emanaldia antolatu
du Usurbilgo Gaztetxeak, azaro-
aren 3rako, igandea. Gaztelaniaz
izango den saioak “Concertino
paraorgánicoypalabro” izenadu.
19:00etan eskainiko da, Alkarta-
sunakokooperatibaohian. Sarre-
ra, 3 euro.

Esperientzia
Eskolan izena
emateko garaia
Gogoan izan, 50 urtetik gorako
doako hezkuntza eskaintza honi
loturiko saioak asteartero izaten
direla, 16:00-18:00arteanArtza-
balen.

Izena emateko deitu Gizarte
Zerbitzuetara, 943 377 110 tele-
fono zenbakira edo idatzi, gizar-
te-zerbitzuak@usurbil.nethelbi-
dera.

Udajolaseko
haurren arropa,
NOAUA!n zain
Uztailean zehar Udalak eta
NOAUA! Kultur Elkarteak anto-
latuta,Udajolas aisialdikoekime-
nean parte hartu zuten haurrek
utzitako edo galdutako arropa,
elkarteko egoitzandugu.Hilabe-
tez, NOAUA!n izango da. Gero,
arropa berrerabiltzeko ontzira
eramango dugu. Edozein argibi-
deetarako deitu: 943 360 321.

Eskubaloi liburua
salgai Lizardi,
Laurok eta NOAUA!n
Usurbil Kirol Elkartearen50urte-
otako ibilbidea jasotzen duen
liburua 15 eurotan salgai dago
NOAUA!ko egoitzan, baita Lizar-
di eta Laurok liburudendetanere.
Kirol bilgunearen hamarkada
hauetako pasarteak, argazkiak,
bitxikeriak, lekukotzak, lortuta-
ko garaipenak eta abar jasotzen
ditu kalean den argitalpen
berriak.

Denetariko une gazi-gozoz beterik
egongo den ibilbidea osatu dute, eta
hortxe ikusten dituzue, merezitako
omenaldia jasotzen. Hilabete hasie-
ran, Gure Pakea Elkartekoek 80 urte
bete dituztenherritarrei Atxega jate-
txean antolatu zien bazkari eguneko
irudia duzue. Senide eta lagunez
inguratutapasazuteneguna,80urte
bete dituen herritar koadrilak.
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I
gandekoa egun berezia
izan zen DYAkoentzat.
Hilabete da Muna Lurra-
ko egoitzan direla. Eta

egoitza ez ezik, euren lanaren
berri emateko aprobetxatu zu-
ten igandean. Aitzakia horre-
kin, Nagore Maizekin aritu ga-
ra solasean. DYAko ordezkaria
da Usurbilen.

Ate Irekien Eguna ospatu ze-
nuten igandean. Asmo nagu-
sia, herriari egoitza berria
ezagutaraztea zen, ezta?
Nagore Maiz. Bai, egoitza eta
DYA beraren lana ere. Herrian
zer nolako lana egiten duen
DYAk, eta zein funtzio bete-
tzen dituen. Mundu guztiak
ezagutzen dituen anbulantzia
horietaz aparte, bestelako zer-
bitzuak ere eskaintzen ditugu.
Area soziala du DYAk, erres-
katerako arlo ezberdinak... Eta
hori dena herriari erakustea
nahi dugu, DYAk dituen balia-
bide guztiak erakutsiz.

DYA ez baita anbulantzia soil
bat. Besteak beste, badu fun-
tzio pedagogiko bat. Ikasta-
roak eskaintzen dituzue.
Egia da, alor guztietan gero
eta ikastaro gehiago ematen
dira. Lehen sorospen ikastaro
txikietatik hasi, bertako jen-
dea formatzeko ikastaroekin
jarraituz. Gure bolondresek
hainbat tailer eta ikastaro ja-
sotzen dituzte.
Anbulantzietan egoten den

jendeaz aparte, erreskate tal-

deetakoak daude. Erreskate
horietan partehartzeko forma-
zio bat jasotzen dute, gero la-
na ahalik eta modu onenean
egin dezaten. Arlo ezberdinak
lantzen dituzte: GPS ikasta-
roa, todoterreno ikastaroak,
errepideko erreskatean kotxe
mozketak nola egin... Bai mai-
la teorikoan zein praktikoan,
errealitatean horrelako gauzak
egin behar direnean prest
egon daitezen.

Aurreko egoitza zaharretik
Muna Lurrako egoitza berri-
ra pasa zarete. Aurrerapau-
soa handia izan da, ezta?
Azkenean, areto horrek gauza
asko ahalbidetzen dizkigu, bai
Usurbilen bertan gaudenoi
baita herriari ere, formakun-
tza ikastaro ezberdinak eskai-
ni ahal izateko. DYAko beste
toki batzuetako kide batzuk
hona etorriko dira ere, gure
egoitzan formakuntza egokia
jaso dezaten.

Egoitza berrian egin duzue
hilabete bat. Akaso herritik
urrunago zaudetela pentsa
daiteke. Baina aukeran, bal-
dintza askoz hobeagoetan
zaudete, ezta?

Bai, toki erosoago bat dauka-
gu eta, Muna Lurra ere, berta-
tik bertara gaude. Zerbitzu
gehiago eskaintzeko aukera
ematen digu gainera egoitza
berri honek.

Udalak DYAri utzitako egoi-
tza da hauxe. Berotasun hori
ere sumatzen duzue herrian,
ezta?
Herrian bertan gaude eta edo-
zein gauza behar dutenean,
hortxe izaten gara.
Horiz jantzita egon edo ka-

lez jantzita, herrian ibiltzen
gara. Edozein momentutan
jendeak laguntza behar badu
eta gutako edonork laguntza
emateko aukera badu, beti
egongo gara prest.

Une honetan, 46 bolondres daude Usurbilen. Nagore Maiz da DYA elkarteko ordezkaria.

“Jendeak ezagutzen dituen anbulantzia horietaz
aparte, bestelako zerbitzuak ere eskaintzen ditugu”

NAGORE MAIZ, DYA
“Toki erosoago bat

daukagu orain. Zerbitzu
gehiago eskaintzeko
aukera ematen digu”
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L
asaña, brotxetak, kro-
ketak, pudina… Goxo
askoa dena, pintxo
formatuan dastatu

ahal izango da azaroaren 3ko
Tipi-Tapan. Gazta izango bai-
ta, ibilbide gastronomikoaren
bederatzigarren ediziorako
Txapeldun, Artzabal, Xarma,
Bordatxo, Txirristra, Aitzaga
eta Txiriboga tabernek presta-
tuko dituzten mokadu berezie-
tako osagai nagusia. Egun be-
rean, 15:00etan egingo da 150
euroko erosketa balearen hu-
rrengo zozketa. Xarma taber-
nan oraingoan. Azaroaren 3an, Xarman egingo da 150 euroko erosketa bonoaren zozketa.

Gazta usaina dario,
hurrengo Tipi-Tapari

Andatza Mendi
Taldekoen
hitzorduak

Usurbil, Xoxote eta Debarekin lotu
dituen asteburu pasaren ostean,
urte amaierari begira dira Anda-
tza Mendizaleen Kirol Taldekoak.
Ekimen aldetik, hilabete oparoa
dute aurrean. Lauzpabost astean
behin egon ohi den irteera anto-
latuduteazaroaren10erako;dato-
rren txangoak Bidarrai eta Amaiur
lotuko ditu.

Mendi Astea
Aldaketarik ez bada, azaroaren
27tik 30era Mendi Astea ospatu-
ko dute. Proiekzio, emanaldi edo-
ta irteerekin osatuko dute mendi-
zaleen urteroko hitzordu astea.
Informazio gehiago: andatza.com
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Plana ez dago erabat itxia. Herritarrek ekarpenak egiteko aukera izango dute.

Bizikletaren erabilera bultzatzeko
azterlanaren berri emango da astelehenean

U
dalaren enkarguz,
Usurbilen bizikleta-
ren erabilera sustatu
eta errazteko lanke-

ta egin dute Biziker, Mugikor-
tasun Aholkularitzako Ander
Irazusta geografoak eta Maria
Pons arkitektoak. Azterlanaren
emaitza, astelehenean
18:00etan emango dute ezagu-
tzera Potxoenean. Bertaratzen
diren herritarrek ekarpenak
egin ahal izango dituzte.

Zein dira aurkeztera zoazten
egitasmoaren ardatzak?
Ander Irazusta. Usurbilen bi-
zikletaz zirkulatzeko baldintza
eroso eta seguruak eskaintzen
dituen bizikleta bide sare pro-
posamen bat aurkeztuko dugu.
Udalak bizikletaren papera ga-
rraiobide gisa indartzeko auke-
ra handiak direla sinesten du,
aisialdirako eta kirola egiteko
duen erabileraz haratago. Gaur
egun bizikletaz zirkulatzeko
baldintza egokiak ez dira ema-
ten Usurbilen, izan ere, bide
sarea trafiko motordunaren be-
harrei begira pentsatu eta di-
seinatu izan da orain arte. Bai-
na badira bizikleta lanera, ikas-
tera, gestioak edo erosketak
egitera joateko erabiltzen du-
ten usurbildarrak. Honek adi-
tzera ematen digu egungo bizi-
kletaren erabilera maila poten-
tzialki izan daitekeena baino
askoz baxuagoa dela. Ezkutu-
ko eskaera horri erantzuna
emateko plangintza landu du-
gu beraz.

Bileran herritarrek zer nola-
ko ekarpenak egin ahal izan-
go dituzte?
Sarearen trazatuari dagozkio-
nak izan daitezke, edota gure
lanean antzeman ez ditugun
beharren ingurukoak.

Egitasmo honekin ze errazta-
sun eskaini asmo dituzue?
Bidegorri edo bizikleta bide sa-
re egoki batek segurtasuna,
erosotasuna eta erakargarrita-
suna bermatu behar du bizi-
kletaz egiten diren bidaietan.
Beraz, ahalik eta zonalde eta
ekipamendu gehien elkarlo-

tzen saiatu gara, ahalik eta bi-
de motzenetik eta era segu-
ruan. Zati batzuetan, gutxiene-
tan, bidegorria ibilgailu motor-
dunengandik banandua egon-
go da eta gainontzekoetan par-
tekatua izango da, beti ere be-
harrezko segurtasun baldintze-
kin. Horretarako hainbat bizi-
kleta bide motak baliatu dira.

Herrian sustatu nahi da bizi-
kletaren erabilera?
Gure proposamena Kaxkoan
erdiratu da lehen fase hone-
tan, baina Kaxkoa gainontzeko
auzoekin lotzea ezinbestekoa
izango da; zentzu horretan,
hor dago Gipuzkoa mailako Bi-
zikleta Bideen plangintza, be-
rriki Aldundiak onartutakoa,
eta Udalak duela urte batzuk
eskatutako auzoen arteko lotu-
ren azterketa.

“Proposamen
egingarria
aurkeztuko dugu”
Ezaugarri egokiak al ditu Usur-
bilgo erdiguneak?
Ander Irazusta. Kaxkoak barne
joan-etorri gehienak oinez egiteko
tamainaetadistantziaegokiakditu,
baina distantzia horiek ibiliak iza-
teko luzeegiak direnean bizikleta
alternatiba ona izan daiteke, are
gehiago Kaxko barruko distantzia
laburrak dituzten desplazamendu
asko autoz egiten direla kontuan
hartuta. Bizikleta Usurbilgo mugi-
kortasun sisteman integratzeko
eredu berri bat proposatzen dugu,
hauda, bizikleta galtzadaautoekin
partekatzea bilatzen dugu, beti ere
modu seguru eta erakargarrian.
Helburuetako bat oinezkoen espa-
zioari kalterik ez egitea da. Kaxko-
ko trafikoaren ezaugarri orokorrek
asmo hau errazten dute (trafikoa-
ren abiadura eta intentsitate
baxuak), eta bestalde, asko lagun-
tzenduenbesteezaugarribataipa-
tu behar da: egungo galtzadak
gain-dimentsionatuakdaudela,hau
da, bizikleta txertatzeko espazioa
eskaintzen dutela. Kaxkoak duen
oztopo bakarra malda da, propo-
satutako hainbat soluzio ezberdi-
nez gainditua izan dena. Beraz,
proposamen
egingarriaaur-
keztuko dugu,
ia obra lanik
behar ez duten
soluzioak eka-
rriaz.

ANDER IRAZUSTA
“Kaxkoa gainontzeko

auzoekin lotzea
ezinbestekoa izango da”



2013ko urriaren 25ean14 PIL-PILEAN

Baigorrirenaurka13-11irabaziostean,Endi-
ka Abril Errebote Txapelketako finalera-
ko sailkatu dira zubietarrak. Finala Billa-

bonan izango dute. Oraindik ordea zehazteke
dago eguna eta ordua, beste finalerdi bat joka-
tzeke baitago. Zubietarrek finalean egoteko

gogor lehiatu ziren joan den igandean etxean,
hiru ordu eta erdiko saioa izan baitzuten Baigo-
rrikoen aurka.
Urte borobilean sailkatu da Zubieta finalera-

ko, Endika Abril Txapelketak 50 edizio bete bai-
titu.

Nork bere papera
aurkitzeko gonbita
ATZEGItik
Urtero egiten duten sentsibilizazio kanpai-
naren baitan, aurtengorako, "ATZEGIn guz-
tiok dugu gure papera. Aurkitu zeurea!" leloa
hautatu dute, adimen urritasuna duten per-
tsonentzat oso garrantzitsua baita, "ezagu-
tzen, baloratzen eta behar dutenean lagun-
tzen dieten ingurune batean bizitzea. Asko-
tanzailtasunakezbaitira sortzenadimenurri-
tasuna izateagatik, ingurune ez egoki bat iza-
teagatik baizik".
Sentsibilizazio kanpaina berria Hernaniko

Biteri kultur etxean aurkeztu dute, ATZEGIko
Hernani eta Usurbilgo taldeek. Adimen urri-
tasunadutenpertsonak, senideak,elkartekide-
ak bildu zituen ekitaldiak, baita laguntza
eskaintzendutenakere. Kanpainaberri hone-
tako aldarriak dioen moduan, ATZEGIn bere
papera aurkitu duten lagunak bertaratu ziren
baita. Usurbilgo kasuan, Olarriondo jatetxe-
ko lan taldea bertaratu zen ekitaldira. Azken
9 urteotan, adimen urritasuna duten herri-
tarrentzako festa egunaantolatzen aritu bai-
tira. Baita udal langile eta zinegotzi bana ere;
Udaleko lan taldean lankide izan baitituzte
adimen urritasuneko lagunak. Haien guztien
laguntza eskertu zuten. Eta gainerakoentzat,
gonbita argia da; "Senide bazara ala ez, urri-
tasunik baduzu ala ez, denbora libre asko edo
gutxi izan, edonongoa izanik, gizon edo ema-
kume, ikasketak eduki ala ez... Zuk ere aurki-
tu dezakezu zure papera ATZEGIn!".

Laguntzeko, mila modu
Laguntzeko mila modu daude; sare soziale-
tako edukiak partekatuta, sentsibilizazio eki-
menak bideratuta, adimen urritasuna duen
pertsona batekin geratuta, bestelako ekime-
netan euren parte hartzea sustatuta, ekono-
mikoki kolaboratuta, boluntario izanda...
14.000 lagun baino gehiagok osatzen dute

ATZEGI. Hemen, elkartetik helarazi dituzten
Gipuzkoa mailako zenbait datu orokor:
2.035 familia (adimen urritasuna duten
2.130 pertsona).
2.733 kolaboratzaile.
9.223 atzegizale.
Elkarte oinarria guztira: 14.086 pertsona.
Informazioa: atzegi.org/aurkituzurepapera

Finalean, billabonatarrak izango dituzte aurkari. Txapelketak 50. edizioa beteko du aurten.

Zubieta, Endika Abril
Txapelketako finalean

Larunbatean Medina de Pomarren eta igandean Villarcayon lehiatu

ziren ziklokrosean, kadete eta jubenilak. Xuban Errazkin

usurbildarra ondoko irudian. Medina de Pomarreko podiumean

bigarren postuan sailkatu zen.

Bazpiko txirrindulariak
Burgos aldean ibili dira

Futbol partidak
Urriak 26 larunbata,
Haranen
09:30 Alebinak: Udarregi 5A.
10:30 Alebinak: Udarregi 6A.
12:00 Kadeteak.
16:00 Preferenteak.

Eskubaloi
partidak
Urriak 25 ostirala,
Oiardon
20:00 Senior mutilak, 1. T
Usurbil K.E.-Donibane

Urriak 26 larunbata,
Oiardon
17:30 Kadete mutilak:
Usurbil K.E.-Elgoibar
19:15 Senior mutilak, 2 N.
Usurbil K.E.-Basauri
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Aurreko astean zuzendaritzako kideen hitzak jaso genituen, oraingoan futbol taldeen berri eman nahi dugu.

Usurbil FT, lehiarako prest

D
enboraldi berria es-
treinatu du Usurbil
FT-k. Lanean ditu
jada futbol talde

guztiak. Regionalak, neskak,
kadeteak… Kirol urte luzea du-
te aurretik. Mailaz maila, fut-
bol talde bakoitzaren egoera-
ren errepasoa lerrootan.

2013-2014 denboraldiari ekin
dio Usurbil FTk, besteak beste,
jokalari mordoa bilduko duen
kadeteen taldearekin. Talde ba-
terako jokalari gehiegi, eta bi
osatzeko nahikoa ez zituztela,
ataka horretan aurkitu da klu-
beko zuzendaritza. Egoera ho-
nen aurrean, F-11 eta areto
futboleko taldea osatu dituzte
kadeteetan. Jokalari batzuk

Seniorretan momentuz, taldea
sendotzeko pauso berri bat
eman berri dute; tituludun

entrenatzaileadute. Jokalariakgogo-
tsu daude denboraldi berri honetan,
animuak helarazten dizkiete Usurbil
FT-tik. Aipatu moduan, jokalari fal-
tandiraeta, 17diraeta “kopuruz jus-
tu daude”. Eta Usurbil FT-tik gogora-
razten dutenez, “taldea mantendu
behar dugu, kadete neskak hurren-
go urtean hona etorri nahi badute.
7-8neskadirenez,horiekemangolio-
kete bultzada”. Horregatik, herriko
neskak futbolean jokatzera anima-

tzen dituzte. Astearte eta ostiraletan
entrenatzen dute Haranen, 19:30-
21:00 artean. Hara agertu eta izena
eman, ez da besterik egin behar.
Beste hainbeste Futbol Eskola-

ren kasuan. 33 lagun parte hartzen
dabiltza aurten, 31 mutil eta 2 nes-
ka. “Besteurteekinalderatuta, behe-
ra egin du batez ere LH 5. mailako
urteko ikasle kopuruak”, berri eman
dute Usurbil FT-tik. Horregatik, Fut-
bol Eskolan apuntatzera deitzen
dituzte LH 3,4 eta 5. mailako ikas-
leak. Ostiraletan entrenatzen dute
Haranen,17:15-18:15artean. “Lasai

hurbildu izenaematera”, luzatudute
gonbita.
Justusamarosatudutenbestetal-

dea, 12 jokalarirekin, alebinena da,
“talde polita” edozein kasutan. “Iaz
Añorgatik, Donostiatik etorri ziren
batzuk eta lagundu ziguten. Aurten
ere kanpotik ekartzen saiatzen ari
gara, baina ez dugu lortu oraingoz”,
adierazi dute Usurbil FT-tik.

Ohorezko mailan
Hala jarraitzendute jubenilek. Joka-
lari aldaketekinekindiotedenboral-
di berriari. Bere garaian Ostadarre-

ra joandako kide batzuk Usurbil FT-
ra bueltatu baitira. Pozik zuzenda-
ritza, “beraien kabuz itzuli direlako”,
hala nahi izan dutelako. Bestalde,
kategoriaz igo diren lehen urteko
jokalari dezente izango ditu talde-
ak. Taldea utzi eta preferente mai-
lara joan denik ere bada; hiru joka-
lari guztira.
Preferentemailan baita aldake-

tadezente. Baina aurrekodenboral-
diko helburu bera; hobetzen joatea.
“Ahal dela, goiko postuetan lehia-
tzea”,Usurbil FT-tikohartarazidute-
nez.

talde bakar bateko fitxa izango
dute, beste batzuk bietakoak.
Hortik aurrera, “beharren ara-
bera” moldatuko dira. Zuzen-
daritza jakitun da, areto futbo-
leko jokalari batzuk gaizki
sentitzen direla, “beraiek egin
nahi duten hori ezin dutelako
egin; futbol 11 alegia”. Horre-
gatik, erronka, talde bakar bat
balitz bezala funtzionatzea
izango da. Entrenamendu
saioak denek batera egiten di-
tuzte, eta neurketei dagokie-
nez, “ordutegiak moldatzen
saiatzen gara, batzuk besteei
ikusi eta elkar animatzera joan
daitezen”. Iaz igoera lortuta,
ohorezko mailan dira aurten
klubaren historian lehen aldiz.
Ilusioz dira, nahiz jakin urte

zaila izango dutela. “Polita ere
bai, Antiguoko eta halako tal-
deak pasako baitira Usurbil-
dik”, diote Usurbil FT-tik.
Futbol taldeen errepasoare-

kin segituta, infantilen taldea
Manu Urbietak gidatzen ja-
rraituko du. Ikastolarekin el-
karlanean eskola kirolaz ardu-
ratzen da baita, eta monitore-
en formazioa eskaintzen du.
“Herriko 10 monitore izango
ditugu aurten, guretzat altxo-
rra direnak”, adierazi dute
Usurbil FT-tik. Infantiletara
itzuliz, mutilen taldea osatu
da bakarrik aurtengorako.
Neskak kadeteetara pasa bai-
tira. “Ez genuen ahalmenik
taldea aurrera ateratzeko eta
Hernanirekin akordio batera

heldu gara. Hango eta hemen-
go neskekin Hernani-Usurbil
izeneko taldea osatuko da
aurten, lehenengo mailan ka-
dete nesketan. Etxeko parti-
dak tartekatuko dituzte; bat
Hernanin jokatuko dute, bes-
tea Usurbilen. Hemengo 7-8
jokalari daude. Harremana
mantendu nahi dugu eurekin,
datorren urtean bueltatzeko
aukera izan dezaten”, berri
eman dute futbol klubetik. 15
urte beteta, datorren urtean,
jokalari faltan dagoen senio-
rren taldean jokatzeko aukera
izango baitute. Eta hartara,
denboraldia berrikuntzekin
baina jokalari faltarekin hasi
duen senior nesken taldea in-
dartu ahal izango dute.

Nesken futbol taldea, jokalari bila
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ETXEBIZITZA
Salgai

SanInazio1,5ºpisuasalgai.Sukal-
dea, sala, komuna,2gela (lehen3)
eta trasteroa. Bizitzen jartzeko
moduan badago ere berrikuntza
behar du. Oso argitsua bista ede-
rrekin. Igogailu berria du. Usurbil
erdian. Aukera ona. Prezio pare-
gabean 150.000euro. 626110923

Baxua salgai Errekatxikin (61 m2)
+pisu azpiko trastelekua (61m2).
2008ko obra berria. Logela, ikas-
gela, egongela-jangela-sukaldea
eta komuna. Aire egokitua, bero-
gailua, beira bikoitzeko leihoak…
oso funtzionala. Bizitzen jartzeko.
649 895 858

Pisua salgaiMunalurran. 637309
209.

Santueneanpisubatsalgai. Erre-
formatzeko,prezioonean,auke-
raezinhobea.Iñaki (665736896)

Pisu bat salgai Munalurran. 3
logela, 65 metro, berritzeko.
Fatxada eta portala berritu
berriak. 138.000 e. 617 972 350.

AtikobatsalgaiZubietan110m2.
2008-anguztizberritua. 3 loge-
la handi, 2 komun, 30m2 egon-
gela. Haize egokitua. 250.000.
669 781 959 Julen.

EtxebizitzasalgaiKalezarren,120
metro koadro. 16 m terraza, 80
m jardina eta garaje itxia 2 pla-
zakoa. 676 453 176.

Roller etxekomodulo bat salgai
Errioxako Fuenmayor herriko
kanpinean. Informaziogehiago-
rako: 615 760 461.

Pisua salgaiMunalurran, guztiz
berritua, 1. pisua igogailu gabe,
+60metrokotrasteroarekinpisu
azpian.2gela,aireegokitua,kale-
fakzioa, parket... ikusgarria.
200.000 euro. 636393237.

EtxebatsalgaiMunalurran.Dena
kanpo aldera. 3 gela, sukaldea
egongelarekin, komun bat, eta
terraza bat armairu batekin eta
dena itxita. Tel. 637 225 620.

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-
dea, egongela handia, 3 logela
balkoiekin (horietako bat itxia),
bi komun, igogailua eta ganba-
ra handia. Lehen 240.000 euro,
orain 190.000 eurotan. 662 056
899.

PisubatsalgaiAtxegalden.3gela,
bi komun, sukalde eta salarekin.
662 439 880.

PisuasalgaiKaxkoan.Pisuberria,
lehenmailakomaterialekin egi-
na. 608 227 462. Prezioa jaitsi

dugu; orain, 36 milioi pezeta-
tan (216.000 euro inguru)

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

Etxea salgai Kalezarren bista
ederrekin. 2 solairu, bakoitza
115 metro koadro. Eta 2 solai-
rukobordadena3.000mlur 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,
sukaldeeta jangelarekin, komu-
na, terraza eta ganbararekin.
943 455 202 edo 697 530 792.

Pisuasalgai,SanIgnazio5.3gela,
100 metro koadro, terraza.
340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3
logela, egongela, sukaldea, 2
komun,7metrokoganbara.Oso
eguzkitsua, bizitzen jartzeko.
699680265. 28,5 milioi pezeta.
171.000 euro.

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

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

Alokairuan
Gela bat alokatzen da Usurbilen.
Pisua egokia eta gela handia. Tel.
691 898 800.

Etxe bat Txokoalden. 3 logela,
komuna, sukaldea, egongela eta
terraza handi bat. 688 863 366

Etxebizitza eguzkitsua alokairuan
Etxe-Aldian. Bi gela, bainugela,
sukalde handia eta egongela txi-
menearekin.620565731.

Kaxkoan pisu bat alokatzen da
altzariekin, 3 logela, 2 komun,
egongela, sukaldea eta trasteroa-

rekin. 618 860 270

3 gelako etxea alokagai erdialde-
an 700€ gehi gastoak. Gelaka ere
alokatuko genuke. 630713583

Kaxkoan pisu bat alokatzen da,
3 logela, sukaldea, egongela,
komuna , ganbara eta igogai-
l ua r ek in . 943371495-
695767821-657711335

Gelabatalokatzendadenaberri-
tua kaxkoan, gizaseme langile
jubilatu bati. Etxe lasaia. Atze-
rritarrik ez. Tel. 687 348 223.

Alokairuandagoenetxebatkon-
partitzeko pertsona baten bila
nabil. 661568471

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

4 logeletakoetxebizitzabat alo-
katzendaAtxegalden.659389707
nerezabala1@gmail.com

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

Alokairuko pisu baten bila nabil
Usurbilen. 674 848 346

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 622 856 181.

MOTORRA
salmenta,
garajeak

Garaje itxia alokatzen da Txara-
munto auzoan. 15 metro karra-
tukoa. Tel. 667 71 50 75

SsangYong autoa salgai, Merce-
des motorduna. Egoera onean.
1.500euro. JoxeMari943361512

Garaje itxia salgai. 20m karratu-
koa. Kale nagusia, 26. Usurbil
23.000 euro. 674 343 184

OpelZafirasalgai,1.781cv.2010eko
urrikoa.25.000 km. Oso egoera
onean. 652759267

SeatIbiza1.4Tdi80zaldi.58.500km.
2009 urte amaierakoa,5 ate, txu-
ria.Jabebakarra,ezerretzaileaeta
beti garajean.

Kale nagusian garaje itxi bat alo-
katzen da: ate automatikoa eta
kotxeaetamotoasartzekomodu-
koa 667984083

Garaje itxi bat alokagai Artzaba-
len, frontoi ondoan. 647120253

Lokal bat alokatzen da Atxegal-
den.2 solairuditu, eta90metro.
Tel. 653 714 672.

Txaramunto kalean garaje itxia
alokatzen da. 620 416 963.

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Etxeak margotu eta dekoratzen
ditut. Paisaiak, aurpegiak... ager-
tzen diren koadroak egiten ditut.
Altzariakkonpondu.634181059.

Etxekolanakegiteko,pertsonahel-
duak edo umeak zaintzeko prest
nago. Tel. 608 34 04 84

Etxekolanakegiteko,pertsonahel-
duak edo umeak zaintzeko prest
nago. Tel. 696 83 55 69

Usurbilgo neska euskaldun bat
eskaintzen da arropak konpon-
tzeko eta goizez etxeak garbitze-
ko. 696 601 795

Usurbilgoneskaeuskalduna,titu-
ludunaetaesperientziaduna, hau-
rrei ingelesekoklasepartikularrak
eman edo etxerako-lanetan
laguntzeko prest. 670461180. E-
maila: oli_ireth@hotmail.com

Klasepartikularrakematenditut,
L.H-DBH. Irakaskuntza ikasketak
bukatzear eta lan honetan espe-
rientziaduna.(618598071 Izaro)

Zerbitzarimoduan,helduakzain-
tzen,umeakzaintzenedosaltzai-
le moduan lan egingo nuke. Tel.
690 079 418.

Klase partikularrak ematen ditut
edozein irakasgaietan. Esperien-
tziaduna. Ordutegi eta prezioak
adosteko erabateko malgutasu-
na. 634417969(Amaia)

Udanedoikasturteanzeharume-
ak zainduko nituzke. Lan hone-
tan esperientzia duen neska.
653724338

Erizaintzangraduatuanaizetagai-
xodaudenpertsoneierizainzain-
ketak emateko prest nengoke.
(688801502 Irati)

23 urteko neska euskaldunanaiz
eta haurrak zaindu zein klase
partikularrak emateko prest
n a go . E s p e r i e n t z i a duna .
(630682716 Maddi)

Haurrak zaintzeko prest nago
udaranzehargoizezzeinarratsal-

dez. Irakaskuntza gradua buka-
tzearetaaisialditaldebateanbegi-
rale lanean (688803821 Uxue).

Klase partikularrak ematen ditut
ikasturtean zein udan. Irakas-
kuntza ikasketak eta errefortzu
klaseetan esperientziaduna.
(647142701 Amaia)

Haurrakzaindukonituzkegoizzein
arratsaldez. Irakaskuntzandiplo-
matua. (647142701 Amaia)

Auxiliargeriatraetasukaldaribat
eskaintzenda,paper,esperientzia
eta nazionalitatearekin, adineko
pertsonak zaintzeko. 10 urteko
esperientzia sukaldean, garbike-
tan. Arduratsua. 622 487 879.

Umeak zaintzen, garbiketan eta
zerbitzari lanetan lan egingo
nuke. Paperak eta esperientzia
ditut. Tel. 666 773 813.

Neska bat eskaintzen da, espe-
rientziaduna haurrak edo hel-
duak zaintzeko. Edozein ordu-
tan lanegitekoprest.660041361

34 urteko neska arduratsu eta
formala etxeko lanak egiteko
lan bila, plantxatu, janaria pres-
tatu... Garbiketa lanetarako oro
har. 633 921 026 (Alejandra)

Matematikako klase partikula-
rrak ematen ditut 672 427 870.
Goimailako ingenieritza ikaske-
tak egin ditut.

Euskara klaseak ematen ditut.
Euskal filologian lizentziatuaeta
irakaskuntzan esperientziadu-
na. Haur eta gazteentzako kla-
seak.Azterketenprestaketa (EGA,
HABE, IVAP, IRALE). 653 710 073

Neskaeuskalduna, 47urteditut.
Geriatriako titulua dut eta arra-
tsaldetan jendeazaintzekoprest
nago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte ardura-
duna, arratsaldeetan6-12urte-
tako umeei, inglesa irakasteko
prest, baita etxeko lanak egiten
laguntzeko. Esperientzia dau-
kat. Prezioa adostuko da:
684092731

Esperientzia haurrak zaintzen,
Udajolaseko begirale eta haur
hezkuntzako ikasketekin. 661
626 500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,
akademian lan egindakoa, LH
1. mailatik Batxilergoko 2.mai-
lara arteko ikasleei klaseak ema-
teko prest. 685772602 (Nerea)

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

Matematika klaseak,maila guz-

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-
noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /
erredakzioa@noaua.com Oharrak bidaltzeko azken eguna:
astelehena, eguerdiko 12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean
ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko
balitz, NOAUA!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

Ohar, zorion-agur... berri emateko azken eguna:
astelehena, eguerdiko 11:00etan erredakzioa@noaua.com
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tietan, 19urtetako esperientzia,
646717676

Neska gazte esperientziaduna,
heziketa premia bereziak dituz-
ten ikasleei klase partikularrak
emateko prest. 688 661 997
(Garbiñe).

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

21urtekoneskausurbildar eus-
kaldun bat, haurrak zaindu
edota klase partikularrak ema-
teko LH-n nahiz DBH-n. Espe-
rientziaduna. 666041971 (Ane)

Jardineritzako lanakegitenditut
txukun eta modu onean: 677
443 140 (Iñaki).

18 urteko mutil bat lanerako
prest. Baratzean laguntzeko,
morroi lanetarako, tabernan lan
egiteko... 626 735 354.

Interna moduan edo orduka
lan egingo nuke. 636929990.

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

Interna moduan edo orduka
lan egingo nuke. Telefono zen-
bakia: 609 632 030.

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

Esperientziahandia, arduratsua
den neska eskaintzen da garbi-
keta lanetarako. 618 030 296.

Ontziakgarbitzekoedosukalda-
ri laguntzaile gisa lan egingo
nuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun bat
umeak edo pertsona helduak
zaindu eta etxeko lanak egite-
ko. Claudia. 663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,
jatorriz euskalduna, edozein
lanetarako. Helduak zaindu,
sukaldean lagunduedobaserri-
ko lanetanaritzeko.627206451.

Emakumebateskaintzendaegu-
nez, adineko pertsonak umeak
zaintzeko, etxeko lanak egiteko,
ostalaritzarakoetagarbiketakegi-
teko. 673 445 903

Emakumeaeskaintzenda,ordu-
ka etxeko lanak egiteko .
662 247 324

Umeak zaindu arratsaldez edo
zerbitzari gisa lan egingo nuke
asteburuetan. 638 894 845.

Lan eskaintzak
Edadeko pertsona bat zaindu eta
etxeko lanak egiteko,interna
moduan, emakume bat behar
dugu. 664149612

Emakume euskaldun eta espe-
rientzidunabehardaAstigarragan,
6 hilabeteko haur txiki bat zain-
tzekoetaetxekolanakegiteko.Goi-
zez,astelehenetikostiralera.Harre-

manetarako: 635742503

Mapfre aseguruetxearenbulego-
rako Admnistrari-Komertziala
behar da. Ezinbestekoa da herri-
koa izatea. Bidali kurrikulum-a
ullatei@mapfre.com

Emakume bat zaindu eta etxeko
lanakegingoditueninternabehar
dugu. Arduratsua den adineko
emakume euskalduna hobestuko
da. 943 300518 (Mª Angeles)

BESTELAKOAK
Izotzetan ibiltzeko patinak salgai.
35-38talla,merkeak.649482775.

Ohe altu bat salgai. Mutilena eta
koloretsua. Tel. 649 482 775.

Mountain Bike bizikleta bat salgai.
Orbea Alma H60 29ER markakoa.
Gizonezkoana.Berriberriadago.Pre-
zioa: 500€. Tel. 666 373 150.

Aurtengoetahemengobabarrunak

salgai, artoarekin batera eginda.
637974994

Telebista salgai, Sony markakoa.
Egoeraoneanetapreziobikaina,80
euro. 653 014518

Pedalikgabekobizikletabatutzinuen
frontoian, ostiralean edo larunba-
tean.Decathlon-ekoa, koloreurdi-
na, gorria eta txuria. 605 730 816.

Kolore more eta grisdun nesken-
tzakobizikletaberria(Coluer)lapur-
tuzigutenabuztuaren31narratsal-
dez, tren geltoki inguruan. Aurki-
tzen baduzu, deitu 689 769 282

Aginagakoartoasalgai687706363

TenisekoraketabataurkitudaErre-
ka Txiki parkean. 943 371 044.

Usurbilgo baserri batean hazita-
ko oilasko eta untxiak saltzen
ditugu. 652 725 022.

Botilei tapoiak jartzekoenkortxa-
dora bat salgai, 100 euro. Asado-

re elektriko bat, 100 euro.
943361235

Erosigasolinasorgailuelektrikoa,
berria erabili gabe, 80 euro.
689880561

Hemengointxaurraerosikonuke,
deitu 634 409 888

Erromeri talde baterako, tronpe-
taetatronboijolebilagabiltzauda
honetakokontzertuetanhasteko.
660214740

Ezkontzetan, festetan edo anto-
latzen dituzuen ospakizunetara-
koDj lanakegitekoprest. 615713
204 edo djlarra@usurbil.com

Usurbil eta inguruetan belardiak
hartukonituzke,belaronduaegi-
teko. 667406010.

2. eskuko josteko makina bi sal-
gai. Modu onean. 943 36 32 01.

Su egurra salgai. Haitza eta
Pagoa. 667 232 300.

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai 637 974 994

Ezkontzetanabestekotaldebokal
bat nahi? 665 745 071 (Iñaki).

Ezkontzazeinekitaldietanabes-
teko kantari lirikoa. Maketa bat
entzungai daukat. 690784113.

TRUKEAN, OPARI

Inprimatzaileak, telebistak,pati-
neteak, esekigailuak, haurren
kotxe kapotak, bi kanpin denda
handi, bizikleta estatikoa, ispi-
lua, liburuak,haur jolasak…Gar-
bigunean. Doan hartu daitezke.
Astelehenetikostiralera: goizez,
10:15-13:00 artean; arratsal-
dez, 16:00-19:00 artean. Jai
egunak ez diren larunbatetan:
9:00-13:00 artean.

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951
Atez ateko bulegoa . . . . . . . . . . 900 776 776
Udaltzaingoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 943 361 112
Udal zerbitzuak (Brigada) . . . . . . 943 370 148
Sexu Aholkularitza Gunea . . . . . 697 919 516
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
Usurbilgo Salbatore Parrokia . . . 943 361 239
NOAUA! Kultur Elkartea . . . . . . . 943 360 321

Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650
Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770
Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 677 373 466
Eusko Tren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 470 976
LurraldeBus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 000 117
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. . 900 840 111 / 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

Osteguna 24 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Ostirala 25 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Larunbata 26 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Igandea 27 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Astelehena 28 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Asteartea 29 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Asteazkena 30 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Osteguna 31 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Ostirala 1 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Larunbata 2 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Igandea 3 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
Garikoitz Aldabe. Perkaiztegikalea 8
(Antziola). Hernani. 943 336 022
22:00 - 09:00

Goardiako farmaziak urriak 24-azaroak 3



Agenda urria

Larunbat honetan,
kantu-jira
Ikasturte berriko bigarren saioa izango da larun-
bat honetakoa.
19:00etan, Mikel Laboa plazan.

Igande honetan,
Konpost Eguna frontoian
Konpostajea nola egin, Gipuzkoako estatistikak,
esperientziak, konpostagailuen erakusketa, kon-
post-mota desberdinak, auzo konpostatzen hasi
nahidutenentzat izenaematekomahaia, e.a. izan-
go dira. Baita, herrian dauden zenbait auzokon-
posta-gunetara bisita gidatua egingo da.
Lore salmenta, arrautza ekologikoen prozesua

etabarazki ekologikoenpostuak izangodira.Hala
nahi dutenentzat, egindako konpostarekin, pol-
tsak banatuko dira.
Konpost Eguna. 10:00etatik 14:00etara fron-
toian.

18 INGO AL DEU? 2013ko urriaren 25ean

"Euskararen errelatoa" hitzaldia,
ostegun honetan Sutegin

Joxe Manuel Odriozola (Altzo, 1948) Pasaia-
ko Udal Euskaltegian euskara irakasle izan
da 28 urtez. Soziolinguistikarekin lotutako

hainbat saiakera eta iritzi artikulu ere argitara-
tu ditu. Potxoeneako hitzaldi-solasaldi honetan,
“euskararen errelatoa” gaiaren inguruan ariko da
hizketan.

Eguna: urriak 24 osteguna.
Ordua: 19:00.
Tokia: Potxoenea.
Antolatzailea: Nafartarrak elkartea.

25 ostirala
TELP tailerra hitzaldia Gemma Sanginesen
eskutik. 19:00etan Potxoenean.
Elkarretaratzea, presoen eskubideen alde
20:00etan Mikel Laboa plazan.

26 larunbata
TELP tailerraPotxoenean.9:00-13:00/15:00-
19:00.
Kantu-jira 19:00etan Mikel Laboa plazan.

27 igandea
Konpost Eguna frontoian. Erakustaldiak, azo-
ka... 10:00-14:00etara.

Datozenak

Amari eskainitako
erakusketa Sutegin
Amari omenaldimodukoa egin dio TXO! ize-
neko kolektibo barruan dagoen artista tal-
debatek.Besteakbeste,usurbildarbateneskul-
tura bat ikusteko aukera dago; Pelexen arte-
lana, poema hunkigarri batekin lagundua.
Amari eskainitako artelana hau ere, erakus-
keta amaieran bertan geratuko dena. Inau-
gurazioeguneanhainzuzen,duelaurtegutxi
zendu zen amaren omenez eta amak mai-
tea zuen inguruan antolatu zutela erakus-
keta zioen Pelexek. Esker hitzak izan zituen
udalarentzat, baita Txo! Kolektiboko kideen-
tzat ere. Udalaren izenean Mertxe Aizpurua
alkateak, erakusketara bertaratu eta artela-
nez gozatzeko gonbita luzatu zien herrita-
rrei.
Bisita egunak eta orduak dituzue ondoko-
ak.
Ostegunak/ostiralak: 18:00-20:00.
Larunbatetan:12:00-14:00/18:00-20:00.
Igandetan: 12:00-14:00.

Azaroaren 17ra arte zabalik izango da

erakusketa.

Joxe Manuel Odriozolak eskainiko du hitzaldia.






