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Laburrean

Lubiziek eragin kalteak,
konpontzeko bidean
Lubizi batekUrkamenditik Iarberakobideansor-
tu zituen kalteak konpontzeko bidean dira.
Excavaciones Bergaretxeri esleitu zaio lan hori
eta berehala hasiko dira konponketak. Udal itu-
rriek adierazi digutenez, Udarregi bidean dau-
den beste bi bide ere konponduko dira. Foru
AldundiakUdaleionartutakoebazpenbatendiru
laguntzarekin ahalbidetuko dira konponketak.

Gabon parkean lanean
aritzeko begirale bila
Usurbilgo Udalak eguberrietan Oiardo Kirolde-
gian antolatu ohi duen Gabonetako Parkerako
begiraleakbehardituzte.Bertan lanegiteko inte-
resa duenak, kurrikuluma bidali dezake helbide
honetara: keima@sartu.org. Lanerakoeskatzen
dutenprofila honakoada: batetik, begirale titu-
lua izatea eta bestalde, EGA edo titulu balioki-
dea izatea.

Igande honetan,
Odol Emaileen Eguna
Usurbilgo Odol Emaileek lan isila bezain ede-
rra egiten dute urte osoan. Abenduaren 8an,
ohiturari jarraituz, bazkari batenbueltan elkar-
tu ohi dira. Atxega Jauregian izango da odol
emaileenhitzordua.NOAUA!n azken zenbakie-
tan aditzera eman dugun bezala, bazkarirako
txartela aldez aurretik eskuratu beharra zego-
en.

80 urte eta sasoi ederrean

MirenElgarresta,PakitaEtxe-
berria, Juanita Peña, Asun
Erauntzetamurgil,Gonza-

lo Colado eta Joxe Mari Bengoetxea
albiste ditugu. Aginagako Arrate
Egoitzako kideok, 80 urte bete bai-
tituzte amaitzear dugun 2013. urte
honetan.Etapozikaskoospatuzuten
urtebetetzea, senide eta lagunez
inguratuta, elkarteakazaroaren17an
egin zien omenaldian. Lehenikmeza
izan zuten eta ondoren, Aginaga
sagardotegian bazkaritarako bildu
ziren. Ia 100 lagun guztira, giro eta
alaitasun ederrean. Usurbilgo Uda-
laren izenean,MertxeAizpuruaalka-
tearen eta Iñaki Ugarte zinegotzia-
ren eskutik, oparirik ere jaso zuten
zortzi hamarkada bete dituen seiko-
teak. Zorionak denei eta segi horre-
la! Irudia: Maria Angeles Arruti. Azaroaren 17an omenaldia egin zitzaien Aginagako Arrate Egoitzan.
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Diskurtsoak birziklatzeko garaiaAritz Gorriti
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Bazetorrela bagenekien arren,
oraindik luzerako jo zezake-
ela uste nuen. Baina ez, aste-

azken goiz batean, bat batean piztu
zen “alarma” egoera NOAUA!n.
Erraustegiproiektuarenakbereaegin
zuela eta korrika batean joan ginen
Diputazioraazaroaren13an, erraus-
te planta lurperatuko zuen argazki
historikohuraateratzera.Urte luzez,
desadostasuna, eta gatazka sortu
duen proiektu bat bertan behera
uztera zihoazela iragartzen entzun,
ikusi etaerretratugenituenKontsor-
tzioa, Aldundia eta enpresa taldeko
ordezkariak; adostasuna ezin hobe-
to irudika zezaketenmoduangaine-
ra, akordio batekin eta eskua eman-
da. Irudi hartako protagonistetako

bat, GHK-ko lehendakari Ainhoa
Intxaurrandieta izango da ostegu-
nean 19:00etan Sutegin.

Akabo erraustegiaren mehatxua.
Hasteko, errauste planta lurpera-
tzea posible egin dutenei, eskerrak
eta zorionak! Egitasmo hau bertan
behera uzteak ekarri du nobedade
garrantzitsu bat; zenbait eragilek
aipatudutenmoduan,aroberribate-
an sartu gara. Eta orain bai, ez dago
beste erremediorik. Europak hala
agintzen duelako, zabortegiak ixte-
ra doazelako, urte batzuk barru bir-
zikladaitekeenguztiaerretzeadebe-
katuko dutelako, alternatibak, lehen
bezala hautazko ez, orain beharrez-
ko bihurtu dira. Hondakinen arazoa
konpontzekoadostasunetaakordio-

en beharra izango da aurrerantze-
an. Bai Gipuzkoa mailan, baita uda-
lerrietan ere. Zero zabor bideannos-
ki.

Bainamomentuz, batzuk ez diru-
dihorretarako intereshandirikdute-
nik. Urte luzez itsu-itsuan, herrita-
rrengehiengoarenaurka,herritarren
bizkar, ezkutuanmaiz, errausteplan-
ta defendatu izan dutenek ez dute
bakerik. Hondakinen kudeaketan
zabaldu den aro berri hau, mutur-
tuta hasi dute. Ezin dute barneratu,
euren ametsetako proiektua ez dela
gauzatuko azkenean. Normala, urte
luzez errealitatea desitxuratzen egi-
niko ahaleginaren ostean. Haserre
egon behar orain. Garai berrietara
egokituko ote dira? Beharko.

Besteak beste erraustegiaren
aurrean dauden alternatiben kontra
agertu den zutaz ari naiz. Hautes-
kundekanpainabeteanUsurbilaeto-
rri, eta hemen atez atekoa martxan
jarriadagoenetik kaleak zikinak zeu-
delazenion.Horibai, botobatzuk lor-
tzeko irribarre polit batekin erretra-
tatuzintugun.Etasudurzuloaktapa-
tu beharrik izan gabe.

Edo zu. Hemendik gertu, herri
batekoosokobilkurabatean,atezate-
koa indarreanzenetikUsurbilenarra-
toiak zeudela zenion. Bi hankakoak
beharko. Etaorain, alternatibakmar-
txan jartzea derrigorrezkoa izango
denhonetan, zerdiozue?Zenbaitdis-
kurtso birziklatzen hasteko garaia
bada jada.

ZumarteMusikaEskolakaurkez-
tu zuen aurreko asteko osoko
ohiko bilkuran aztertu eta aho

batez onartu ziren hiru mozioetako
bat; musika eskolen finantzaketari
buruzkoa. Udalak Eusko Jaurlaritza-
rieskaerazuzenhaubideradezangal-
degiten dute Zumartetik; “Usurbilgo
Udalak Eusko Jaurlaritzako Hezkun-
tza,HizkuntzaPolitikaetaKulturaSai-
lari, musikaeskolentzat%33kofinan-
tzaketaegonkorra lortzekoasmotan,
EuskoLegebiltzarrakahobatez2013ko
otsailaren 28an onartutako transak-
zio-zuzenketa betetzea eta ekintza-
plana ezartzea eskatzen dio”.

Eskaerak,EuskoLegebiltzarrakurte
hasieran aho batez onarturiko ez
legezko proposamenari egiten dio
erreferentzia: “Eusko Legebiltzarrak
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hiz-
kuntzaPolitikaetaKulturaSailarieska-
tzen dio musika eskolentzat zehaz-
tu gabeko epean%33ko finantzake-
ta egonkorra lortzeko ekintza-plana
ezartzea, mailaz-maila erabilgarri

diren baliabideen esparruan aurre-
ratzeko, eta, Euskal Herriko Musika
EskolenElkartearekin, bere jarduera-
ren hobekuntza eta eguneratzean
lanegitea,musika-hezkuntzakoarlo-
aren sendotzea lortzeko asmotan”.

Musikaeskolenfinantzaketan izan
den beherakadaren haritik dator
mozioakjasotzendueneskaera.“Azken
urte hauetan, Sailaren aldetik musi-

kaeskolenfinantzaketak ia2.500.000
euroko jaitsiera garrantzitsua jasan
du. Kasu gehienetan, toki-adminis-
trazioek bereganatu dute jaitsiera
hau. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzak
emandako finantzaketa %14koa da
soilik, hasieratik guztiok defendatu-
takoeuropareredutikosourrun”,azal-
tzen du, aurreko astean udalbatzak
aho batez onarturiko testuak.

Aldaketak,
Txikierdiko
errepidean
Egunotan Txikerditik Lasarte edo
Urbil aldera joanzaretenok,Arsua-
gako auzune parean lanean ari
zirela ohartuko zineten. Zenbait
aldaketa izangodira,Michelinalde-
radoanGI-3831errepidehonetan.
Hemendik aurrera, errail batekoa
izango da. Orain arte bertan koka-
tzen zen autobus geltokia lekuz
aldatuko dute. Eta Arsuaga auzu-
nera sartzeko oinezkoentzako bi
pasabide berri irekiko dira.

Abiadura moteltzeko eskaera
Lanokin Arsuagako auzunetik egi-
niko eskaerei erantzun nahi zaie.
Batetik, duela hilabete batzuetatik
bus geltokia irisgarria izatea eska-
tua baitzioten Usurbilgo Udalari,
baita errepide honetan ibiltzen
diren autoen abidura moteltzea
ere. Eskaerok Gipuzkoako Foru
Aldundira bideratu zituenUsurbil-
go Udalak. Eta Aldundia bera da,
egunotanlanokgauzatzenarituden
erakundea.

Zumarteren ekimenez, %33ko finantzaketa
egonkorra lortzeko eskaera Eusko Jaurlaritzari

Musika Eskolen finantzaketan, diru laguntzen partidak jaitsi egin ditu

Eusko Jaurlaritzak azken urteetan.
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Baten bat galdezka etorri zai-
gu jada, ianoiz izangozenaur-
tengo edizioa. Abenduaren

15ean ospatuko den Euskal Herriko
BertsolarienTxapelketako finaladela
eta, astebete atzeratuko dugu San-
to Tomas Azoka. Santo Tomas egu-
naren biharamunean izango dugu
festa eguna Usurbilen. Abenduaren
22an, igande goiz eta eguerdi par-
tean.

Azoka astebete atzeratzeaz gain,
aurtengoan ere zenbait berrikuntza
txertatu ditugu. Horien artean etxe-
ko txikienak ere azokako parte senti-
tuko dira aurten, Ixabel Agirresaro-
beri esker. Haurrentzako ipuin konta-
keta saioa antolatu baitu NOAUA!k.
Bestalde, Nafartarrak taldekoek San-
to Tomas Azoka hautatu dute, Zube-
roako Sohüta herriko Eperra ikasto-
lari loturikoelkartasunkanpainaamai-
tzeko. KantuTaldekoekinbatera kale-
jira batek azoka ingurua girotuko du
eguerdi partean. Gonbidatu berezie-
kingainera;Sohütakomusikari,gura-
so eta kantariak baitatoz Usurbila.

Txapelketetako izen ematea,
abenduaren 9tik aurrera
Eta gehiago ere izango da, asteotan
iragartzen joango garen moduan.
Jatekoaetaedatekoa; sagardoa, txis-
torra, gaztainak edota taloa esate-
rako. Eta ezin aipatu gabe utzi nos-
ki, Santo Tomas azokari azken urte-
otanerreferentzialtasunaemandio-
ten sagardo eta babarrun txapelke-
tak. Partehartuasmoduzuenok,hasi
prestatzen, abenduaren 9an ekingo
baitiogu bilketari. Hau da, datorren
astelehenean, NOAUA!ko egoitzara
ekar ditzakezue babarrun eta sagar-

do txapelketetanaurkeztunahiditu-
zuen produktuak. Honez gero buruz
jakingo duzue, baina hemen bada-
ezpada, txapelketa hauetan parte
hartzeko jakin beharrekoak:

Sagardo eta babarrun lehiaketak
Izen ematea: abenduaren 9tik 19ra,

NOAUA!koegoitzan.Ordutegia:aste-
l ehene t i k o s t i r a l e r a , 9 : 00-
14:00/16:00-19:00. Informazio
gehiago: 943 360 321.

Sariak:
1. saria: 150 euro+txapela.
2. saria: 90 euro.

Abenduaren 9an hasi eta 19an amaituko da izena emateko epea.

Santo Tomas Azoka, abenduaren 22an

Inauteri Festarako gaia, zuen esku
Urruti dago oraindik mozorrotze-
ko eguna. Hiru hilabete luze ditu-
guaurretik. Bainahobedenaazken
momenturako utzi ordez, presta-
keta lanei garaiz ekitea. Martxoa-
ren 1ean ospatuko dugu Usurbi-
len, 2014ko Inauteri Festa eta
NOAUA! Kultur Elkarteak antola-
keta lanei ekin die jada. Hasteko,
lehenik eta behin, inauteri egune-
anmozorrotzekogaiazehaztunahi

dugu.Zuenlaguntzaz.Zertazmozo-
rrotu nahi duzue? Datorren Inau-
teri Festarakogaia, zueneskuorain-
goan. Animatu eta parte hartu!
Bidali zuen proposamena:

E-posta: elkartea@noaua.com
Telefono zenbakia: 943360321.
Egoitzako jendaurreko ordute-
gia:astelehenetikostiralera,9:00-
14:00 eta 16:00-19:00.

3. saria: 50 euro.

Sagardo lehiaketa
Oharra: sagardotegiek ezingo dute
parte hartu.
Partaide bakoitzak 8 botila ekarri
beharko ditu, eta botila bakoitzeko
1,5 euro ordainduko zaio.

Babarrun lehiaketa
Partaide bakoitzak kilo bat babarrun
ekarri behar du eta 12 euro ordain-
duko zaio. Ezaugarri hauek hartuko
dira kontuan:

Itxura: osorik edo hautsita dago-
en, zimurrak...
Kolorea: zenbat eta beltzagoa
orduan eta hobeagoa.
Berdintasuna: tamainaz, kolorez...
elkarren berdinak izatea.
Dizdira:berezkodizdirabesteedo-
zein produkturekin (olio, abrilan-
tadore...) estali edo aldatua iza-
tenbada lehiaketatik kanpogera-
tuko da.
Garbitasuna: partikula arrotzik ez
izatea.

Argazkia: Lourdes Hueta.

ABENDUAREN 9AN HASIKO DA SAGARDO ZEIN BABARRUN LEHIAKETEN IZEN-EMATEA
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Pozik, esker oneko eta lortuta-
kogaraipenaospatzekogogoz
dira Gipuzkoa Zero Zabor eta

herrietako Zero Zabor taldeak. Ez da
eta gutxiagorako, “urte luzez gipuz-
koarronosasuna, ingurumenaetaeko-
nomia mehatxatu dituen proiektu
toxiko horrenak egin du”, iragan
larunbatean frontoian egin zuten
agerraldian ziotenez. Geldiaraztea
lortuetaeraikikoezdenerrausteplan-
ta proiektuaz ari ziren noski. Azaro-
aren 13an Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioak eta enpresek adostu-
riko akordio historiko hura mugarri
batdelaadierazi zutenzerozabor tal-
deek, “zaborraren eta errausketaren
aroari bukaera eman, eta, Zero Zabor
aroa abiatzen duen mugarria". Aro
aldaketa hau garaipen bat dela, eta
garaipenaospatzekouneaheldudela
diote.

Ospakizunerako hitzordua finka-
tudute, aipatumoduan, abenduaren
29rakoUsurbilen;“Nikeregelditudut”
jaialdia. Ekimen honen inguruko
zehaztasunenberri aurreragoeman-
go duten arren, abenduko eta urte-
ko azken igandeko hitzordura gertu-
ratzeko gonbita jada, luzatu dute:
"Bidelagunizanditugunherritarguz-
tiokinbateraospatunahidugugarai-
pena.Haur, helduetagazte, guztion-
tzatanimazioeta jaigiroaizangoduen
jaialdia antolatuko dugu".

Gonbita luzatzearekin batera,
errauste planta geldiarazten lagun-
dudutenherritar, eragile etaerakun-
de guztiei, "zorionak eta eskerrik
beroenak" eman nahi izan zizkieten
agerraldiberean, lorturikoazgozatze-
ra animatzearekin batera, gogorara-
zi dutenez, "urte luzez gipuzkoarron

osasuna, ingurumena eta ekonomia
mehatxatu dituen proiektu toxiko
horrenak egin du" eta. Lorpen han-
ditzat jotzen dute, errauste planta
proiektua bertan behera uzteko,
Gipuzkoako Hondakinen Kontsor-
tzioak enpresekin iragan azaroaren
13an adosturiko akordio historikoa.

Gastu eta kalte ordainen
erantzuleak
Ahotanhartu zituztenbaita, eta zen-
bait eragile politikok esandakoaren
aurreanargiutzinahi izanzutenbes-
te behin, errauste planta proiektua

gelditzeakekarri dituenkostuakzen-
batekoakdiren. "Errausteplantaerai-
kitzeak 200 milioitik gorako gastua
ekarriko liguke. 25 aldiz diru gehia-
go aurreztea lortu dugu, Denisek eta
konpainiak gastatu arazi nahi digu-
tena baino. Osasuna eta ingurume-
na babesteagatik ordaintzeak mere-
zibadu,nolaezdumereziko200milioi
eurotik gora aurrezteak?", galdetzen
zuten zero zabor taldeetako kideek.

Errausteplantakeragindituengas-
tu eta kalte ordain guztien ardura,
bere garaian, Carlos Ormazabalek
(EAJ-PNV) etaDenis Itxasok (PSE-EE)
zuzentzenzutenGipuzkoakoHonda-
kinen Kontsortzioko Administrazio
Kontseiluarena dela diote zero zabor
taldeetako ordezkariek. Eta argi zio-
tenfrontoikoagerraldian, "orainera-
giten duten zalapartak, ez ditu eran-
tzukizun horretatik libratzen".

Gogora ekarri dute 2011ko urria-
ren 13an, orduko GHK-ko Adminis-

Abenduaren 29rako antolatu dute ospakizuna.

“Nik ere gelditu dut” jaialdia

trazio Kontseiluak deitu zuen ez ohi-
ko bilera. Legegintzaldi berri hone-
tan GHK-ko buru izango zirenek
erraustegia eraikiko ez zutela jakin
arren, "premiaz deitutako ez-ohiko
bileran, errauste plantaren oinarriz-
koproiektuaonartuzuten,orainber-
tanbeherautzi behar izandirenkon-
tratuak indarrean jarriz. Orduan ere
gogor salatu genuen horren asmo
bakarra: gipuzkoarrei xantaia egitea,
haien proiektu toxikoan atzera egi-
teari ordain ekonomikoa jartzea".
Horregatik,onartezintzat jotzendute
errauste planta gelditzeak ekarri
dituengastuetakalteordainenardu-
raegungoGHK-koarduradunei lepo-
ratzea.

Aipamen hauen gainetik halere,
pozik dira Gipuzkoa Zero Zabor eta
herrietakozerozabortaldeetakokide-
ak. Errauste planta gelditu izana
ospatzekoprest jada.Hilabeteamaie-
ran, jaialdia Usurbilen.

ERRAUSTE-PLANTAREN EGITASMOA GELDITU IZANA OSPATUKO DUTE JAI BATEKIN

ZERO ZABOR TALDEA

Herritar, eragile eta
erakunde guztiei,

"zorionak eta eskerrik
beroenak" eman nahi

izan zizkieten
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O
stegun honetan za-
balduko dira Du-
rangoko Azokako
ateak. Igandera bi-

tarte, kulturaren plaza bihur-
tuko da Durangoko herria.
Diskogintzan eta liburugin-
tzan nobedade ugari izango
dira aurten. Eta tartean, usur-
bildarren sormen-lan berriak.
Hauxe duzue lagin modukoa.

JOXAN ARTZEREN
BI POESIA LIBURU
Heriotzaren ataria dugu
bizitza (Elkar)
Bizitzaren atea dukegu
heriotza (Elkar)
Ez du prentsaurrekorik eskaini
baina Joxan Artze poetak bi
poesia liburu kaleratu berri di-
tu: Heriotzaren ataria dugu bi-
zitza eta Bizitzaren atea duke-
gu heriotza. Poema bilduma
berri baten lehenengo bi aleak
dira hauek. Orotara zazpi
izango dira. Argitaletxetik adi-
tzera eman dutenez, datorren
urte hasieran aurkeztuko ditu
Joxan Artzek aipatutako bi li-
buru hauek.

MIKEL LABOA,
ZUMETAREN BEGIETAN
Xume. Laboa Zumetarenean
(Elkar)
EHUko Mikel Laboa Katedrak
antolatu zituen jardunaldien
aitzakian, Jose Luis Zumeta
margolaria liburu batekin da-
torkigu Laboaz mintzatzera,
tonu intimo batean, adieraz-
pen isilean. “Zumeta, irudien
bidez mintzo da. Mikel Labo-
aren irudiaren bariazio pikto-
riko xume eta sentikorrak
Mikelek kantatu zituen poe-
tekin batera datoz”, prentsa
ohar bidez adierazi dutenez.

Joxan Artzeren bi poesia liburu berri topatuko dituzue Elkarren stand-etan.

Sentitu, Pentsatu,
Ekin! (Elkar)
liburua idatzi du
Amagoia Mujikak
25 urte bete dira Pirritx, Po-
rrotx eta Marimotots bezala
ezagutzen ditugun pailazo-
en ibilbidea abiatu zenetik.
Geroztik hona, hamaika bi-
zipen izan dituzte, beraien-
gan sekulako arrastoa utzi
eta euren unibertso propioa
sortuz. Liburu hau da ho-
rren guztiaren lekuko. Ama-
goia Mujika usurbildar ka-
zetariak eginiko kronika ho-
ni esker, sudur gorriari pe-
gatuta bizi diren Aiora, Jo-
xemari eta Mertxe ezagutu-
ko ditugu. Helduei zuzen-
duriko liburua da berez,
baina badu txikien gozaga-
rri izateko osagairik ere.
Pailazoen hogeita bost bide-
oklip jasotzen dituen DVDa
du liburuak.

Yolanda Arrietaren
idazketa tailerrak
Durangoko Azokan
Liburuak saltzeaz gain, eki-
taldi ugari egiten dira Azo-
ka egunetan. Tartean, haur
eta gazteentzat tailerrak.
Abenduaren 5ean, idazketa
tailerrak eskainiko ditu Yo-
landa Arrietak: “Egun batez
idazle” izenburupean, hiru
saio eskainiko ditu LH 4
mailako ikasleentzat:
10:30ean, 12:00etan eta
14:30ean. Durangoko Azo-
kako Saguganbara gunean
(Landako eraikin nagusitik
30 metrora dagoen Elkarte-
gia eraikinean).

Etxekoen uzta,
Durangoko Azokan

J
oseba Tapiak disko be-
rria plazaratu du: “Txi-
mela kapitainaren iza-
rrak”. Eusko Gudaroste-

ko Tximela kapitainak Dueso-
ko espetxean egin zituen ida-
tziak musikatu ditu, gitarra
baten laguntzaz.
Juanba Berasategik diseina-

tu du “Tximela kapitainaren
izarrak” diskoa eta eskuratu
nahi duenak era honetan egin
dezake. Email bidez eskatu:
josebatapia@gmail.com
Edota Gor diskoetxearen

webgunean, gordiscos.com
helbidean eskaera eginez.
Formatu elektronikoan ere

lor daiteke, eta horren argibi-
deak Tapiaren web orrian di-
tuzue: josebatapia.com

ODOLAREN MINTZOA
NOAUA!n aditzera eman ge-
nuen moduan, lehen diskoa

argitara eman du Odolaren
Mintzoa taldeak. Zazpi urteko
ibilbidean, hainbat kontzertu
eskaini eta maketa bat plaza-
ratu ondoren, sei kantuz osa-
turiko CDa argitaratu dute
Oihuka diskoetxearekin.

Odolaren Mintzoa eta Joseba Tapiaren diskoak

Laboaren omenezko “Xume” lana

Zumetaren irudiez osatzen da.

Joseba Tapia.

Amagoia Mujikak idatzi du

Pirritx, Porrotx eta Marimotots

pailazoen liburua.
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L
angileei galdetuta,
adinekoekin lan egi-
tea aberasgarria, bete-
garria dela, emanda-

koa baino gehiago jasotzen du-
tela, eta aiton-amonengandik
ikasteko asko dugula diote. Fa-
miliak ere pozik eta lasai dau-
de, senide dituzten erabiltzai-
leek jasotako zerbitzuarekiko
konfiantza osoa dute. Eta az-
ken hamarkada honetan beza-
la, Usurbilgo Udalak ere gune-
aren aldeko apustua egiten se-
gitzeko asmoa du aurrerantze-
an. Proiektuaren sustatzaile,
erabiltzaile eta senideen parte-
tik, azaroaren 17an hamar urte
bete zituen Eguneko Zentroa-
ren inguruan egiten duten ba-
lorazioa baikorra da oso.

Gustura diren seinale, azaro-
aren 15ean guztiek batera bu-
rutu zuten urtemuga festa. Ilu-
sio handiz ospatu zuten egu-
na, gunea 2003an inauguratu
zutenean bezalaxe. Eguneko
Zentroarekin lotura duten la-
gunak bildu zituen hitzordu
bereziak. Udal ordezkaritza eta
gizarte zerbitzuetakoa, zentro-
ko lan taldea, bertan dauden
adinekoak eta euren senideak.
Festa polita ospatu zuten. “Psi-
komotrizitate eta memoria lan-
du genuen, hemen egin ohi

dugun moduan. Gero, adine-
koen parte hartzearekin urteo-
tan jasotzen joan garen esaera
zaharrak gogorarazi genituen.
Bertso berriak eta kantuak ere

abestu genituen”, azaldu digu
pozarren Eguneko Zentroko
lan taldeak. Lanbide Hastape-
neko ikasleek prestaturiko
luntx eder askoarekin borobil-
du zuten, senide eta udal or-
dezkariak agurtu ostean, ohiko
jardunera itzuli ziren festa
eguna.

“Baliabide oso aberatsa,
ezinbestekoa gaur egun”
Bost erabiltzaile zituela inau-
guratu zuten 2003ko azaroaren
17an, Usurbilek ordura arte
izan ez zuen Eguneko Zentroa.
Zerbitzu berri bat zen artean.

Azaroaren 17an hamar urte bete zituen Eguneko Zentroak

Hamarkada bat, adinekoen

Badira balorazio baikor hau
eragiten duten zenbait fak-
tore. Zentroaren txikitasuna

hasteko, “badubereabantaila, fami-
lia giroangaudela. Adinekoen arta-
tzea oso gertukoa da, oso pertso-
nalizatua. Oso familia giroko zen-
trobatdugu. Etahori zorteosohan-
dia da”. Zentroak kokagune berezia
du gainera. Ez baita ahaztu behar,
garai bateko Haur Hezkuntzako

ikasleakbiltzenzitueneraikina, egun
Usurbilgo belaunaldi gazteen eta
helduenekpartekatzendutela;haur-
txoek, eta aiton-amonek. “Inguru-
neosoaberatsadugu.Haurrakditu-
gu aldamenean. Hilean behin bisi-
tan izaten ditugu, patioan jolasten
ikusten ditugu”, azaldu diote
NOAUA!ri Eguneko Zentrotik.

Aiton-amonen gunea irekia da,
eta herrian bertan ahalik eta inte-

gratuenenegotenahalegintzendira.
Haur Eskolakoez gain, bisita gehia-
goere izatendituzte.Duelaastepare
bat, hamargarrenurtemugan, seni-
deak edota udal ordezkariak izan
zituzten bisitari. Haurrak, gazteak,
Parrokiakoak… bisitan izan dituzte
baita. Eta laster, hilabete honetan
bertan, ZumartekogaztetxoakEgu-
neko Zentrora bertaratzekoak dira.
Baina ateak herritar ororentzat

dituzte zabalik.

Bisitak, atsegin handiz
“Bisitak ere hartzen ditugu eta gai-
nera, atsegin zaizkigu. Beti daude
ateak zabalik. Ezagutu nahi duten
guztiak etorri ahal izan dira. Inork
interesikbaduegunekozentroaeza-
gutzeko etor dadila, ateak zabal
zabalik ditugu”, luzatu dute gonbi-
ta langileek.

Ilusio handiz hasi zen bertako
lan taldea ekinean, baina ha-
markada bat bete den honetan
gogorarazi digutenez, egitas-
moa martxan jarri berritan ba-
zen halako beldurra, “zer nola
erantzungo zuen jendeak”,
zerbitzu berria izanda “artean
ez zekitelako” zer harrera izan-
go zuen.
Proiektua bera garatzen joan

ahala ordea, beldur guztiok
uxatu dituzte. Eta orain, irekie-
ratik hamarkada bat bete den
honetan, argi dute. Egitasmo
honen sustatzaileak, erabiltze-
ak eta senideak, denak gustura
asko dira. Sendotuta eta aurrei-
kuspenak beteta heldu dira 10.
urtemugara. “Jendeak ikusi du
zer nolako zerbitzua den, be-
netan oso gomendagarria dela.
Familiak oso pozik agertzen di-
ra. Bai lehen izan ditugunak,
baita orain daudenak ere.
Usurbil baterako baliabide oso
aberatsa da, ezinbestekoa gaur
egun”, diote Eguneko Zentro-
tik. Gunearekin gustura diren
edo ez jakiteko, termometro la-
netarako lagungarri suertatu
zaizkie erabiltzaileen senideei
eginiko asebetetasun inkestak.
“Familiek beren poztasuna
agertzen dute, oso gustura
daude”, zentrotik NOAUA!ri
adierazi diotenez.

ZENTROKO LAN TALDEA

“Familiak oso pozik
agertzen dira. Bai lehen
izan ditugunak, baita
orain daudenak ere.

Usurbil baterako
baliabide oso aberatsa

da, ezinbestekoa
gaur egun”

Gune irekia, inguruari lotua
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nideek duten informazioa, ai-
ton-amonak nola datozen jaki-
tea”, Eguneko Zentrokoen esa-
netan. Eta alderantziz, garran-
tzitsua da baita zentroko lan-
gileek adinekoa zentroan nola
dagoen jakinaraztea senideei.
Langileok kontuan izaten bai-
tute, familientzat askotan ez
dela erraza adineko senidea
Eguneko Zentrora eramateko
erabakia hartzea. Denek, ha-
sieran, langile, erabiltzaile eta
familiek egoera berrira egokitu
behar izaten dute. Eta bistan
denez, helburua lortzen dute.

Plazak beteta
Azken urteotan sarritan en-
tzun ohi duguna, jendartea
zahartzen ari dela. Eta horri

gizonezko zein emakumezko-
en bizi-itxaropena luzatzen ari
dela gehitzen badiogu, bide
honetatik segituta etorkizune-
an Eguneko Zentroa bezalako
baliabideen beharra ere handi-
tuko dela ia segurua izango
da.
Kalezarko gunean une ho-

netan, astelehenetik ostiralera
12 lagunentzako plaza dago,
asteburuetan 6 aiton-amonen-
tzako lekua. Aste tarteko pla-
zak beteta daude; 12 lagun di-
tuzte. Ez dute baja askorik
izaten, zerbitzu egonkorra de-
la diote. Eta orain arte, baja-
ren bat gertatu izan denean,
berehala, hutsik geratu den
plaza Gizarte Zerbitzuetan
itxarote zerrendan zen adine-
koak bete izan du. Baina
esandakoa, erabiltzaileen arte-
an ez da gorabehera handirik
egoten, zerbitzu egonkorra de-
la diote. Baina hori bai, lagun
gehiagorentzat lekua balego,
hobe. Bertatik adierazi digute-
nez, herrian bada Eguneko
Zentroa txikitxo geratu den
sentsazioa.

Eguneko Zentroak mesede egiten die adinekoei, eta baita euren senideei ere.

n bizi-kalitatea hobetzen

Senideak eta langileak
elkar hartuta
Eta honek guztiak noski, me-
sede egiten die adinekoei, no-
la gainera. Baita senideei ere.
“Beraiek konturatzen dira,
etortzea mesedegarri zaiela.
Eta eguna, askoz ere errazago,
entretenituago pasatzen dute.
Mesedegarri zaie baita beren
garapenerako ere. Batzuk dau-
katen ezintasun horretatik ho-
betu egiten dira. Badira hobe-
tzen diren kasuak”, diote Egu-
neko Zentrotik. Horretan
dihardute langileek, ahal den
neurrian dependentziadun
adinekoen bizi-kalitatea hobe-
tzen. Eta senideak laguntzen.
Adinekoak zentroan dauden
orduetan, senideek euren bizi-
modua egiteko tartea hartzeko
aukera izaten baitute.
Erabiltzaileen familiak aipa-

tuta, eta beti ere adinekoa be-
ra ardatz hartuta, garrantzi-
tsutzat jotzen dute Eguneko
Zentrotik senideen eta bertako
langileen arteko elkarlana. El-
karren berri izatea alegia.
“Guretzat garrantzitsua da se-

Adineko baten zaintza, Eguneko
Zentroarekin partekatu asmo
duen senideak, hauda, aitonaedo
amona Kalezarko gunera erama-
teko asmotan den senideak,
lehenbizi, beharrezko informazio
edo argibideak jasotzeko Gizar-
te Zerbitzuetara jo behar du. Ber-
tan emango diote, beharrezko
xehetasun guztien berri. Eta ber-
tatik bideratuko da baita trami-
tazio lana.

Halere, Eguneko Zentroaren
funtzionamendua, bertako egu-
nerokoa ezagutu nahi duenak,
hango erabiltzaile izan direnen
senideei galdetuta ere jaso dai-
teke, edota Kalezarrera gertura-
tuta. “Hemen ateak zabal zaba-
lik ditugu, edozein zalantza, kez-
ka, galderabadute, galdetzekoeta
etordaitezela”, adierazi duteEgu-
neko Zentrotik.

Eguneko Zentroak bi egonaldi
eskaintzen ditu: bat astelehene-
tik ostiralerakoa, bestea, astele-
henetik igandera artekoa. Infor-
mazio gehiago, Gizarte Zerbi-
tzuetan edo bertara deituta: 943
377 110.

GSR-k jarraituko
du Eguneko
Zentroa kudeatzen
EgunekoZentroakudeatzeazardu-
ratu den GSR enpresak Kalezarko
eraikineko zerbitzuaz arduratzen
jarraitukodu,bestebiurtezgutxie-
nez. Usurbilgo Udalak deituriko
lehiaketa publikora aurkeztu den
enpresabakarra izandaGSR.Egu-
nekoZentroarenzerbitzuaridago-
kionean beraz, ez da aldaketarik
izango. Orain arteko enpresa eta
lan talde bera arduratuko da,
gunearen kudeaketaz. Beste bi
urtez gutxienez, eta gehienez lau
urteraino.

Gizarte
Zerbitzuetara jo
behar da lehenik

EGUNEKO ZENTROAN

Astelehenetik ostiralera,
Kalezarreko gune

honetan plazak beteta
daude. Baja bat eman
izan denean, berehala

bete da”



10 ELKARRIZKETA 2013ko abenduaren 5ean

E
uskal Herriko Bertso-
lari Txapelketaren
pareko fenomeno gu-
txi dago. Bertsola-

riak dira goiburuak eramaten
dituztenak. Baina txapelketa-
ren baitan jende asko aritzen
da lanean. Batzuk funtsezko-
ak dira, gai jartzaileak. Ho-
rien artean da Inaxio Usarral-
de. Tolosako finalaurrean, be-
ra izan zen bertsolarien “bi-
deratzaile”.

Tolosako saioa eta gero, la-
saiago bizi duzu txapelketa?
Inaxio Usarralde. Saio batek
ardura maila bat ematen dizu
eta zentzu horretan akaso bai,
baina talde baten partaide za-
ren aldetik hasieratik bukaera-
raino, oraindik bada lana egi-
teko. Nik uste dut hau ibilbide
bat dela eta balorazioak, beti
bezala, amaieran egin behar-
ko direla.

Finala gerturatu ahala.
Bai, zeren aurretik entzunda-
koekin (eta normalean gauza
onak entzun ditugu) zure bu-
ruarekin exigenteago izateko
behar bat ikusten duzu. Mai-
lari eutsi edo gutxienez hobe-
tzen saiatu. Orain arte lore po-
litak entzun eta azken sprint
honetan behera egingo bage-
nu ez litzaiguke zapore ona
geratuko. Eta beti gustatzen
zaizu lana ondo borobiltzea.
Tentsioa igotzen joatean da

finalari begira. Masa hori mu-
gitzen hasten da, finaleko sa-
rrerak agortu egin dira eta ja-
da handiagoa da dena. Nahiz
eta ezaguna izan, badu beste
ardura maila hori.

Zuena, dena den, lan kolek-
tiboa da. Talde-lana. Gai jar-
tzaileena, alegia.
Bai, hala da. Bereiztu egin
behar dira: bat da gai-jartzai-
le lana. Gaiak taldera ekarri,
hitz egin, adostu, zehaztu,

idatzi, erredaktatu, formula-
tu... Lan hori da bat. Eta ho-
rren plazaratzea beste lan bat
da: saioa aurkeztea.
Taldean badugu aurkezle

lana gustuko ez duenik, ez
duelako bere burua ikusten
edo ez duelako nahi. Badauz-
kagu horrelako kideak ere.
Nik uste dut bi gauza direla.
Publikoaren aurrean zaude-

nean, hor badaukazu ardura
indibidual bat, batez ere ber-
tsolarien aldarteari begira. Zu

tartean zaude, zure portaera-
ren arabera ondokoak urduri-
tu edo lasaitu ditzakezu.
Horrela bizi dugu txapelke-

ta. Nik dagoeneko txapelketa
batzuk badaramatzat, eta
beste txapelketen aldean ez
da ezberdina. Antzekoa da.
Barne lan hori ordea, talde

lan isil hori antzekoa da.
Atzo bost orduko bilera izan
genuen. Asteburuko saioak
prestatzeko...

Tentsioa izaten da bertsola-
rien artean. Ez dakit hori
oholtzatik nola bizi duzuen,
gai jartzaileen talaiatik.
Goian dagoenarentzat, gehia-
go egoten da galtzeko irabaz-
teko baino. Beti dago demos-
tratu behar hori, hor zaudela,
hor jarraitzen duzula...
Txapelketari jarriko dizkio-

Gai jartzaile lanetan eskarmentu handia du Inaxio Usarralde aginagarrak.

Hainbatetan aritu da Gipuzkoako zein Euskal Herriko txapelketetan.

Inaxio Usarralde: “Gai jartzaile batek garbi i

INAXIO USARRALDE

“Goian dagoen
bertsolariarentzat,

txapelketetan gehiago
egoten da galtzeko
irabazteko baino”

gu nahi dituzun adjetibo
guztiak, morbo edo tentsio
hori jaisteko. Baina azken
batean momentua iristen da
eta hor inork ez du atzera
egin nahi. Maila horretan,
zure lanak ardura dauka.
Bertsolari batek momentu
batean egin dezakeenaren
aurrean.
Orain, txapelketan, jaial-

dietako saioetan ez bezala,
ez dakigu nori jarri behar
diogun gaia. Zentzu horretan
gure burua babestuta senti-
tzen dugu. Ez daukagu inori
azalpenik eman beharrik.
Bertsolariak bizi dituen

tentsioak aurkezle zaren mo-
mentutik ikusten dituzu,
sentitzen duzu, eta baita
oholtza atera aurretik zozke-
ta egiten denean beraiek bizi
dituzten sentimendu ho-
riek...
Nik uste dut denak oso on-

do dakitela zein mailarekin
iritsi diren. Kanporaketetan
hasten den batek nahi du gu-
txienik semifinaletara iritsi.
Kanporaketako saio hori ondo
egin nahi du ordea, eta horrek
sortzaileari suelto aritze ho-
rretan, eragin egiten dio.
Jokin Uranga, adibidez,

kanporaketetan askoz lotua-
go ibili zen Gernikako semi-
finalean baino. Jokin Uranga
edo Mantxi semifinaletara
pasa dira eta beren helburua
lortutzat eman dute. Eta pa-
txada horrekin semifinaleta-
ko saioetara zoaz eta pin
pan lotsagabekeria horrekin
asmatzen badituzu bi edo hi-
ru kolpe, ba hor zaude
goian... Eta lotsagabekeria
hori beharrezkoa da sormen
momentuetan.
Finalari begira dabilena or-

dea, ari da neurtzen, irrista-
darik ez egiteko... Hor gauza
gehiago nahasten dira. Eta
gero, noski, egunak izaten
dira.
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izan behar du sortzailea bertsolaria dela”

L
ana ez da txapelketa-
ko kanporaketekin
hasten. Askoz lehe-
nago hasten dira gai

-jartzaileak txapelketan pen-
tsatzen. Uda aurretik hasi zi-
ren gai orokor batzuen buel-
tan lanean. Eta uda ondore-
nean, gaiak fintzen eta erre-
daktatzen.

Zeintzuk dira gai jartzaileak
beharko lituzkeen ezauga-
rriak?
Inaxio Usarralde. Askotan
egiten da galdera hori eta ez
dakit erantzun borobilik ote
dagoen. Nik nirea esango di-
zut. Nik uste dut gai jartzaile-
ak izan behar duela bideratzai-
lea. Gai jartzaile batek garbi
izan behar du sortzailea ber-
tsolaria dela. Momentu batean
bertsolariak ez du gai jartzaile-
aren beharrik baina bai gaia-
ren beharrik. Sormen lan ho-
rretan konplize da baina argi
izan behar du protagonista
bertsolaria dela.
Ikuspegi horretatik, nik uste

Tolosako saioan aritu zen gai jartzaile Inaxio Usarralde, pasa den azaroaren 10ean.

dut bideratzaile izan behar
duela eta gero nahi baduzu,
ezaugarri teknikoago batzuk
ere badaude. Formulazioan
oso zehatza izan behar du, ba-
patean ari garenez, lehenbizi-
koan ideia sartzeko moduan
formulatu behar duzu, sinple.
Ez bakarrik bertsolaria, entzu-
lea ere kontuan hartu behar
duzu. Euskal Herriko txapelke-
taz ari garela hori eztabaida
askotako gaia izaten da. Gau-
zak nola esan. Baxenafarroako
entzule bat, Ziraukiko bat eta
Gasteizko bat badaude, denak
elkar ulertu behar dute. Horre-
lako gauzak badaude, tekniko-
agoak direnak. Baina uste dut
sentiberatasunez zaintzen di-

ren gauzak direla horiek.
Gai jartzaileen ikuspegitik,
prestaketa lanak lehenago
hasten dira, ezta?
Prozedura nahikoa finkatuta
dago. Bi garai bereizten ditugu
normalean. Uda aurreko ga-
raia, eta uda osteko garaia.
Uda aurretik, erritmo lasaiago-
an aritzen gara eta hilean
behin elkartzen gara. Lehenbi-
ziko gaiak biltzen hasten gara.
Hori uda aurreko fasean. Ideia
bat onartzen errazagoa den fa-
sea dela esango nuke.
Uda ondorenean, iraila bu-

kaeran, lehenbiziko saioa iza-
ten da bai Gipuzkoakoan eta
baita Euskal Herrikoan ere.
Hor hasten gara benetako erre-
dakzioa ematen gaiari. Gure
kezkarik handiena eta buruan
present dagoen ideia da oreka.
Tematika aldetik oreka, rol al-
detik oreka, ariketa bakoitzetik
bestera oreka... oreka da gure
kezka. Kritika guztiak ere oso
ondo hartzen ditugu baina
normalean hortik datoz kritika
gehienak.

“Eguneroko bertso
mugimendua da
zaindu beharrekoa”

Zure ikuspegitik, nola jo-
an da txapelketa?
Inaxio Usarralde. Gauza
elementalenetan ez da
aparteko sorpresarik izan.
Jendearen erantzuna beti
bezain ona. Aurten finale-
ko sarrera horiek hilabete
lehenago salduta egotea,
harritu egin nau eta zenbat
jende sarrera gabe harra-
patuko zuen... Hainbat la-
gun, oso gertukoak. Baina
jendea mugitu egin da.
Kontua betikoa da. Ber-

tsolaritza ez da txapelketa
bakarrik. Eta ze ederra den
50 edo 60 laguneko afari
batean, bertso saioa egi-
tea. Baina horiek uste dut
galtzen edo eusten kosta
egiten ari zaigula.
Nik nire gertukoengatik

esango dut. Bertso afari
bat antolatzen dugu urtero
eta hor 35-40 lagunetik go-
ra pasatzea kosta egiten
zaigu. Orduan, baditu bi
alderdi. Ez gara tristetuko
BEC bete egiten delako,
baina bertso-afari, bertso
eskola... eguneroko mugi-
mendu hori da zaindu be-
harrekoa. Horren ondorioz
iritsi gara BEC betetzera.
BEC espejismo txiki bat
izan daiteke. Ez gara hain-
beste... Gero kontua da he-
rri honetan elkartzeko au-
kera handirik ez dagoela.
Aukerak falta ditugu. Ka-
surik bakarrenetekoa da
inguruko erdaldunak inbi-
diaz egoten direnak.
Gainontzean, bertso

mailari dagokionez, kan-
poraketetan denetarik izan
da. Jendea bere burua
kontrolatzen egon da, bai-
na finalaurrekoetan gora
egin duela uste dut.

INAXIO USARRALDE

“Gure kezkarik handiena
eta buruan present

dagoen ideia da oreka.
Tematika aldetik, rol

aldetik, ariketa batetik
besterako oreka...”
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“Ardura nola
sustatu”, hitzaldia
Aginagan
Izenburu hori darama San Praix-
ku Guraso Elkarteak abenduaren
12rakoAginagako ludotekananto-
latu duen hitzaldiak. 19:00etan
hasikodensaioak, epe luzerabegi-
ra jarrita, ardura sustatzeko tek-
nikak eta estrategiak ezagutzeko
aukeraemangodu,BaikaraGipuz-
koako Ikasleen Gurasoen Federa-
zioaren bidez.

Jakin eta Jolas,
Aginagako
ludotekan
Abenduaren 14an bisitan izango
diraAginagako ludotekan,arratsal-
deko 17:00etatik aurrera. Antxo-
molantxa Elkarteak antolaturiko
ekitaldirako sarrera, doakoa izan-
go da.

Gabonetako
txokoak Aginagan
Santo Tomas egunaren bueltara-
ko ikasleak gabonetako oporral-
dian murgilduko dira. Ezin esan
ordea aspertzeko tarterik izango
dutenik.Eskaintzafaltagatikbehin-
tzat ez da izango. Aginagangabo-
netako txokoak antolatu ditu
Antxomolantxa Elkarteak. Aben-
duaren23tikurtarrilaren3ra.Aste-
lehenetik ostiralera goizero, 9:00-
13:00 artean (tartean egokitzen
diren jai egunetan izan ezik). Pla-
zaerreserbatunahiduenak, aurrez
izenaemanbeharkodu.Abendua-
ren 13a baino lehen, 637 332 402
telefono zenbakira deituta. Bazki-
deek 20 euro ordaindu beharko
dituzte, gainerakoek 40 euro.

Berrerabilpena sustatu asmo
duen ekimen honen bezpe-
ratan, abenduaren11tik 13ra

bideratuko du Hitz Aho Udarregi
Ikastolako Gurasoen Elkarteak jos-
tailuen bilketa, Sutegiko erakuske-
ta aretoan. Ordutegi honetan: arra-
tsaldez, 17:00etatik 19:00etara.

Jostailuak uzteko zenbait baldin-
tza bete behar dira; jostailuek oso-
rik egon behar dute; DVD eta antze-
koproduktuek jatorrizkoak izanbehar
dute; musutruk emango dira eta
nahi duenak txartela jasoko du azo-

ka egunean beste jostailu batenga-
tik trukatzeko; 8 urtetik beherakoek
arduradun batekin egin ahal izango
dute trukea azoka egunean. Azke-
nik, azoka amaieranbertangeratzen
direnproduktuakbeharradutenera-
kundeetara bideratuko dituzte Hitz
Ahoko kideek.

Laguntza beharrean
Jostailu Erabilien Azoka, abenduaren
14an frontoian, 11:00-13:00 artean.
Gunea dinamizatzen Gaztelekuko
gazteak arituko dira. Azoka bera eta
bilketa lanak burutzeko laguntzaile-

ak behar dituzte Hitz Ahokoek. Ani-
matzendirenek idatzi dezatelahitza-
ho@udarregi.comhelbideraedozuze-
neanjardaitezelaharremanetangura-
so elkarteko kideekin.

Datorren asteazkenean hasiko dira

jostailuak biltzen Sutegin.

Azoka begibistan, jostailu
erabiliak batzeko garaia da

Aginagan inoiz baino giro
biziagoa sumatuko da hasi
berri dugun hilabete hone-

tan. Eguberriengatik batez ere; txo-
koak eta zenbait emanaldi antola-
tu dituzte, urte garai honetan ohi-
koak diren beste zenbait deialdiez
gain. Aurretik ordea, badira beste
zenbait ekitaldi ere; nabarmenena,
eta gertuen duguna, Sen taldea-
ren azken kontzertua abenduaren
14an.

Sen taldekoen agurra
Usurbilgo Gaztetxean hasi zuen bira
iraganmartxoan.Etaesanazuten,kon-
tzertu sorta bat eskaintzekoak zirela.
Biramodukoariamaieradatajarridio-
teorain.Abenduaren14anaguresan-
go diote zaletuei Haritz Harreguy eta
talde kideek, Aginagako Eliza Zaha-

rrean. Ziur, berezia eta gogoangarria
izango den azken kontzertua eskai-
nikodutebertan.Aurretik,eurenlehen
lana plazaratu berri duten Odolaren
Mintzoataldekoekjokodute.Hauguz-
tia, gaueko 23:00etan hasita. Ondo-

rengoizalderaarteparrandagiroa,DJ
batekin. Kontzertugauerako sarrerak
aldezaurretikeskuradaitezke3euro-
tan Aitzagan eta Aginagako Arrate
Elkartean. Egunean bertan ere sarre-
rak salgai izango dira.

Abenduaren 14an, Odolaren Mintzoarekin batera arituko dira Sen taldekoak.

Sen taldekoen azken kontzertua,
Aginagako eliza zaharrean
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Bilera
informatiboa,
Ucinen inguruan
Nobedade garrantzitsuak daude
Ucin eta aire kalitateari dagokion
gaian. Usurbilgo Udaletik berri
eman dutenez, “Eusko Jaurlari-
tzakberrikusi egindioUcinenpre-
sari bere Ingurumeneko Baimen
Bateratua, eta zenbait aldaketa
esanguratsu egin ditu”. Horien
aipamena egin eta aldaketok aire-
aren kalitatean zer nola eragingo
duten azaltzeko bilera deitu du.

Abenduaren 10ean Potxoenean
Usurbilgo Udalak, datorren aben-
duaren 10erako , i luntzeko
19:00etan Potxoenean. Egoera
honenaurreanUdalakduen jarre-
ra ere azaldu nahi zaie herritarrei,
hitzordu berean.

Udal aurrekontuak,
hasieraz onartzeko
bidean
Datorren urterako diru kontuak
aurkeztu zituenUsurbilgoUdalak,
azaroaren 28an Potxoenean dei-
tu zuen bileran. Guztira, 10,23
milioi euroko udal aurrekontuak.
Herritar eta eragileen ekarpenak
jasotzeko aukera zegoen aurreko
asteko bilkuran. Proposamenak
jasotzeko gobernu taldeak zabal-
du zuen tartearen ostean, hasie-
raz onartu asmo ditu udal aurre-
kontuok abenduan deitu asmo
dutenezohikoosokobilkura bate-
an. Gero alegazioak aurkezteko
aukera egongo da. Eta otsailera-
ko, behin betiko onarpena eman
nahi zaie2014rakoudalaurrekon-
tuei.

Azaroaren 25eko Emakumeen-
ganako Indarkeriaren Aurka-
koNazioartekoEgunarenhari-

ra, udalbatzak indarkeriamotahonen
aurkako mozioa onartu zuen aho
batez,aurrekoastekoosokoohikobil-
kuran.Testuhonenbidez,zenbaitkon-
promiso hartzen ditu Usurbilgo Uda-
lak; berdintasun-politikak garatzeko
baliabideak gehitzen joatea, emaku-
meen ahalduntzea sustatzea, edota
emakume gazteen aurkako indarke-
riamatxistariaurreahartzekoerakun-
de arteko lankidetza indartzea.

Testuak jaso bezala, emakumeek
“askotarikoaurpegietaadierazpenak”
dituenindarkeriamatxistatikaskebizi

ahal izatea lortu nahi da. Horretara-
ko, beharrezkotzat jotzen da, eragile
politiko etaherritarren adostasuneta
konpromisoetansakontzea.Halanola,
gizonezkoenarteangogoetasustatzea,
errealitate anitzetara egokituko diren
politika malguak bideratzea...

Konpromisoak
1. Berdintasun-politikak garatzeko
baliabideakurtetikurteraindartzea.
2. Parte-hartzean oinarritutako
prozesuak abian jartzea edo bul-
tzatzen jarraitzea.
3. Emakumeen ahalduntzea sus-
tatzeko eremu komunak sortzea
edo/eta baliabideekin indartzea:

ahalduntzeko eskolak esaterako.
4. Beste udalerri batzuekin elkarla-
nean hastea edo parte hartzen
jarraitzea sare-programenbitartez
abian jarritako eremu kolektiboe-
tan.
5.Emakumegazteenaurkakoindar-
keriamatxistariaurreahartzekoera-
kundearteko lan-prozesuakbalia-
bideteknikoetaekonomikoensen-
dotzea.
6. Lan kolektiboa abian jartzea
edo/eta indartzenjarraitzea, indar-
keria matxistari aurre egiten dio-
tenemakumeentzakoarretahobe-
tzekokoordinazio-protokolo loka-
larekin.

Konpromiso zehatzak hartu ditu
Udalak, indarkeria sexistaren aurka

LAB sindikatuak azaroaren
28rako deituriko Mobilizazio
Egunarenbaitan, ordezkari tal-

debatUgaldea industriagunesarre-
ranelkarretaratu zen.Aurreanzuten
pankartakzioenmoduan,enplegueta
negoziazio kolektiboaren eta lan
harreman eredu berri baten alde
mobilizatu ziren. Beste hainbeste
egin zuten larunbatean, sindikatu
berak Donostian deitu zuen mani-
festaziora joan zirenek ere.

LAB sindikatutik, bizi dugun ego-
era bideratzen ez bada, datorrenaz
ohartaraztendute: “Negoziaziokolek-
tiboari irtenbiderikematenezbazaio,
egoera guztiz larrituko da". Egungo
lanharremanereduaketaeredueko-
nomikoak langile eta herri moduan

porrotera garamatzatela eta, argi
diote, “gureherrikoekonomia,dituen
ezaugarri bereziekin, ez da inoiz ber-
piztuko lan harreman eredu preka-
rioanoinarritutaetanegoziaziokolek-
tiboari uko eginez”.

Kasuaskotanabenduaren31raarte
luzatu dira lan baldintzak eta dato-
zenastehauekgiltzarriak izangodire-

la aipatzen dute LAB-etik. “Berriro
ere inflexiopuntugarrantzitsuadau-
kaguaurretik etahilabetehauekera-
bakigarriak dira”, ohartaraztendute.
Langabeziari eta pobreziari aurre
egin diezaiokete herritarrek, sindi-
katuarenesanetan.Horretarakohiru
bitarteko dituzte; “mobilizazioa,
borroka eta elkartasuna”.

Enplegu eta negoziazio
kolektiboaren alde
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Kirol ikastaro eskaintza
zabala Oiardo
kiroldegian, 2014 urteko
lehen hiru hilabeteetan

Eguberrietan jan-edanarekin zertxo-
bait pasatzekotan denak, hemen du
datorren urte berria sasoiko haste-

ko errezeta ezin hobea. 2014a kirola egi-
nez ekitea. Oiardo Kiroldegiak prest du
hurrengo hiruhilekorako, urtarriletik mar-
txorako ikastaro eskaintza. Hemen, jardue-
ron berri, ordutegi eta guzti:

Sabeleko gimnastika: astelehen eta
asteazkenetan, 16:00.
Zumba gazte: ostiraletan, 18:00.
Cicling gazte: ostiraletan, 17:00.
Entrenamendu funtzionala: astearte
eta ostegunetan, 16:30.
Entrenamendu funtzionala: astelehen
eta asteazkenetan, 16:30.
Combygim: astelehen eta asteazkene-
tan, 17:00.
Haurdunentzat gimnastika uretan:
hilabeteko ikastaroa: astearte eta oste-
gunetan, 15:30.
Igeriketa entrenamendua: astelehen
eta asteazkenetan, 15:30.
Igeriketa entrenamendua: astearte
eta ostegunetan, 19:00.
Informazio gehiagoOiardoKiroldegian,
edo bertara deituta: 943 37 24 98.

Ion Korta, Euskal Herriko
Mendi Duatloiko onenen artean

Igandean Zubietan jokatu zen azken probare-
kin amaitu da Euskal Herriko Mendi Duatloi
Zirkuitua. Pozik asko bukatu du IonKorta Arre-

gi usurbildarrak. Zubietako proban bosgarren. Eta
Euskal Herriko mendi duatloiko lasterkari one-
nen artean baita, sailkapen orokorreko hiruga-
rren postuan borobildu baitu denboraldia.

Korrika eta bizikleta gainean osatu behar zuten
zirkuitua hain zuzen, Zubietako eliza atari paretik
abiatu zuten parte hartzaileek. Leku berean amai-
tu zuten, 4,2 kilometro korrika, beste 8,9 kilome-
tro bizikleta gainean eta azken 2,21 kilometroak
berriz ere lasterka egin ondoren.

Gizonezkoetan helmugara heltzen lehena, Jon
Erguin izan zen. Bosgarren postuan sailkatu zen
lehen gizonezko usurbildarra; Ion Korta Arregi.
Emakumezkoen artean, Aitziber Ibarbia izan zen

helmugaraheltzen lehena. Lauemakumezkokpar-
tehartuzutenZubietakoduatloian.Kirolarienarte-
anbazirenzubietarraketausurbildarrak.Baitaaur-
pegi ezagunak ere; Abraham Olano handia tarte-
an.

Sailkapenak: mendiduatloia.com

Jon Korta, Zubietako lasterketan.

Igeriketa entrenamenduak,

eskaintzen artean.

Hirugiharpintxoakprotagonista izandituen
igandekoTipi-Taparenostean,urteamaie-
raribegira jarridaHurbilagoElkartea.Dato-

rren abenduaren 31n ospatuko da herri lasterke-
ta honen laugarren edizioa. Izena emateko epea
abenduaren 16an irekiko dute.

Apuntatzeko bide berri bat zabalduko dute,
2010az geroztik harrera ezin hobea izan duen eki-
menhonenantolatzaileek.Aurrekoedizioetanbeza-
la,Hurbilagokokidedirenestablezimendueneman
ahal izango da izena. Eta aurten estreinakoz, bai-
taHurbilagok lastermartxan izangoduenwebgune
berriaren bidez ere. Herri merkataritza eta osta-
laritza suspertzearen aldeko lasterketan parte
hartunahiduzuenok,hasiprestatzenurtekoazken
egunerako. Hurbilago San Silvestre herri laster-

keta, abenduaren 31n, 17:00etan frontoi inguru-
tik hasita.

Abenduaren 31n, arratsaldeko 17:00etan hasiko

da lasterketa.

San Silvestre eguneko
lasterketarako entrenatzen hasi
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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
Pisu bat alokatzen da Santuene-
an.2logela,egongela,sukaldeaeta
trastelekuarekin. 550€ negozia-
garriak. Tel. 637 962 568.

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-
tuguztiak sartuta.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

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

Orduka lana egin nahi duennes-
ka euskaldun bat naiz, eta garbi-
ketan edo umeak zaintzen lan
egingo nuke. 635 715 424 Julia.

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.
(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

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak
Aner! Oso
ondo ospatu
zure 6.
urtebetetze
eguna,

abenduaren 5ean. Muxu asko
aita, ama eta Ekhiren partez.

Zorionak
aita eta
Eider! Aitak
6an eta
Eiderrek 8an
egingo ditu

urteak. Zorionak eta muxu handi
bana amaren eta Unairen partez.

Zorionak
petarda!
Falta ziren
egunak
hainbeste
kontatu

ondoren iritsi da eguna!
Muxu bat lagunen partez!

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-
noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /
erredakzioa@noaua.com Oharrak bidaltzeko azken eguna:
astelehena, 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: asteartea,

eguerdiko 11:00etan

erredakzioa@noaua.com



GAZI, GOZO, GEZA 17554. zenbakia

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. Prezioa
adostuko da: 684092731

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

Neska gazte esperiantziaduna,
akademian lan egindakoa, LH1.
mailatik Batxilergoko 2.maila-
ra arteko ikasleei klaseak ema-
teko prest. 685 772 602 (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-
kalduna, haurrak zaindu edo-
ta klase partikularrak emateko
LH-nDBH-n. Esperientziaduna.
666 041 971 (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
Papelak ongi dituenmutil bat lan
bila dabil. Pertsona helduak zain-
tzen, etxeak garbitzen, sukaldeko
laguntzaile moduan, harraskan
garbitzen, peoi... Berehala lanean
hastekomoduan eta esperientzia
asko. 648 761 874.

Emakume euskaldun eta espe-
rientzidunabehardaAstigarragan,
6 hilabeteko haur txiki bat zain-

tzekoetaetxekolanakegiteko.Goi-
zez, astelehenetik ostiralera.
635742503

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

BESTELAKOAK
Hemengo, Kiwiak eta babarrunak
salgai. Tel. 943 364 937.

Behorbatsalgai.Raidedoibilaldie-
tarakoosoegokia.Izaeraezinhobea.
Fisiko harrigarria. 620011889

Neskarentzatbaserritarjantziaero-
siko nuke 6 tailakoa. 605761640

Baserri bat eskaintzen da konpon-
du eta negozio bat jartzeko Lasar-
te inguruan. Tel. 626 728 463.

Jostekobimakinasalgai.943363201.

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. Egoera one-
an, 80 euro. 653 014518

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

Aginagakoartoasalgai . Telefonoa:
687706363

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

2 ohe eta sofa bat behar ditu-
gu premian den herriko familia
batentzat. 687 348 223

Inprimatzaileak, telebistak,pati-
neteak, 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 5 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Ostirala 6 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Larunbata 7 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Igandea 8 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Astelehena 9 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Asteartea 10 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Asteazkena 11 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Osteguna 12 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Ostirala 13 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Larunbata 14 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Igandea 15 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 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 abenduak 5-abenduak 15



Agenda abendua

KZgunea, abenduan
arratsaldez zabalik
16:00etatik 20:00etara irekiko dute, astelehene-
tik ostiralera. Baina hurbiltzen ari diren egube-
rriak direla eta, ohiko larunbat eta igandeez gain,
egunotan itxita egongo da KZgunea: abendua-
ren 6, 23,24,25,30 eta 31n.
Informazio gehiago:
Tlf: 943 023 684.
@: tutor.usurbil@kzgunea.net
Web orria: www.kzgunea.net

“Erraustegia: kedarretatik
argira” hitzaldia
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak antolatu-
du“Erraustegia: kedarretatikargira” izenekosaioa.
“Bukatu da jolasa” izeneko ikus-entzunezkoa
emango dute ezagutzera ekitaldian zehar.

Abenduaren 5ean osteguna, arratsaldeko
19:00etan Sutegin. GHK-ko lehendakari den Ain-
hoa Intxaurrandietak eskainiko du hitzaldia eta
ondoren, bertaratzen direnei galderak egiteko
aukera eskainiko zaie.

18 INGO AL DEU? 2013ko abenduaren 5ean

“Azken bidaia”, II. Mundu
Gerran girotutako filma

Usurbilgo Udalak azarotik martxora anto-
latu duen euskarazko zine zikloaren bai-
tan, aurreko igandean haurrei zuzendu-

riko filmaproiektatuostean, helduen txandaorain.
5 euroren truke, euskal zineaz gozatu ahal izan-
go dute igande arratsaldeko 18:00etatik aurre-
ra Sutegiko auditorioan. 5 euroren truke, II. Mun-
du Gerra garaiko kontuak dakartzan “Azken
bidaia” filmaz hain zuzen.

Cometè Ihesbide Sarearen ibilerak
Duela 60 urte baino gehiago, gau batez izandako
zorigaiztoko gertaera bat azaltzen du filmak. Piri-
nioetatik gertu kokaturiko baserri batean sei per-
tsona atxilotu zituztenekoa. Lagun hauen eta II.
MunduGerran Cometè Ihesbide Sarea osatu zuten
ehunka pertsonen historia kontatzen du filmak.

Kulturaldian Udalarekin elkarlanean proiektatu
genuenZumetarensortze lanariburuzkodokumen-
taleko zuzendarietakobat dugu, filmhonetanpos-
tu berean; Enara Goikoetxeaz ari gara. Iurre Telle-
riarekin batera gauzatu du proiektu hau.

5 osteguna
GHKren ekitaldia 19:00etan Sutegiko audi-
torioan.

8 igandea
Odol Emaileen Eguneko bazkaria Atxegan.
Helduentzako zinea euskaraz: "Azken
bidaia". 18:00etan Sutegiko auditorioan.
Sarrera: 5 euro, egunean bertan.

10 asteartea
"Mundipurdikoipuinak"18:00etanSutegiudal
liburutegian, HH 5ekoi zuzendua.
Aire kalitatea eta Ucin hizpide 19:00etan
Potxoenean.

Datozenak

“Mundipurdiko
ipuinak” liburutegian
Urrutiko eta han-hemenkako kontuekin
etorriko da Maite Franko ipuin-kontala-
ria Sutegi udal liburutegira. HH5koei
zuzenduriko emanaldia eskainiko du,
datorren asteartean, abenduaren 10ean,
arratsaldeko 18:00etatik aurrera.

Kike Amonarrizen
hitzaldia Sutegin
"XXI. mendeko euskaldunak: Nola
aldatu(ko)direngauzakKamarada", izen-
burupean hitzaldia eskainiko du Amona-
rrizek, abenduaren11n,19:00etatikaurre-
ra Sutegin. Euskal Herrian sortu diren
egoera soziolinguistiko ezberdinen ingu-
ruko hausnarketa bultzatu nahi du Amo-
narrizek, saio honen bidez. Haur eta gaz-
teen artean ugaldu den errealitate anitz
eta konplexu honi buruz hitz egitera
dator Sutegira.

Filmaren zuzendariak.

Maite Franko, ipuin kontalaria.






