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Laburrean

Ostegun honetan, afari
beganoa gaztetxean
Hileroko bigarren ostegunetako hitzorduari
eutsiz, afari beganoaantolatuduUsurbilgoGaz-
tetxeak. Borondatearen truke, urte garai hone-
tako "plater goxo eta beroez" gozatu ahal izan-
go da Kooperatibaren egoitz ohian. Eta afalos-
tean, Isuo Sassia zarauztarraren emanaldia.

1973koen
kinto bazkariaz
Ostiral honetanazaroaren15ean itxikodutebaz-
karitarakoizenematekoepea. Izenaematekoazken
egunak dira hauek, helbide honetan; usur-
bil1973@hotmail.com.Bazkariaazaroaren23an
egingodute,14:00etanAtxegajatetxean.12:00etan
jarri dute biltzeko hitzordua Bordatxon.

Hitzaldia
Aginagan
“Zergatik sortzen dira zeloak eta nola eragiten
duteegunerokotasunean?”,galderahonen ingu-
ruan jardungo dute ostiral honetan, azaroaren
15ean, iluntzeko 19:00etatik aurrera Aginaga-
ko ludotekan.Hitzaldia,SanPraixkuGurasoElkar-
teak antolatu du.

Ramon Kamino,
Tipi-Tapako
azaroko
saritua

Hurbilago Elkarteak antola-
tzenduenpintxofestak,den-
boraldiko bigarren saritua

du jada; Ramon Kamino. 2755 zen-
bakidun txartelaren jabea da, azaro-
aren 3an ospatu zen Tipi-Taparen
amaieran, Xarma tabernan egin zen
150 euroko erosketa balearen zoz-
ketako irabazlea. Saria, Hurbilago
Elkartekoestablezimenduetanxahu-
tu ahal izango du Ramonek. Tipi-
Tapakohurrengozozketa (orainhile-
ro), abenduaren 1ean. 150 euroko erosketa balea jaso du Ramon Kaminok.
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Dena ez da balekoaImanol Ubeda
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Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esanen
eta iritzien erantzunkizunik. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea

egiaztatu eta gero. Zuzenean beste pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia.
Hurrengo alea: azaroak 22. Idatzia ekartzeko azken eguna: azaroak 18.

Langabezia,ustelkeriazeiniruzu-
rra, izaera ekonomikoko arazo-
aketa klasepolitikoa dira herri-

tarren kezka nagusiak. Iazko goibu-
rubatdahori.CISdelakoikerketasozio-
logikoen elkarteak egindako neurke-
tabatenhariraElPaísegunkarian ira-
kurria.

Uste dut inor ez dela harritu lehen
parrafo honekin. Ez da berria. Nahiz
eta inkestan ez parte hartu, ez naiz
haindiferentea. Ezgarahaindiferen-
teak. Neurri batean ala bestean, gaitz
horien edo horietako askoren beldur
gara gu ere.

Sartu garen edota sartu gaituzten
ataka honetatik ateratzeko gauza
asko egin beharko dira. Baina bada
nire ustez bat funtsezkoa dena. Hur-
koarekiko begirunea.

Hiztegiabainohobetoezingonuke
definitu errespetatzearen esanahia:
ad. 1. Norbaiti edo zerbaiti errespe-

tuaedobegiruneaizan.Gurasoakmai-
tatuetaerrespetatu.2.Besterenesku-
bide, izaera, etab. aintzathartu,haien
kontrako ekintzarik ez egin. Alabaren
gogoa errespetatzeko.

Horregatik kezkatzen nau Berga-
ran egun hauetan gertatu dena. Hiri
hondakinen inguruko kontsulta dei-
tutazegoen.Kontsultazalea izannaiz
beti.Aregehiago,herritarororidagoz-
kien kontuetan. Eta hiri hondakinen
tratamendua bada denoi eragiten
diguna. Beti pentsatu izan dut oso
sanoa dela jendeari galde egitea.
Lehen, eta batez ere orain. Bizi ditu-
gun garai nahasi hauetan, hain esti-
ma eskasean den jarduera politikoa
duintzeko balio dezakeela uste dut.

Baina Bergaran pasa dena egun
hauetan ez da batere sanoa. Ez hiri
hondakinen ingurukoak konpontze-
ko,ezgaldeketabultzatuzutenentzat,
ezta bere iritzia ematera hurbildu

zirenentzat. Are gutxiago, hurrengo
batean, herri galdeketa bat plantea-
tunahiko duenarentzat. Edozein iza-
nik deitzailea, edozein izanik bozke-
tarako gaia. Dena ez da balekoa.
Hasiera hasieratik zalantzak eragin
dituen kontsulta izan da. Beti pen-
tsatu dut zorroztasunez egin behar
direla gauzak, are gehiago, herrita-
rren partehartzea tarteko denean.

Usurbilgoejenpluaetorrizaitburu-
ra gaur. Uste dut kontuan hartzeko
lezioaemanzutelaherritarrek2010eko
otsailean.Udalakdeituzuenkontsul-
ta(garaihorretanaginteanzeudenak,
hasierabatean,osoargiezzutenarren).
4.915 izan ziren bozka ematera hur-
bildu zirenak. Partehartzea, beraz,
%70,23koa izan zen.

Gogoan dut kritikak eragin zitue-
la galderaren planteamenduak, hiru
aukeraemanzirelako:Atezate,4edu-
kiontzien sistema (atez atekoaren

aurreko sistema) edo 5. edukiontzia.
Eta hara, ia lau urteren ondoren,
datuei erreparatuz, argi geratzen da
galderarennolakotasunakezzuelaera-
ginik izanazkenemaitzan.Botoakatez
ate edo 5. edukiontzien artean bana-
tu zirelako.

Galdeketaberaarazohandirikgabe
eta Ertzantzaren beharrik gabe egin
zen(memoriakhutsikegitenezbadit).
Normaltasunean. Emaitzaren berri
baduzue. 400dik gora botoengatik
nagusitu zen atez atekoa. Eta biha-
ramunean, atez atekoarekin jarraitu
zen. Hori ere baloratzekoa baita. Atez
atekoaipiniondoren,iaurtebeteraegin
zen herri galdeketa hemen. Jendeak
ordurako bazekien zer zen atez ate-
koa. Eta herritarren gehiengoa hur-
bildu zen bozka ematera, atez atekoa
zer zen probatu ondoren. Eta boto
emaileek, gehiengoz, jada egiten ari
zirenari babesa eman zioten.

Consumeraldizkariak “Lospeo-
res desastres urbanísticos de
España”izenburukoerreportaia

plazaratu berri du. Besteak beste,
“NaciónRotonda”webgunearenberri
ematen du. Webgune horrek satelite
bidezko argazkiak biltzen ditu, eta
horien bitartez azken hamar-hama-
bosturteotanEstatuespainolekohain-
bat udalerritan eginiko txikizio eko-
logikoak agerian uztea du helburu.
Udalerri horietakobatDonostiada.Bi
argazkik ordezkatzen dute Gipuzko-
ako hiriburua, biak ala biak Errekalde

ingurukoak. Bata da Bigarren Ingu-
rabideaeginaurretikateratakoa;bes-
tea, berriz, egin ondorengoa. Atxikita
bidaltzenditugu,bainawebgunebera
bisitatzea gomendatzen dugu
(http://www.nacionrotonda.com/searc
h/label/Gipuzkoa), argazki bat beste-
aren gainean ipintzeko aukera ema-
tenduelakoeta,horrela,Errekaldeingu-
ruak pairatu duen aldaketa are ikus-
garriagoa delako.

Irudioktxikizioarenneurriaagerian
uzten dute, baina badira irudiotan
nekez ikus daitezkeen alboko kalteak

ere. Horietako bat da ezin dela oinez
joan Lasartetik Errekaldera; eta alde-
rantziz, jakina. Esan izan da garraio
azpiegituraerraldoiekelkarrengandik
urruti dauden herriak lotzen, baina,
aldiberean,elkarrengandikgertudau-
denak bereizten dituztela. Horren
lekuko garbia da Bigarren Ingurubi-
dea Errekalde partean. Izan ere, por-
lanean sekulakodirutza xahutu arren
(edo,hainjustu,horrenondorioz),gaur
egun ez dago oinezkoentzako biderik
Lasarte eta Errekalde bitartean. Esa-
terako, Lasartetik Errekaldeko tana-

toriora joan behar duten herritarrek,
derrigorrezautoz, autobusezedo tre-
nez joan behar dute, tartea kilometro
eskasekoa bada ere.

Arestian esan bezala, Bigarren
Ingurubideak sekulako txikizio eko-
logikoa eragin zuen Errekalde ingu-
ruan, baina, gainera, oraindik kon-
pondu gabe dauden alboko kalteak
sortu zituen. Lasarte eta Errekalde-
Añorga (eta, ondorioz, Donostia)
lotuko dituen oinezkoentzako bidea
falta dugu, alegia.

Eguzki

Ika-Mika

Bigarren Ingurubideak, sekulako txikizioa ez ezik,
konpondu beharreko alboko kalteak ere sortu ditu Errekalden
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Txirrindularitzanetaeskubaloian
urte luzez ekarpen handia egin
duen usurbildarra joan zaigu;

JoxeRamonUnanueMatxain.60urte
zituela zendu zen, iragan aste hasie-
ran.Belaunaldidesberdinetakoherri-
ko hainbat gazte prestatu ditu Una-
nuek. Gerora izen handiko kirolariak
izan direnak, tartean Xabier Carba-
yeda, edota Zubeldia anaiak. Berak
sortu zuen duela hiru hamarkada,
Usurbilgo lehenTxirrindularitzaEsko-
la.

Eskubaloian ereprestatzaile lane-
tanarituzenurte luzez.Berriki,Usur-
bil Kirol Elkartearen 50. urteurrena-
ren harira, J.J. Furundarenak idatzi
duen liburukopasartebatek jasotzen
duenez, “80-81denboraldi arte itxa-
ron beharko genuen, ordea, Gipuz-
koako LehenMailako Txapelketa ira-
bazteko. Era horretara, 2. Naziona-
lera igotzea lortu zuen Usurbil Kirol
Elkarteak: gizonezkoen mailan inoiz
lortu den balentriarik handiena izan
da (gero errepikatu egin zen). Joxe
Mari Furundarena izan zen entrena-
tzaile, eta hark Ramon Unanue eka-
rri zuen prestatzaile fisiko. Unanuek
lan bikaina egin zuen, eta taldeari
izugarrizkosendotasunfisikoaeman

zion, abiaduraz gain. Aisa irabazi
zuten liga, garbi jokatuz gainera,
Kiroltasunaren Saria ere berentzat
izan baitzen. Txapelketa irabazteak
igoera fasea jokatzea zekarren: hori-
xezuensarinagusi”, jasotzenduUsur-

bilKirolElkartearenmendeerdikohis-
toria jasotzen duen liburuak.

Azken urteak, Buruntzazpin
Azken urteok, Lasarte-Oria eta Usur-
bilgotxirrindulariekinbateraosatuden
Buruntzazpi Txirrindularitza Eskolan
eman zuen Unanuek.

Pasa den larunbatean hastekoa
zuten hain zuzen eskolen denboral-
di berria, Lasarteko Atsobakar parke-
an. Ohikoa zen duela ez askora arte,
Joxe Ramon Oiardo Kiroldegiko behe
aldean Buruntzazpik duen egoitza
atarian ikustea.

Iragan astean zendu zen, 60 urte zituenean.

Joxe Ramon Unanue zendu da Apustua erraz
irabazi zuten
4.000 euro jarri zituzten jokoan.
Dirua, 60 ontzeko 14 enbor lehe-
nagoebakitzenzituenakeraman-
go zuela hitzartu zuten. Desafio-
rako plaza ere jarri zuten, iragan
ostiralean, Zegamako frontoian
lehiatzekoak ziren. Eta garaipena
argia izan da; Zerainen bizi den
Xabier Dorronsoro usurbildarrak
eta Xabier Zaldua zumarragarrak
irabazi zuten azaroaren 8ko aiz-
kora apustua. Lanak amaitzeko,
aurkariek, etxekoak ziren Joxe
Mari Esnaola eta Imanol Berasa-
tegi zegamarrek baino 12 minu-
tu gutxiago behar izan zituzten.
Aizkolarionartekodesafioak ikus-
minhandia sortu zuen. 600 lagu-
netik gora bildu zituen.

Ion Korta,
mendi duatloiko
podiumean berriz
Podiuma zapaldu du berriz, hiru-
garren postuan amaitu baitzuen
Murgiako (Araba) lasterketan.
EuskalHerrikoMendiDuatloi zir-
kuitukozazpigarrenprobaizanzen
Murgiakoa.Hamarprobezosatua
dago eta azkena Zubietan ospa-
tuko da, abenduaren 1ean.

AITZINDARIA
"Eskubaloian prestatzaile
lanetan aritu zen urte

luzez. Txirrindularitzan,
berak sortu zuen

Usurbilgo lehen eskola”

Xabier Dorronsoro.

Bere txirrindulariek, errepidean omendu zuten

Azaroaren 9an larunbata, Araba
partean aritu zirenBuruntzazpi Txi-
rrindulari Eskolakoak lehian, Arbu-
lo herrian.

JubeniletanXubanErrazkinnagu-
situ zen eta Jon Ander Unanue

bederatzigarren izan zen.
Kadeteen mailan, Iñigo Altuna

bosgarren izan zen. Denak izan
zuten Joxe Ramon Unanue gogo-
an. Talde osoa joan zen Arabara,
Unanueri omenaldia egitearren. Xuban Errazkin, podiumean.
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E
uskaldunoi hizkuntz
eskubideak urratzen
segitzen dute egune-
roko bizimoduan,

zenbaezinak diren hainbat
eta hainbat egoeretan. Azken
adibidea, Usurbilgo Bake
Epaitegian dugu. Bertako
idazkari titularrak erretiroa
hartu du eta haren ordez,
langile berri bat hasi da lane-
an. Lanean hasi den langile-
ak ordea, ez daki euskaraz.
Eta honenbestez, Bake Epai-
tegira doan herritarrari ezin-
go zaio euskaraz zuzendu.
Beste modu batean esanda,
usurbildarrek bertako zerbi-
tzua euskaraz jasotzeko ber-
merik ez dute.

Horrelakoak, Usurbil beza-
lako udalerri euskaldun bate-
an gertatzea posible da egun,
eta hala izaten jarrai dezake,
legediak ere ez baitu inolako
bermerik eskaintzen. Indarre-
an den araudiaren arabera,
Bake Epaitegiko idazkari lan-
postu horretan lanean jardun-
go duenak ez du zertan eus-
kara jakin behar, 2015eko ur-
tarrilera arte.

Eskubideak beste behin ere,
urratuak
Egoera beraz argia da. Usur-
bildarren hizkuntz eskubide-
ak urratuak dira beste behin;
administrazioarekin euskaraz
jarduteko duten eskubidea
hain zuzen. Bai usurbildarre-
na, baina baita oriotarrena
ere. Bi udalerriok Bake Epai-
tegietarako Idazkaritza baka-
rra osatzen baitute, "1992ko
Justizia Ministerioaren agin-
du baten arabera".

Euskarazko zerbitzua
bermatzeko exijentzia
Egoera honen berri jasoa du
Usurbilgo Udalak eta eran-
tzun du baita. Mertxe Aizpu-
rua alkateak, Orioko Udaleko
alkate Beñat Solaberrietak eta

Udalerri Euskaldunen Manko-
munitateko (UEMA) lehenda-
kari Maren Belastegik, gutun
bana helarazi diete, Eusko
Jaurlaritzako Justizia Sailbu-
ruordetzari, Arartekoari, Hiz-
kuntza Eskubideen Behato-
kiari eta Elebideri. Eskabide
argi bat egiten diote erakunde
guztioi; "Gure herritarrek jus-
tizia administrazioarekin eus-
karaz jarduteko duten eskubi-
dea aintzakotzat hartuta,
Usurbilgo eta Orioko Bake
Epaitegietan oinarrizko esku-
bide hori berma dadin behar
besteko neurriak jartzea".
Eskabide hau betetzea exi-

jitzen dute bai Usurbil eta
Orioko Udalek, baita UEMAk
ere. Bi udalerriotako biztanle-
riaren hiru laurdenetik gora
euskaldunak direla gogora-
razten dute, eta gutunak jaso-
tzen duenez, "udalok sarri al-
darrikatu dugu euskaraz na-
turaltasunez bizitzeko
nahia".

Ez da kontu berria
Legediak dioena ere nabar-
mentzen dute, zehazkiago
esanda, 10/1982 Euskararen
Oinarrizko Legeak euskal he-
rritarrei aitortzen dien esku-
bidea: "Arduralaritzarekin eta
Autonomia Elkartean kokatu-
tako edozein ihardutze Sail
edo Erakunderekin harrema-
nak hitzez eta/edo idatziz
euskaraz edo gaztelaniaz iza-
teko eskubidea" hain zuzen.
Eta urte luzez, gai honekiko
azaldu duten kezka ere jaso-
tzen duen dokumentazioa
erantsi diote gutunari. Ez bai-
ta kontu berria. Bake Epaite-
giari loturiko hizkuntz esku-
bideen urraketak atzetik da-
toz.

Egoera konpondu dadin eskatzeko, gutun bat idatzi du Udalak eta instituzio ezberdinetara bideratu du.

Bake Epaitegian, euskaraz aritzeko bermerik ez

ORIO, EGOERA BEREAN
Bi udalerriotako

biztanleriaren hiru
laurdenetik gora

euskaldunak direla
gogorarazten dute, eta

gutunak jasotzen
duenez, "udalok sarri

aldarrikatu dugu
euskaraz naturaltasunez

bizitzeko nahia"

Hizkuntz eskubide
urraketen berri
emateko…

BakeEpaitegianedotahan-
dik kanpo, hizkuntz esku-
bideari loturiko urraketen

bat sufritu baduzu, salatzeko
aukera duzu. Horretarako bideak
badaude aspalditik. Eta ez da lan
konplexua. Usurbilgo eta Orioko
alkateeketaUEMAko lehendaka-
riak, urraketa honen berri ema-
tenduengutunetakobatHizkun-
tza Eskubideen Behatokira bide-
ratu dute. Baina herritarrok ere
gauza bera egin dezakegu.

Geure hizkuntz eskubideren
bat urratzen dutenean, salaketa
bideradezakeguBehatokira.Nola?
Lanok errazteko daude bideok:

Kexak jasotzeko buzoiak: uda-
letxean, Sutegin,NOAUA!neta
Urbil merkataritza zentroan.
www.euskararentelefonoa.com
EuskararenTelefonoa:902194
332 (doako zerbitzua).
telefonoa@behatokia.org
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H
ezitzaile, irakasle
nahiz gurasoei be-
gira antolatu du do-
ako ikastaro hau,

Usurbilgo Udalak. Ainara La-
suen, Sorkari elkarteko psiko-
logoak bideratuko du ikasta-
roa. "Ikastaro honetan adimen
emozionala abiapuntutzat har-
tuta, heldu eta nerabeen artean
sortzen diren gatazkei aurre
egiteko hainbat baliabide eta
estrategia jorratuko dira. Beste-
ak beste, honako gaiak landu-
ko dira: baliabide pertsonalak,
gatazken dinamika, euste psi-
kologikoa, prebentzioa eta ga-
tazkari aurre egiteko ikuspegi
barneratzaileak", aurreratu du-
te antolatzaileek.

Ikastarorako izena aurrez
eman behar da, Gizarte Zerbi-
tzuetara deituta, 943 377 110
telefono zenbakira, edo email
bat idatzita, gizarte-zerbi-
tzuak@usurbil.net helbidera.
Hiru talde osatu asmo dituzte.
Talde bakoitzak azarotik
maiatzera bitarte, bost saio
izango ditu Potxoenean.

1. TALDEA
Ordutegia: 17:00-19:00.
Egunak: azaroak 12, urtarrilak
7, otsailak 11, martxoak 18 eta
apirilak 29.

2. TALDEA
Ordutegia: 17:00-19:00.
Egunak: azaroak 18, urtarrilak
9, otsailak 4, martxoak 13,
apirilak 28.

3. TALDEA
Ordutegia: 18:00-20:00.
Egunak: azaroak 26, urtarrilak
16, otsailak 13, martxoak 17,
maiatzak 7.
Tokia: Potxoenea.

Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

Gatazkari aurre egiteko mekanismo ezberdinak landuko dira.

Krisiari
aurre egiteko
ikastaroa
Krisiak gugandueneraginaz eta
egoera horri nola aurre egin,
horretaz jardungo du, “Kenkt”
izeneko Kristau Euskaldunen
Kultur Taldeak antolatu duen
ikastaroak. “Bizitzarako tresnak”
eskaini asmoditu datozen aste-
otarakoprogramatudituensaio-
etan. “Mundu krisia, Usurbilen
ere nola eragiten duen kontuan
hartzen du, eta honi aurre egi-
teko gizakiok behar ditugun
laguntza edo tresnak proposa-
tu nahi ditu”, diote “Kenkt” tal-
detik.

Gizabanakoaren ardura
landuz
Hausnarketaetagogoetabultza-
tu nahi dute, “gizabanakoaren
ardura landuz Bibliaren ikuspe-
gitik, Jesus eredutzat hartuta”.
Krisiakeragindakoegoera latzak
saihestekobeharrezkoaldaketak
jorratu asmo dituzte ikastaro-
an, norbere esku dagoen horren
ardurahartzeazedotaegoeraez
okertzeko zer egin daitekeen
aztertuko dute.

Kenkt taldea
Azaroaren 8an hastekoa zen
ikastaroa, abenduaren20raarte
luzatuko da. Saioak, ostiralero
izango dira, 9:30-11:30 artean.
Besteak beste, gaiok jorratuko
dira;ustelkeria, bestelakokrisiak
(morala…), zer egin krisiaren
kontra?, krisi indibidualaalaglo-
bala?, eguberritan krisirik ez?…
Argibide gehiagorako: kenkate-
ak@gmail.com edo 686 285
579. Ikastaroaeuskarazetadoan
eskainiko da.

Heldu eta nerabeen arteko
gatazkak ebazten

GIZARTE ZERBITZUAK

“Ikastarorako izena
aurrez eman behar da,
Gizarte Zerbitzuetara
deituta, 943 377 110
telefono zenbakira”

Askapenaren bidez, pasa den
udan Bolivian lanean ari-
tutako bi brigadista Usur-

bilgoGaztetxean egongodira igan-
de honetan, azaroaren 17an.

Hitzaldia eskainiko dute arratsal-
deko 18:00etatik aurrera, “Bolivia,
herri indigena baten borrokak”
izenburupean.

Herrialde hartako mugimendu

sozial eta politikoekin, eta hizkun-
tza arlo eragileekin izandako bizi-
penen berri emango dute.

Ondoren, eztabaida saio irekia
izango da.

Boliviako berri, Gaztetxean
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Z
uberoako produk-
tuez hornituriko
eguberrietako ota-
rrak salgai jarriko di-

tu aurten ere Nafartarrak tal-
deak. Helburu nagusi bate-
kin; Sohütako Eperra ikastola
laguntzeko. Eskaerak egiteko
azaroaren 30era arteko epea
dago. Izena emateko, ohi be-
zala, NOAUA!ko egoitzara
deitu dezakezue, 943 360 321
telefono zenbakira. Edo egoi-
tzara etorri. Apuntatzerako-
an, izen abizenak eta telefo-
no zenbakia adierazi beharko
dira, baita zenbat otar nahi
diren ere.

Otarrak abenduan jaso
ahalko dituzue. Kanpaina bo-
robiltzeko, Nafartarrak talde-
ak kalean ekitaldi bat egin as-
mo du, ekimena baloratu eta
otarrak banatzearekin batera.
Otar hauekin jasotako lagun-
tza, Zuberoako Eperra ikasto-
la finantzatzera bideratuko
da. Iaz, 5.120 euroko lagun-
tza bildu zuten. Eta laguntza
ederki asko eskertu zuten
Eperra ikastolakoek. Eraikina
handitzen eta berritzen ari
baitziren. Eperra ikastolako
lehendakari Jojo Malharinek
NOAUA!ri eskainitako elka-
rrizketan, halako ekimenen
garrantzia nabarmentzen

zuen, “Xiberoko euskararen
geroa gure ikastoletan baita”.
Elkartasun ekimen honen

bidez, ikastolaren egoera eko-
nomikoa hobetu nahi dute,
eta bide batez, tokiko jana-
riak ezagutzera eman. Ota-
rrak Zuberoan bertan ekoitzi-
tako produktuez hornituak
baitaude.

Saskiak iaz, diru-iturrien
%5 izan ziren
Azaroaren 30era arte eska
daitezkeen Zuberoako pro-
duktuz hornituriko otarren
salmentatik jasotako lagun-
tza, Eperra ikastolak 2012an
jasotako diru-sarreren %5a
suposatu zuen iaz. Diru-itu-
rrien ia erdia laguntzaileek ja-
rritakoa izan zen, %46a hain
zuzen. %29 etxekoek finan-
tzatu zuten eta %20a erakun-
de publikoek.
Otarren salmenta urtez urte

gorantz doala berri eman du-
te kanpaina honen sustatzai-
leek. Baina laguntza beharre-
an jarraitzen dute. “Jakinez
hizkuntza sailean zer nolako
lana egiten ari den Ikastola,
Xiberoan, gure arbasoen hiz-
kera berreskuratze prozesu
honetan, zuen laguntzaren
eske gatoz. Zuei esker, euska-
raren tokia Xiberoan segurta-
tua izanen da. Esker mila,

zuen elkartasunaz”, adierazi
dute.

Bi otar aukeran
Aurreko urteen moduan, Na-
fartarrak taldeak antolaturiko
kanpaina honen baitan, bi
otar egongo dira aukeran. Bat
eta bestea, Zuberoan bertan
ekoitzitako produktu goxo as-
koz betea:

AHUSKI OTARREA
Prezioa: 39 euro.
Produktuak: ardi gazta (1kg),
ahate gibelarekin eginiko pa-
tea (200 gr.), bizkotxo poltsa
"artisanala" (200 gr.) eta ez-
tia (500 gr.).

IRATI OTARREA
Prezioa: 51 euro.
Produktuak: ardi gazta (1kg),
ahate gibelarekin eginiko patea
(200 gr.), bizkotxo poltsa "arti-
sanala" (200 gr.), axoa, xahalki
xehatua saltsan (750 gr.).
Informazio gehiago:
www.xiberokoikastolak.eu

EKOIZLEAK
Gazta: Azkorria Muskildi, Ko-
koitxe Mitikile, Barneix Ligi,
Berhüta Gotaine.
Patea: Uhartea Barkoxe.
Eztia: Loiol Urdiñarbe.
Axoa: Autxetx Ozaze.
Bizkotxoa: Okina Idauze.

Sohütako Eperra ikastolako ikasleak. Saskien bitartez jasotzen dituzten irabaziak premiazkoak dira eurentzat.

Euskara sustatzeko baliatuko

dira mozkinak.

Eperra ikastola ere, elkartasun premian
Urdiñarbe-Usurbil
topaketa
larunbatean
Aurreko urteetan egin ohi duten
moduan, larunbat honetan, aza-
roaren 16an Urdiñarbera (Zube-
roa) doa usurbildar koadrila bat,
bertakoekinbaterasagardozbus-
titako elkartasun afari batean
parte hartzera. Otorduan biltzen
den laguntza, Iparraldeko Ikasto-
len Elkarteko, Seaskako Integra-
zio Batzordera bideratuko dute.

Errigorako
saskiak eskatzeko
azken egunak
Ostegunhonetan,azaroaren14an
amaituko daNafarroa hegoalde-
ko euskalgintza eta nekazaritza
laguntzeko Errigorak martxan
jarritakokanpaina. Ekimenhonen
baitan, erriberako produktuez
hornituriko saskiak eska daitez-
ke, ostegun honetara arte.
NOAUA!radeitu (943360321)edo
egoitzara etorri eta izena eman.
Otarrok azaroa amaieran heldu-
ko dira eta orduan jaso ahalko
dituzue50eurorentruke.Ordain-
tzen duzuen diru kopuru honen
%25a Nafarroa hegoaldeko
proiektu zehatzetara bideratuko
da; egoera larrian den Lodosako
ikastolara; “Euskaraz bizi eta ika-
si” herri ekimenera; eta Erribera-
ko helduen euskalduntzea man-
tenduetazabaltzera.Saskiakkali-
tate goreneko produktuok ditu:
bi botila olio (bat ekologikoa), 3
piperpoto(batekologikoa),potxak,
kardoa, borraja, orburuak, 2 zain-
zuri lata, tomate-pikillo saltsa
(ekologikoa), barazki krema (eko-
logikoa).
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K
ulturaldiko lehen
asteburuak berea
egin du. Asteburu
bete ekitaldi izan

dugu, antzezlan, bertso musi-
katuen saio edota ibilaldi eta
guzti. “Aktibo toxikoa” an-
tzezlanarekin estreinatu zen
NOAUA!k egunotarako anto-
laturiko kultur hitzordu sorta.
Jende gutxi samar bildu zen
Sutegiko auditorioan, baina
bertaraturikoek, Patxi Santa-
mariak krisiaren inguruan
eskaini zuen saio eder eta
parte hartzaileaz gozatu ahal
izan zuten. Sutegin zitatuak
zituen ikus-entzuleen artean
nahastu zen aktorea.

Biharamunean, isildutako
egiak aitortzera, barne emo-
zioak jendaurrean biluztera
zetozela iragarria zuten Unai
Muñoa eta Ander Lizarralde
bertsolariek. 80 lagun inguru

Paseatuz, txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan zuten partehartzaileek.

Herrian bertan badugu zer ikusi, zer ikasi
berri ere. Eskertzekoa, irtee-
ran parte hartu zuten herrita-
rrek izandako bide lagunok
eginiko lana. Herriko historia-
ri, herri ondareari errepaso
ederra eman zitzaion.

ZAINDU BEHARREKO
HERRI ONDAREA
Ohiko lekuetatik barrena ibili
zen herritar taldea. Baina in-
guruotan ditugun, paraje eta
txokoak beste ikuspuntu ba-
tetik berriz ezagutzeko auke-
ra izan zuten. Inguratzen gai-
tuzten gune natural edo erai-
kin historikoek, atzean pasa-
dizo eta sekretu bat baino
gehiago gordetzen baitituzte.
Maiz, hemen jaio eta hazi
arren, ezezagunak direnak
askorentzat. Irteeratik atera
daitekeen ondorioa, argia;
Usurbilek badu zalantzarik
gabe, zaindu beharreko herri
ondarea.

bildu zituen larunbateko ber-
tso musikatuen saioak Sutegi-
ko auditorioan.

BITXIKERIA UGARI
Eta igandean, giro goibela ze-
goen arren, Usurbilgo ondarea
ezagutzeko NOAUA!k antola-
tua zuen ibilaldirako taldetxoa
osatu zen. Kaxkoa, Santue-
nea, Urdaiaga, Txokoalde eta

Aginaga lotu zituen paseoan
argi geratu zen; udalerritik
atera gabe, zenbat dugun
oraindik ikusteko eta ikasteko.
Ikasgai bat baino gehiago jaso
zituzten bertaraturikoek, Ja-
koba Errekondo paisajistaren
eta Itziar Illarramendi Uda-
rregi Ikastolako irakaslearen
eskutik. Argibide interesga-
rriak, baita bitxikeria ugariren
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U
surbildar denak
animatzen ditugu
indarkeria sexistari
planto egitera”,

hauxe Parekidetasun Kontsei-
lutik, azaroaren 23tik 25era
burutuko diren ekimenetan
parte hartzeko luzatu duten
gonbita. Emakumeenganako
Indarkeriaren Aurkako Eguna-
ren, azaroaren 25aren harira
herri eragile desberdinak in-
plikatu dituen ekimen sorta
prestatu dute. Hitzorduok ira-
gartzeko sortu duten kartelak
dioen moduan, indarkeria se-
xistari, matxismoari “zapla!”
emateko. Indarra hartzen eta
kide berriez hazten ari den Pa-
rekidetasun Kontseiluarekin
bildu da NOAUA!, ekimenon
berri jasotzeko.

Iaztik hona azaroaren 25ari
begira antolaturiko ekimen
eskaintza indartu da. Nola
eman da pauso hau?
Parekidetasun Kontseilua:
Parekidetasun Kontseiluak
martxa hartu du, martxa har-
tze honetan indarrak bildu di-
ra eta horrek ere posible egin
du egitaraua herritarrengandik
sortzea. Egitarau oparoago bat
izatea ahalbidetu du. Ekintzak
Parekidetasun Kontseilutik an-
tolatzeak eta Parekidetasun
Kontseilua indartu izanak, ze-
rikusi handia izan du.

Ekimenon ardatza azaroaren
25a da. Nori daude zuzen-
duak?
Saiatu izan gara adin desber-
dinetako herritarrengana iris-
teko ekintzak antolatzen. Eta
azken finean, herritarrengan-
dik ateratako ekimen bat, he-
rritarrengana iristea nahi ge-
nuke. Bai nabarmendu nahi
dugula, indarkeria sexistaren
gaia egiturazko arazo bat dela.
Sektore desberdinetan jasaten
dugun indarkeriaren dimen-
tsio hori jaso nahi dela.

Elkarlana bultzatu duzue he-

rri eragileekin?
Azaroaren 23an adibidez, An-
datza Mendizaleen Kirol Tal-
dekoekin mendi martxa anto-
latu dugu. Mendi martxaren
formatua betiko aldarrikapen
formatuetatik pixka bat alden-
tzen da. Positibotik ere nahi
dugu aldarrikatu eta. Gero
Kaxkora jaistean, hainbat he-
rritarren aldetik ekimen artis-
tiko bat egongo da. Bota Pun-
ttuba bertso eskolakoek, kan-
tu taldekoek… parte hartuko
dute. Ekimen artistikoa herri-
tarren eskutik antolatzen saia-
tu gara. Beraiek izateko prota-
gonistak eta beraiek hartu de-
zaten hitza gai honetan. Herri-
tarrak gonbidatzen ditugu
ekintza guztietan parte hartze-
ra.

Ekimen hauen atzean Pareki-
detasun Kontseilua dago. In-
dar hartzen ari dela diozue,
ibilbide bat osatzen ari da ja-
da?

Iaz hasi ginen. Gai batzuk lan-
tzen eta ekimenak antolatzen
hasi ginen. Eta ikasturte berri
honetan deialdia berriz ere za-
baldu genuen eta orduan jen-
de berria sartu zen. Gazte ba-
tzuk ere sartu dira taldean eta
horrek ere indarra eman dio
taldeari. Azaroaren 25aren in-
guruan antolatu dugun egita-
raua horren isla da.

Parekidetasun Kontseiluak
zer ekarpen egin dezake he-
rrian?
Parekidetasun Sailetik indar-
keria sexistaren inguruan
hainbat proiektu ditugu mar-
txan. Esate baterako, ikaste-
txeetan martxan jarria dugu
hezkidetza programa bat.
Ikasturtez ikasturte bai ikasle,
guraso eta irakasleekin lan-
tzen dena. Azken finean, Pare-
kidetasun Kontseiluak funtzio
desberdinak eduki ahal izan
ditzake. Egia da oraindik ez
daudela oso definituak, defini-
tze bidean goaz. Baina bai gai
horren inguruko lanketa egite-
ko gune bat izan ahal dela,
udaletik burutzen diren ekin-
tzen edo jardueren jarraipena
egiteko gune bat ere badela.
Eta hortik ere proposamenak,
ekintzak eta abar egin daitez-

keela. Oraintxe tokatu zaigu
azaroaren 25aren inguruko
ekimenak antolatzea, baina
urtean zehar ere buruan dugu
gai honen inguruan lanketa
bat egitea.

Noiz biltzen da Parekideta-
sun Kontseilua?
Hasiera batean hilabetean
behin biltzea finkatu genuen.
Gero horrelako ekimenak an-
tolatzen gabiltzanean, maizta-
sun handiagoa eskatzen du
antolaketa lanagatik. Baina
hasiera batean, azaldu nahi
duen herritarrak, jakin dezala
hilabetean behin biltzen gare-
la Potxoenean eta gonbidatuta
daudela denak parte hartzera.
Ongi etorriak izango dira.

Bai emakumezko zein gizo-
nezkoak?
Orain mutil bat ere sartu zaigu
Kontseiluan. Egia esan, espe-
rientzia positiboa izan da. Za-
baldu nahi dugu bai mutil bai
emakumezkoei, baina baita
ere adin tarte desberdinetako
herritarrei. Azken finean ba-
koitzak egin ahal duen ekar-
pena aberasgarria da, eta Kon-
tseiluaren martxari onura
eman ahal dio. Denentzat za-
bal zabalik dago Kontseilua.

Parekidetasun Kontseilua ari da azaroaren 25aren inguruko egitaraua bideratzen.

Sexismoaren aurka, indarrak biltzen

PAREKIDETASUN KONTSEILUA

“Nabarmendu nahi dugu
indarkeria sexistaren
gaia egiturazko arazo

bat dela”
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Zer egin?
Parekidetasun Kontseilua:
Halakoetan printzipioz Gizar-
te Zerbitzuetara jo liteke, ba-
liabideak daude. Bestetik ba-
daude Euskal Herrian gai ho-
nen inguruan lanean dabil-
tzan talde feministak. Adinez
gazteagoak diren gazteek adi-
bidez, Gizarte Zerbitzuetara-
ko joateko asmorik ez badu-
te, badute alternatiba hori.
Azken finean talde feminis-
tengandik babes eta laguntza
handia jaso dezaketelako.
Horiek lirateke bide nagusiak.

Gero kasu bakoitzean bide
egokiena baliatu beharko
da?
Hori da eta ahal dela inguru-
koen laguntza eta babesa bi-
latzea ezinbestekoa da. Nor-

berak bakarrik eramateko gai
oso potoloa da. Eta betikoa,
komeni da inguruko baten
bati laguntza eskatzea edo
pasatzen ari zaizun hori nor-

baitekin partekatzea.

Oraindik ikusgarri egiteke
dagoen gai bat da hau?
Tratu txar fisikoak bistaratua-

Tratu txarrak salatzeko orduan, hainbat bide daude.

Tratu txar egoera baten aurrean…

Azaroak 23, larunbata
9:00 Indarkeria sexistaren aur-
kako mendi-martxa Bordatxo
mendira frontoitik abiatuta,
Andatza Mendizaleen Kirol Tal-
dearekin.
12:00 Hamaiketakoa Dema pla-
zan.
12:30 Hainbat herritarren esku-
tik, ekimen artistikoa Dema pla-
zan: bertsoak, dantzak, abestiak,
antzerkia.

Azaroak 24, igandea
18:30 Ixabel Agirresaroberen
“Emakume protagonistak” hel-
duentzako bakarrizketa saioa,
Sutegiko auditorioan. Toti Mar-
tinez de Lezearen “Urak dakarre-
na”, Errose Bustintzaren “Maña-
riko”, R.M. Azkueren kontakizu-
nekinetabesteherri ipuinbatzue-
kin osatutako saio gazi-gozo
entretenigarria eskainiko du.
Sarrera: doan.

Azaroak 25, astelehena
17:00Emakumeenganako indar-
keriaren aurkako mural pintake-
ta herritarra, frontoiaren atzeal-
dean.

Antolatzailea: Parekidetasun Kon-
tseilua.

Usurbilgo gazteen
mugimenduak
Azaroaren 25ari begira, ekimen
gehiago antolatu dira elkarlanean,

kasu honetan, Usurbilgo gazteen
mugimenduarekin.

Azaroak 22, ostirala
22:00 Indarkeria sexistari buruzko
mahai ingurua Usurbilgo Gazte-
txean.

Azaroak 24, igandea
12:30 Elkarretaratzea frontoian.
Deitzailea:Usurbilgogazteenmugi-
mendua.

goak daude. Azken urteetan
bistaratze lan bat egin dela-
ko. Baina egia da, bai osa-
sun mailan, maila ekonomi-
koan, lan munduan, kirole-
an, emakumeok indarkeria
jasaten jarraitzen dugula eta
horri heldu behar diogula.

TELEFONO ZENBAKIAK
Gizarte Zerbitzuak: 943 377
110 g i za r t e -
zerbitzuak@usurbil.net.
Udaltzaingoa: 943 361 112.
Ertzaintza: 943 538 840.
Tratu txar edo sexu erasoak
jasandako emakumeei
laguntzeko telefonoa: 900
840 111 edo 016.
Gizarte larrialdietarako foru
zerbitzua (24 orduz): 943 22
44 11 edo 112.

Azaroaren 25ari loturiko ekimenak antolatu dituzte
Parekidetasun Kontseiluak eta Gazte Mugimenduak
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Haizea eta euria ez ziren traba handia izan Andatzako kideentzat.

Bidarrain hasi, Amaiurren bukatu

17 kilometroko distantzia ei dago Bidarrai eta
Amaiur artean. Andatzakoek bost ordutan osa-
tzeaaurreikusiazuten.Halaxeabiatuzirenaurre-
ko igandean. “Haizeari, euriari eta Irukasko-ko

gailurreko lanbroari aurre eginez, gustura egin
genuen ibilaldia”, hala eman digute aditzera
Andatzako kideek. Argazkiandiramendimartxan
parte hartu zutenak.

Alex Txikon,
Mendi Asteko
protagonistetako bat
Azaroko azken astea mendizaleentzat erre-
serbatua dago, irteera eta proiekzioz horni-
turiko Mendi Astea antolatu du eta, Andatza
MKT-k, azaroaren 27tik 30era. Hiru ikus-
entzunezko eskainiko dira; “2010 Marimen-
diakAndeetan”UxueBerridireneskutik, Kara-
korumeko ibilaldiakAlex Txikoneneskutik, eta
amaitzeko, etxekoen txanda. Andatzakoek
urtean zehar antolatu dituzten irteeretan
ateratako irudi eta grabatutako bideoak iku-
si ahal izango dira. Ekitaldi guztiok, azaroa-
ren27tik29ra, iluntzeko19:30etanhasitaSute-
giko auditorioan.

Proiekzio hauen aurretik, 2014rako fede-
ratu txartelak berritu edota Mendi Asteari
amaiera emango dion irteera eta bazkarian
izenaematekoaukeraegongoda,Suteginber-
tan. Egitaraua borobiltzeko hain zuzen, uda-
lerrikomugarrietatik barrena goiz pasa anto-
latuduteAndatzakoekazaroaren30erako. Eta
gero bazkaria Patri jatetxean. Mendi Asteari
buruzko zehaztasun guztien berri, azaroaren
22ko NOAUA!n. Informazio gehiago: anda-
tzamendizale.info
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Sutea Txaramuntoko etxebizitza batean

Igande goizeko 8:45 aldera piz-
tu zen sua, Txaramuntoko babes
ofizialekoalokairukoetxebizitzen

eraikineko pisuetako batean. Antza,
hutsik zen sua piztu zen unean.

Sua piztu eta berehala bertara-
tu ziren Ertzaintza eta suhiltzaile-
ak. Bizilagunak eraikinetik atera
zituzten eta sua berehala itzaltzea
lortu zuten. Ezbeharrak ez zuen
zauriturik eragin, kalte materialak
soilik.

Bi garbitzaile
kontratatzeko
udal lan deialdia
Eskaerak: deialdiaren iragarkia
EstatukoAldizkariOfizialeanargi-
taratuetabiharamunetik konta-
tzen hasita 20 egun naturaleko
epean.
Oinarriak ikusgai: azaroaren 7ko
GAOn. Oharra: akats zuzenketa.
Gaitegiko 5. gaiko “hondakinen
tratamenduaUsurbilen”atalera-
ko informazioa atez ateko gai-
kako bilketaren gidan aurkitu
daiteke.
Informazio gehiago: udaletxean
edo usurbil.net atarian.

Herriko kirol
instalazioen
garbiketa
Deialdia: Usurbilgo kirol instala-
zioengarbiketakontratuerreser-
batua.
Nori zuzendua: enplegu zentro
berezientzat erreserbatua.
Proposamenakaurkeztekoepea:
abenduaren 10a eguerdiko
14:30ak.
Informazioa:udaletxean/usurbil.net

Haraneko
lokalen erabilerari
buruzko deialdia
Usurbilgo gazte taldeek musika
entseguetarako Haraneko loka-
letara sarbidea izatekoetahauek
erabiltzekodeialdiaeginduUda-
lak. Oinarriak usurbil.net web
orrian ipini dituzte. Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean ere aurkitu-
ko dituzue, urriaren 30eko data-
rekin. Eskaerak aurkezteko epea
azaroaren 15ean amaituko da
(egun hori barne).

Suhiltzaileak, igande goizean Txaramunton.

Jostailu Erabilien Azoka, abenduaren 14an

Abenduaren 14an, Jostailu
Erabilien Azokaren zazpiga-
rren edizioa ospatuko da.

HitzAhorenekimenhauaurrera era-
mateko, ordea, herritarren lagun-
tza behar dute: “zuen etxeetan era-
biltzen edo behar ez dituzuen jos-
tailu, ipuin, liburu, DVD eta antze-
koak badituzue, orain duzue guzti
hauei erabilpen berri bat emateko
aukera”, diote ekimen honen sus-
tatzaileek.

Azoka eguna baino lehen, aben-
duaren 11tik 13ra bitartean, arra-
tsaldeko 17:00etatik 19:00etara
Sutegiko erakusketa aretoan izan-
go dira jostailuak jasotzen. “Biltzen
dugun guztia abenduaren 14ko
azokan ikusgai jarriko dugu”, fron-
toian, aurreko urteetan bezalaxe.

Trukea sustatu nahi dute
Truke asmoa sustatzeko helburua
ere badu Jostailu Azokak: “azoka
egunerahurbiltzen zaretenak, egun
horretan etxetik ekartzen dituzuen

jostailuak guk azokan jarritakoekin
trukatu ahal izango dituzue”, argi-
tuduteHitzAhokoek. Jostailuei era-
bilpen berriak ematea eta haurren
arteanohiturahori zabaltzeadahel-
burua.

Betebeharreko baldintzak
Jostailuak osorik egon behar
dute. Norberari hartzea gusta-
tuko litzaiokeen moduan.
Bilketa egunetan jasotzen dena
musu-truk emango da. Horren

truke, nahi izanez gero, txartel
bat jasoko du bakoitzak azoka
eguneanbeste jostailuren baten-
gatik aldatzeko.
Azoka egunean jostailuak truka-
tzeko 8 urtetik beherakoek ardu-
radunbatekin parte hartu behar-
ko dute.
DVD eta antzekoek jatorrizkoak
izan beharko dute.
Azokaren bukaeran geratzen

diren jostailuak beharra duten era-
kundeetara bideratuko dira.

Goizeko 11:00etatik 13:00era egongo da azoka martxan, abenduaren 14an.
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IÑAKI GERICA JUAN 01:15:54
F. JAVIER RÁBANO RUBIO 01:17:51
IBON BERISTAIN ATXEGA 01:19:39
JUANJO ESTEVEZ MARTIN 01:20:34
ADAILDO DA SILVA ALMEIDA 01:21:12
JON TAPIA LIZARRAGA 01:22:05
MIKEL TENA DAVILA 01:23:05
BEÑAT LORENZO OLASAGASTI 01:23:21
JON ZUBIZARRETA BALERDI 01:23:28
TITO IZAGUIRRE GODINEAU 01:25:28
ARITZ HOLGADO ESNAOLA 01:25:49
PELLO SASIAIN MARTINEZ 01:27:47
ROSA URIBE NAVARRO 01:27:57
UNAI AGIRRE OTEGI 01:28:02
IOSEBA SEGUROLA MANCISIDOR 01:28:44
ION MARTIN GRANADOS 01:30:01
MIKEL FABREGA MIRANDA 01:31:13
IÑIGO UNANUE AGUIRREZABALA 01:31:16
IÑIGO ALKORTA ETXEBERRIA 01:31:36
DARWIN MORALES GUEVARA 01:32:41
GUILLERMO RUEDA ETXEBERRIA 01:32:52
ENEKO URDANGARIN OTAEGI 01:33:31
ALFONSO LÓPEZ GARCÍA 01:33:37
IÑAKI ETXEBARRIA ORBEGOZO 01:34:30
ERRAMUN ERRO AIZPURUA 01:35:07
JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRIGO 01:35:47
KARMELE LICEAGA ALCANTARA 01:36:03
SERGIO MONTES GUERRA 01:36:12
DANIEL HERNANDEZ VELIZ 01:36:14
JUAN MARI AGOTE GOIARAN 01:36:14
JON OLASAGASTI CENCILLO 01:36:58
MIKEL ZUBIGARAY MORILLAS 01:36:58
IÑIGO GUADIX VIVAS 01:37:03

ANTONIO GALLEGO GARCIA 01:37:14
IKER CORRAL LIZARRAGA 01:38:33
PABLO ROURA MARTÍNEZ 01:38:51
MIKEL IRASTORZA LEUNDA 01:40:52
AIMAR ZULOAGA SEGUROLA 01:41:54
JOSE MARI SEOANE MAYOZ 01:42:04
F. JAVIER RODRIGUEZ CUENCA 01:43:03
XABIER LAZKANO TAPIA 01:43:23
ENEKO PORTU IRASUEGI 01:43:49
JOXEMARI PORTU AZPIROZ 01:43:51
IOSEBA ANDONI TELLERIA IRAOLA 01:46:10
MANEX TORREALDAI GORRITI 01:46:20
ALFONSO PEREZ JIMENEZ 01:47:02
MOISES ANDRES ZUBIRIA 01:47:19
MIKEL CASTRESANA ETXEBERRIA 01:50:21
M.ARANZANZUECEIZA IRURETAGOENA01:51:05
ELISABET APERRIBAI BASTERRETXEA 01:51:28
ALFONSO VIDAL URDAMPILLETA 01:53:52
JOSUNE ARRUTI AZKUE 01:53:52
INTZA MACUSO IRIBAR 01:54:05
ANDER JAUREGUI URDAMPILLETA 01:54:05
AITOR JAUREGUI URDAMPILLETA 01:54:05
ALOÑA PULIDO ORBEGOZO 01:56:31
JON GUEMBE URRA 01:57:13
NAGORE ARRUTI URQUIOLA 01:58:26
ARITZ MARTIN LIZASO 01:59:06
AINARA OLASAGASTI INTXAUSTI 02:01:16
MIKEL BERECIARTUA OYARBIDE 02:03:39
ITZIAR OCHAGAVIA AZPITARTE 02:05:16
LOREA ALDABALDETREKU AGIRRE 02:05:50
PATRICIA CANSECO MORAL 02:14:31

CARLOS JIMÉNEZ GOYA 00:53:14 (Rollers)

Gipuzkoako
txapeldun berriak
Pala Motzeko Lehen Mailako txapeldun
berriak dira joan den igandeaz geroztik Ibai
Iradi eta Ion Arruti, Pagazpe pilota elkar-
teko jokalariak biak. Jon eta Mikel Begiris-
tain izan ziren beste protagonistak. Biga-
rrenmailako finala galdu zuten baina dato-
rren urtean, Lehen Mailan jokatzeko sail-
katu dira.

Hemen Pagazpe elkarteko kide Oidui
Usabiagak igorri digun kronika: “aurreko
igandean, azaroak 10, Gipuzkoako pala
motzeko txapelketaren finalak jokatu ziren.
Usurbilgo Pagazpe pilota elkarteak bi fina-
letan sartzea lortu zuen. Bigarren mailako
finalean Jon eta Mikel Begiristain anaiek
Errenteriakobikotearenaurka40eta27gal-
duarren, finaleanegotearekinhurrengoden-
boraldian lehenengomailan jokatzeko txar-
tela lortu zuten. Lehenengo mailako fina-
lean berriz, Ibai Iradi eta Jon Arrutik txa-
pela lortu zuten Real Sociedad taldearen
aurka. Gaurdaino gure elkarteko inork ez
du halakorik lortu palako jokamoldeetan,
bejondeizuela!Hurrengodenboraldian izan-
go ditugu komeriak, bi bikote lehenengo
mailan eta txapela bakarra jokoan!”, Oidui
Usabiagak aditzera eman digunez. Irudian
dira garaileak.

Eskubaloia Oiardon
Azaroak 16, larunbata
9:30 Alebin neskak: Udarregi 5C-Urumea
9:30 Alebin neskak: Udarregi 6A-Udarregi 5B
10:30 Alebin neskak: Udarregi 6B-Urnieta 6A
11:30 Infantil neskak: Udarregi C-Bidasoa
12:30 Infantil neskak: Udarregi A -Eibar A
16:45 Senior neskak: Usurbil K.E.-Zarautz
18:30 Kadete mutilak: Usurbil K.E.-Zarautz

Azaroak 17, igandea
10:00 Senior mutilak, 1. territoriala:
Usurbil K.E.-Urnieta Balerdi Harategia.

Beste behin, ezbehar batek (lasterkari baten

heriotzak ) ilundu zuen Behobia-Donostia.

Herriko 65 lasterkari
Behobia-Donostian

Ez da lasterketarik errazena Behobia eta
Donostia lotzen dituena. 20 kilometroko
luzera izateaz gain, malkartsua da eta

horrek zaildu egiten du korrikalariaren martxa.
Hori gutxi balitz, eguraldiak ere eragin handia
izaten du. Egun haizetsua eta euritsua tokatu
zitzaien igandean, etahaizeari aurre eginez korri-
ka egitea ez da inoiz samurra izaten. Horrega-
tik, meritu handia dute lasterketan ateratzen
diren guztiek. Aurtengo edizioan, 65 izan dira
animatu diren herritarrak. Hauexek dituzue
antolaketaren web orritik atera ditugun den-
borak (Aginaga, Zubieta eta Usurbil klikatuz).
Gizonezkoetan, Iñaki Gerica Juan izan zen lehe-
na eta, emakumezkoetan, Rosa Uribe Navarro.

Rollers lasterketan, Carlos Jimenezek laster-
keta ona egin zuen, hamairugarren helmuga-
ratuz.

Ibai Iradi eta Jon Arruti, txapeldunei

zegozkien sariak jaso berri.
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Denaprest da igandean, EndikaAbril Txa-
pelketako final handia ospatzeko. Due-
la aste batzuk berri eman genizuen

moduan, zubietarrak azken neurketa garran-
tzitsuhonetarako sailkatudira. LuzazGazte tal-
dekoekin lehiatu beharko dute, igande goize-

ko 11:00etatik aurrera, Villabonako errebote
plazan.

Finala berezia izango da, Endika Abril txapel-
keta 50. ediziora heldu baita. Hamaiketako, era-
kusketa edota dantzariek girotuko dute errebo-
te lehiaren amaiera.

Usurbil FT-ko taldeen
aurkezpena
Jokalariak, entrenatzaileak, laguntzaileak,
zuzendaritza taldea…Usurbil FTosatzenduten
kide guztiek hitzordua dute igande honetan,
azaroaren 17an, 12:30etan Mikel Laboa pla-
zan. Urtero moduan, denboraldiko familiako
argazkia ateratzeko hitzartuak daude denak.

Futbola Haranen
Azaroak 16, larunbata
9:30 Alebinak:
Udarregi 5A-Urnieta 5A.
Udarregi 6B-Landaberri 6A.
11:00 Infantilak:
Usurbil-Ostadar S.K.T.
13:00 Kadete neskak (Hernanin):
Hernani Usurbil C.D.-Vasconia C.D.
13:30 Kadeteen areto futbola:
Usurbil FT-Erain.
15:30 Preferenteak:
Usurbil FT-Martutene K.E.
17:30 Senior neskak:
Usurbil FT-Allerru K.J.K.E.

Azaroak 17, igandea
10:30 Kadete mutilak:
Usurbil FT-Oiartzun K.E.

Final berezia, aurtengoa 50. edizioa izango baita. Eta zubietarrak protagonista izango dituelako.

Endika Abril erreboteko
finala jokoan

Argazkian, Nerea Arruti eta Andrea

Arruabarrena, podiumean (www.jcusurbil.com)

Bost domina gehiago, Judo taldearentzat

Usurbil JudoKlubarennagusitasuna age-
rian geratu da beste behin. Oraingoan,
urrianospatuzenEspainiakoKopari lotu-

riko XLV SanMartzial Txapelketan. Euskal Fede-
razioak bederatzi domina eskuratu zituen guz-
tira, gehienak Usurbil Judo Klubari esker. Bede-
ratzitik sei domina zituztela bueltatu baitziren
etxera.

Ez hori bakarrik, urrezko bi domina bakarrak
ere udalerri honetako klubarenak dira. 180 par-
taide bildu zituen txapelketak. Usurbilgo klu-
beko ordezkari guztiek irabazi zituzten borro-

kaldiak. JudoKlubekoblogakkaleratudituenemai-
tzak, hemen:
Eduardo Laca (-66 kg): zazpigarren.
Xabier Cazorla (-73 kg): bosgarren.
Ion Martin (-73 kg): zazpigarren.
Egoitz Mora (-90 kg): brontzea.
Iker Lizarribar (-100 kg): brontzea.
Aiora Arrillaga (-48 kg): urrea.
Nahikari Borda (-57 kg): bosgarren.
Nerea Arruti (-70 kg): urrea.
Andrea Arruabarrena (-70 kg): brontzea.
Informazio gehiago: www.jcusurbil.com
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ETXEBIZITZA
Salgai

Sanesteban kalean pisua salgai. 3
logela, sukalde-egongela, komu-
na, eta balkoia. Dena berritua. Tel.
699 680 265. 150.000€.

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

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

Logela bat alokagai. 200€ + gas-
tuak. KaleNagusian. 606642161.

PisuaalokairuanSantuenean.Berri-
tua, 2 logela. Urtarrilatik aurrera.
Fidantza gehi 2 hilabete aurrera-
tuak. 630€

Etxebizitza alokatzen da Atxegal-
den. 3 logela, egongela, 2 komun
eta sukaldea. Tel. 626 347 914.

Usurbilgo pisu batean, logela bat
libre konpartitzeko. 290€ hilabe-
tero,Wifi,ura,elektrizitateaetagas-
tuguztiaksartuta.Giroona, pisu
dotorea eta handia. 657 700 408.

Atxegaldenpisubat.3logela,egon-
gela, sukaldea, 2 komun, terraza
eta igogailua. 637 309 209.

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

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.

Usurbildarra naiz eta etxe bat
alokatu nahi nuke inmobiliarik
bitarteko izangabe. Interesatuak
deitumesedez 661568471 tele-

fonora

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

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

MOTORRA
salmenta,
garajeak

Garaje (marra) bat alokatzen da
Kale Nagusian 60€ hilabetero.
657 700 408.

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

Neska arduratsuak lana bilatzen
duinternamoduanetaetxekogar-
biketak egiteko. 631 122 350.

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.

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Lur!
Azaroaren 19an
jada 7 urte
beteko dituzu
eta! Etxeko

guztien partez ondo-ondo
pasa dezazula eguna.

Zorionak
Nahia! 8 urte
beteko dituzu
azaroaren 16an.
Zorionak,

zoragarri!! Pila bat maite
zaitugun etxekoen partez.

Zorionak Saioa!
18an, 8 urte
beteko dituzu.
Aita, ama, ahizpa,
osaba-izeba,

aiton-amon eta lehengu-
suen partetik, urte askuan!!!

Zorionak
Izaro!
Zure 6.
urtebetetzean
etxekoen
partetik.

Zorionak
Eneko!
7 urte egingo
dituzu13an. Oso,
oso ondo pasa.

Musu handi bat Aginagako
eskolakoen partetik.

Zorionak
Manuel!
Musu handi bat
zure urtebetetzean,
eskolako irakasle eta
ikasleen partetik.

Zorionak Naiara!
Ongi pasa zure urtebetetze
egunean, Aginagako ikasle
eta irakasleen partetik.

Zorionak ama eta amona!
Asko maite zaitugu, zure
seme alaba eta biloben
partez, muxu handi bat.

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.

Heriotzak
Jose Ramon Unanue Machain
60 urterekin hil zen azaroaren 5ean
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(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-
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

Lan eskaintzak
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
Indukziozko sua salgai. Bi urteditu
etabaldintzaonetandago. 943361
109.

Zubietan10.000m.bainogehiago-
ko lursail bat alokatuko nuke.
635729637

Izotzetanibiltzekopatinaksalgai.35
- 38 talla, merkeak. 649 482 775.

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

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.

Aginagakoartoasalgai687706363

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

Erosigasolinasorgailuelektrikoa,
berria erabili gabe, 80 euro.
689880561

Hemengointxaurraerosikonuke,
deitu 634 409 888

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

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… Garbigunean.
Doan hartu daitezke. Astelehe-
netik ostiralera: 10:15-13:00 /
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 14 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Ostirala 15 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Larunbata 16 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Igandea 17 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Astelehena 18 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Asteartea 19 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Asteazkena 20 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Osteguna 21 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Ostirala 22 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 23 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Igandea 24 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 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 azaroak 14-azaroak 24



Agenda azaroa

Belarriak soinu hitzaldia
Musika irakaskuntzaren inguruan azken urtee-
tan egindako hausnarketak folio batzuetan jaso
eta jendaurreko saio praktiko batzuk eskaintzen
hasi da Joseba Tapia. Gure artean, hauxe izango
da lehen aldia. Belarriaren garrantzia azpimarra-
tzeko eta azalpenak hornitzeko hainbat instru-
mentu baliatuko ditu.

Azaroak 14 osteguna.
19:30ean Potxoenean. Sarrera doan.
Antolatzailea: NOAUA! Kultur Elkartea.

"Agur Esatea" animazio filma
Animazio teknika berritzaileak erabiliz, filmak
1937an Erresuma Batura ebakuatu zituzten Eus-
kal Herriko ia 4.000 haurrei buruzko istorioa kon-
tatzen du.

Azaroak 17 igandea. 19:00etan Sutegin.
Sarrerak: 5 eurotan egunean bertan, eta aurrez
Txiriboga tabernanetaNOAUA!koegoitzan.Baz-
kideek3eurotan, aurrezerositaNOAUA!koegoi-
tzan.
Antolatzailea: NOAUA! Kultur Elkartea.

18 INGO AL DEU? 2013ko azaroaren 15ean

Zumetaren sormen prozesua,
dokumental batean jasoa

JoseLuis Zumetamargolariak desordutan egi-
ten du lan Arribeko (Nafarroa) autobus-
garaje zahar batean kokaturiko bere taile-

rrean. Lan horien sormen-prozesua da dokumen-
tal honen muina. Margolariak lehen aldiz eraku-
tsiko du, kamera baten aurrean, bereizgarri duen
barru-barruko sormenprozesu bakana. Alde bate-
tik, artistaren alaba Monika Zumeta eta Enara
Goikoetxea izan dira dokumental honen zuzen-
dariak.

Bi zuzendarien arteko lanak eta grabaketa tal-
demurriztubatek, abaguneegokiasortudute, artis-
ta grabaketa aparatuez ahaztu dadin eta bere lan
metodologianaturaltasunosozazaldudezan. "Ize-
nik gabe, 200x133" dokumentalak, margolaria
moduzuzenbateanezagutzekoaukera ematendu,
beharrezkoak ez diren apaingarriak kenduta.

Izenburua: "Izenik gabe, 200X133".
19:30ean, Sutegin (82 minutu).
Sarrera: doan. Gonbidapenak doan eskura dai-
tezke Potxoenean edo NOAUA!n. Plaza muga-
tuak.
Antolatzaileak: NOAUA! Kultur Elkartea eta
Usurbilgo Udala.

15 ostirala
“Zergatik sortzen dira zeloak eta nola era-
giten dute egunerokotasunean?" hitzaldia
Aginagako ludotekan. 19:00etan.
"Izenik gabe, 200x133" Zumetari buruz-
ko film dokumentala, 19:30ean Sutegin.

16 larunbata
Futbol partidak Haranen. Ikus 15. orrial-
dea.
Eskubaloi partidak Oiardo kiroldegian.
Ikus 14. orrialdea.

17 igandea
Usurbil FT-ren denboraldiko aurkezpena
12:30ean Mikel Laboa plazan.
"Bolivia, herri indigena baten borrokak",
hitzaldia gaztetxean, 18:00etan.
"Agur esatea" filma, Sutegin 19:00etan.

Datozenak

Santa Zezili eguna
Musikariek kalea hartuko dute, azaroaren
21ean. Euren egunaospatukobaitute, San-
taZezili. EuskalHerrikomusikaeskolekegun
horretarakoeginikodeialdibateratuarenbai-
tan, herri erdigunea inguratuko duen kale-
jira bat egingo dute Zumartekoek. Eta gero,
Sutegin doako emanaldia eskainiko dute:

18:00 Txaranga txikia eta trikitixa talde-
en kalejira.
19:00 Talde instrumentalen eta abesba-
tzen emanaldia Sutegin. Sarrera doan.

Erle Eguna,
urteko hitzordu gozoena
Azarokoazken igandean,hilaren24anospa-
tuko da goiz eta eguerdi partean frontoian.
Ez dira faltakoohiko salmentapostuak ezta
ezti, gozogintza eta marrazki txapelketak
ere. Azken urteotan sektorea garrazten ari
den errealitatea ere ikusgai izango dugu
Sutegin: liztor asiarrari buruzko erreporta-
jea. Datu gehiago, datorren astean.

Azaroaren 24an ospatuko da.

Enara Goikoetxeak eta Monika Zumetak

(eskubitara) zuzendu dute dokumentala.






