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Laburrean

Hurrengoa, oporraldi
aurreko azken NOAUA!
Apirilaren 11ko astekaria kaleratu eta gero, bi

astetan ez duzue NOAUA!ren papereko edizio-
rik jasoko.Honenbestez,hurrengoasterakoohar
edo zorion agurrik baldin baduzue, apirilaren 7a
baino lehenekarriNOAUA!koegoitzara,edobida-
li emailez, erredakzioa@noaua.com helbidera.
Bi asteko etenaldiaren ostean, hurrengo aste-
karia, 570. NOAUA!, apirilaren 30ean kaleratu-
ko dugu.

Errenta Aitorpena
kanpaina abiatzear
Autolikidazio proposamena jaso baduzue, api-
rilaren 7tik aurrera onartu ahalko duzue. Erren-
ta aitorpen mekanizaturako hitzordua, apirila-
ren 10etik aurrera eskatu ahalko da. Eta erren-
taaitorpenakaurkeztekoepea irekikodutebiha-
ramunean, apirilaren 11n. Informazio gehiago:
gipuzkoa.net/ogasuna/errenta/ edo 902 100
040. Usurbilgo Udaletik, tramite guztiok euska-
raz egiteko gonbita luzatzen zaie herritarrei.

Ludoteka zabalik,
Aginagan
Oporrik ez beraz. Eskola Txikiko Guraso Elkarte-
ak txokoak antolatu ditu, apirilaren 14tik 16ra
eta apirilaren 22tik 25era. Goizez, 9:00ak edo
10:00etatik 13:00etara. Prezioa; bazkideek 15
euro. Gainerakoek 25 euro.
Izen emateko epea, ostegun honetan, apiri-

laren 3an itxiko dute.
Apuntatzeko, deitu telefono zenbaki honeta-

ra: 637 332 402 (Naiara).

Ikasleak, hezkuntza eredu propioaren alde

LOMCE, EU2015 edota Heziberri egitasmoei
aurkakotasuna adierazi eta Euskal Herritik
euskal herritarrentzako euskal eskola nazio-

nalabehardugulaaldarrikatu zuenUsurbilgo ikas-

leriak, martxoaren 27rako Hego Euskal Herri
osoan deitu zen greba egunean. Eskaerok bide-
ratzeko, elkarretaratzea burutu zuten Udarregi
Ikastola atarian. IkasleAbertzaleakmugimenduak

deituta, ekimen gehiago ere burutu zituzten
egunean zehar. Greba eguna, Lasarten eginda-
ko eskualde mailako manifestazio batekin boro-
bildu zuten.



Aritz Gorriti | Luken Arkarazo | Idoia Torregarai | Luis Aranalde | Maialen Unanue | Imanol Ubeda | Joxe Piñas | Nerea Zinkunegi

Erreleboak, aurrera segitzekoAritz Gorriti
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Tipi-tapa, tipi-tapa korrika!
oihua ezaguna izango zaizue
ezta?Orain justu hamabi hila-

bete igaro zenKorrikarenazkenedi-
zioa Usurbildik. Jendetza biltzen
den hiriburuetatik igaro zen, herri
txikietatik, gehiengoa euskaraz bizi
den udalerrietatik, bestelako erre-
alitatea duten txokoetatik.
Baina lekukoabeti, emoziozbete-

rik, hunkitua zegoen lagun baten
esku. Euskararenaldekomezuezku-
tuabarruandaramanlekukoakbada-
ki non hasten duen bidea, eta non
segiko. Lagun bakoitzak bere errit-
moan, moduan eramango du. Hori
bai, ilusioz beti. Bai berak, baita
atzetik segika dituenak ere, lekukoa
mimo handiz babestuz beti.
Azken 18. Korrikaren urteurren

honen bueltan berritu da, 18 urte-
ra heldu den NOAUA! Kultur Elkar-
tearenzuzendaritzabatzordea.Leku-
ko aldaketa izan dugu. Azken batzar
nagusian izendatuzen,aurrerantze-
an NOAUA!k izango duen lehenda-
kari berria; Idoia Torregarai. Ekarpe-
nak egiten hasteko gogotsu, eta
bere izaera erakutsiz, umore ezin
hobearekin hartu du ardura berria.
Astekari honetako elkarrizketan
duzue bere berri. Ana Aizpuruak
pasa dio lekukoa. Hamar urtez egon
daelkartean,proposatzen,eraikitzen,
kultur elkarteabizitzenetabiziaraz-
ten. Finean, zuen onena ematen.
Milesker guztiagatik Ana!!!
Erreleboaldaketagertatuda.Bai-

na Korrikako edizio guztietan beza-
la, lekuko aldaketa ez da euskara-

renaldeko lasterketauztearensino-
nimoa. Eta zer esanik ez, ezeren tru-
ke emateko prest dagoen bolondre-
sagoraipatzendujarrerahorrek.Anak
lehendakaritzautzidubai, bainakul-
tur elkartean jarraituko du.
Geldiezina den euskararen alde-

ko lasterketabadoaaurrerantz.Uda-
lerri bat atzean utzi eta estreinakoz
udalerriberribateko lurretatikbarre-
na lehen pausoak ematen dituene-
an, herritar uholde batek, beste bati
uzten dio lekua. Badira ordea, alda-
ketahorretanzubi-lanaegiten jarrai-
tzendutenak,udalerri berrianmetro
gehiago aurrerantz egiteko indarra
eta adorea erakusten dutenak. Hor-
txe Pello Aranburu. Anarekin eta
NOAUA!ko langileekin batera, tipi-
tapa bidea urratzen segitzeko prest

kultur elkartean.
Iabihamarkadotangertatubeza-

la, kulturelkartehonetan ibilbidebat
osatudutenakuzten,etakideberriak
gerturatzen joan dira. Orain bezala.
Batu dira lasterkari berriak. Fresko-
tasunaren, ideiaberrien iturri.Maia-
len Unanue, Ainhoa Aizpurua eta
Nerea Bordagarai. Aupa zuek, ongi
etorri!!! Baina zuetako edonor ere
izan liteke. Proposatu, berritu, alda-
tu, mantendu, kendu, jarri, kexatu
edo galdetzekorik duzuenontzat,
kultur elkarteko ateak zabalik ditu-
zue. Baita bereziki, 18 urteren oste-
an, NOAUA! posible egin duzuen
ehunka bazkideok. Ongi etorriak
izango zarete zuena, guztiona den
Bordaberri 3ko etxera. Lasterketak,
“must go on”.

Ika-Mika

Kutxaren etorkizuna eta Kutxabank

2011nKutxabanksortzendene-
tik, Kutxaren norabidea alda-
tuzjoandelaikusidugu.Lurral-

dearekikoetaherritarrekikoatxikimen-
dua araudian jasota badago ere,
zuzendaritzatik burutzen ari diren
ekimenek kontrako norabidea hartu
dute.
Etxegabetzeekin jarraitzen duten

bitartean, IRPH gehiegizko klausula
aplikatzenjarraitzekoeginahalakegi-
ten darraite. Herritar guztion dirua-
rekin sortutako ondarea salgai dago,
Gasteizko Legebiltzarrak zioenari
muzin egin eta Onkologikoa Osaki-
detzan guztiz integratzeari uko egin

zaio.
Gizartegintzarazuzendutakoaurre-

kontuak behera egiten jarraitzen du.
Euskal ehun industriala atzerrira sal-
tzendihardute,euskalautonomozein
enpresatxikietaertainekaurreraegin
dezaten, kreditu lerroak itxita man-
tenduz.
Orainordea,MadrilenPNVketaPPk

adostutakoIzaeraBerezikoFundazio-
en Legearen bitartez, kontrol publi-
koa desagertarazi nahi da.
Bada ordea jatorrizko izaerari eutsi

eta beste kudeaketa eredutik abiatze-
ko aukera, Mario Fernandezek dioe-
naren kontra. Alegia, borondate poli-

tikoarieutsizgero,Kutxabanketaberaz
Kutxa, herritarrak, lurraldea eta eus-
kalehunproduktiboababestukoduen
kudeaketa eredua mantendu daiteke.
Apirilaren 10ean osteguna

19:00etan Potxoenean antolatu
dugun hitzaldian egoera orokorrari
buruzkoargazkia eskainiko zaigu, eta
bete beharreko legeen kokapenetik
finantza entitate publikoa eta sozia-
lagauzatudaitekeelakoan,usurbilda-
rrekin batera solaskidetza irekiko da.

EH Bildu Usurbil
* Apirilaren 10eko hitzaldia InoGalpar-

sorok eta Ainhoa Beolak eskainiko dute.

Giza-katerako
atxikimendu bideoa
grabatzeko deia

Gure Esku Dago Usurbil lan
taldetik luzatu dute gon-
bita.Ekainaren8an,euskal-

dunonerabakitzeeskubidearenalde
ospatuko den giza-kateari babesa
adierazikodionpieza laburbatgra-
batzeraanimatzendituherritarrak.
Egin beharrekoa erraza da. “Ni/gu
ere han izango naiz/gara” esaldia
esanez(usurbildarroneuskalkipoli-
tarekin) bideoz grabatu zuen
buruak”, Gure Esku Dago bilgune-
tik adierazi dutenez. Grabazioak,
usurbilgureeskudago@gmail.com
helbidera bidal ditzakezue.
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Hitzarmen berria,
udal alokairuko
etxebizitzak kudeatzeko
Guztira, egun, 19 etxebizitza ditu alokai-
ruan Usurbilgo Udalak. 12 Txaramunton
(bizilekuok esleitzeko prozedura abiatu
berri da) eta beste 7 Maixu etxean (Age-
rialde ondoko eraikinean). Pisu guztion
administrazioa eta mantenua kudeatzeko
hitzarmen berria sinatuko du Udalak Alo-
kabide S.A.-rekin. Hala erabaki du udalba-
tzak. Udal talde guztiak proposamenaren
alde agertu ziren, Hamaikabat izan ezik,
bozketan abstenitu baitzen.
Datorrenak, 2009tik indarrean zegoen

hitzarmenaordezkatukodu.Ordutik, azken
urteotan hainbat aldaketa txertatu dituz-
te hitzarmen berrian.

Txaramuntoko zozketarako izen ematea
Udal jabetzako bizilekuotan apuntatzeko
epeakzabalik jarraitzenduapirilaren10era
arte. Argibideak eta eskabide orriak udal
erregistroan eskura daitezke. Bertan tra-
mitatu behar da izen ematea eta aurkez-
tu baita, beharrezko dokumentazio guztia.
40-59metrokarratuartekozortzipisuzoz-
ketatuko dira. Urtebeteko alokairu kontra-
tuak izango dira, bost urtera arte luzaga-
rriak, urtez urte berrikusiko direnak. Etxe-
bizitza hauek kupoka zozketatuko dira.
Ezinduak: etxebizitza bat.
Etxebizitza premia berezia duten eska-
tzaileak: adimen edo garapen-desgai-
tasunadutenak,gerorasortutakoordain-
tzeko ezinagatik ohiko etxebizitza jabe-
tza galdu dutenak, genero-indarkeria-
renbiktimadirenak, edo70urtetikgora-
ko pertsonak, bananduak, dibortziatuak
eta alargunak. 3 etxebizitza.
Etxebizitza premia duten eskatzaile edo
bizikidetza-unitate espezifikoak: beren
kargura adin txikikoak dituzten guraso
bakarreko bizikidetza-unitateak eta 30
urtetik beherakoak. 3 etxebizitza.
Kupo orokorra: aurreko kupoetarako

gordetzenezdirenetxebizitzekosatukodute.
Etxebizitza bat gutxienez.

Tren pasabideak ezabatzeko
eskaera egin du udalbatzak

PSE-EEk aurkezturiko mozio baten bidez,
ondoko irudikoa bezalako Usurbilgo tren
pasabideak ezabatzea eskatu zuten udal

talde guztiek, martxoaren 25ean burutu zen
osokoohiko bilkuran. Sozialistek aurkezturiko tes-
tuak jasotzen duenez, pasabideok ezabatzea da
hain zuzen, gune horietako “oinezko eta auto
istripuak saihesteko” modu bakarra. Eta pasabi-
deak kendu ezin diren kasuetan, ahalik eta segur-
tasun neurri handienak hartzea galdegiten du
mozioak.

Udal ordezkariek aho batez onarturiko bi pun-
tuko testuak, honela dio:
1. Usurbilgo Udalak, Eusko Jaurlaritzaren Ingu-

rumen eta Lurralde Politika Sailari dei egiten dio,
herrian dauden 8 tren pasaguneak eta nasen arte-
ko pasabidea ezabatzeko. Gure herria Gipuzkoan
dagoen tren pasagune gehien duen herria delako
eta Euskal Autonomi Erkidegoan bigarrena izanik
Euskal trenbide sarean.
2. Usurbilgo Udalak, Eusko Jaurlaritzaren Ingu-

rumen eta Lurralde Politika Sailari, Euskal Trenbi-
de Sareari (ETS) eta Eusko Legebiltzarrari akordio
honen berri emango dio.

Proiektua prest, aurrekontua falta
Usurbilgo Udalak gai hau aspalditik dumahai gai-
nean. Eusko Jaurlaritzako egungo eta aurreko
ordezkariekinbildu izandira, trenpasaguneakeza-
batzeaeskatzeko.Udalarenkezka iturri nagusidira,
herritarmugimendu gehien izaten duten Troia eta
Atalluko pasabideak. Usurbildik eginiko eskaeren
aurrean, gaur arte Gasteizek ez du egoera bidera-
tzerik izan, finantziazio arazoengatik. Halere, pau-
so bat eman du Jaurlaritzak, aurreko asteko oso-
ko ohiko bilkuran, Mertxe Aizpurua alkateak berri
emanzuenez;Atallukopasabideari loturikoproiek-
tua egina dago. 800.000 euroko inbertsioa aurrei-
kustendute trengeltoki ingururako. Alkateak esan
zuenez, lehentasuna emango dio Jaurlaritzak
proiektuhoni,bainaaurrerago.Egungoegoeraeko-
nomikoa hobetzen denean.

PSE-EEk aurkeztu duen mozioak gainontzeko udal ordezkarien babesa jaso du.

UDALBATZAK, AHOBATEZ
“Usurbilgo Udalak, Eusko

Jaurlaritzari dei egiten dio, herrian
dauden 8 tren pasaguneak eta

nasen arteko pasabidea ezabatzeko”
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Udajolasen izena
emateko garaia da
4-12 urte arteko haurrei zuzenduriko uda-
koaisialdi eskaintzanapuntatzekoepeaapi-
rilaren 7an irekiko dugu eta bost egunez
egongo da zabalik, hilaren 11ra arte. Ez da
epez kanpoko izen ematerik onartuko.
Uztailaren1etik 30era luzatukoden eus-

karazkoaisialdieskaintzanapuntatzeko, ikas-
tetxeetanbanatukodeneskuorria,datuper-
tsonalekinbetetaekarri behardaNOAUA!ko
egoitzara. Eskuorria behar duenak,
NOAUA!ko egoitzan bertan eskura dezake.

140 lagunentzat tokia
NOAUA! Kultur Elkarteak eta Usurbilgo
Udalak adostuadutenhitzarmena kontuan
izanda,140umerentzako lekuadago.Horre-
gatik eta zerbitzu on bat bermatzearren, ez
dira haur gehiago onartuko.
Izenematekopurua140tikgorakoabalitz,

plazen zozketa egingo damaiatzaren 5ean,
arratsaldeko 18:00etan Potxoenean. Zoz-
ketaosteankaleratukoda,Udajolasenonar-
turiko haurren zerrenda.
Uztailaren 1etik 30era iraungo du Uda-

jolasek. Astelehenetik ostiralera, goizez,
9:30-13:30 artean.

Izen-ematea
Epeak: apirilaren 7tik 11ra.
Ordutegia:goizez,10:00-11:00artean;arra-
tsaldez, 16:00-18:00 artean.
Tokia: NOAUA!ko egoitza.
Ekarri beharrekoa: izen emate orria, datu
pertsonalekin beteta. Ez da epez kanpoko
izen ematerik onartuko.

Salto kuantikoaren garrantziaz

Gizakiaren historian aldaketa oso garran-
tzitsua suposatudusaltokuantikoak,hala
adierazi digute Willy Jones-ek eta Izas-

kun Silvak. Horren berri emateko, hitzaldia eta
erakusketa antolatu dute.

NOAUA! Apirilaren 5erako Sutegin antolatu
duzuen hitzaldiaren helburua zein da?
Willy Jones, Izaskun Silva. Gizakiaren historian
aldaketaosogarrantzitsuasuposatudusaltokuan-
tikoak, orain arte ezezagunak zitzaizkigun errea-
litatearen ezaugarriak erakusten dizkigulako.
Hitzaldiaren helburua ikuspegi berri bat ema-

tea da, ezagutza hauek tresna bilakatu eta egu-
neroko bizitzan baliatu ahal izateko. Ikuspegi oso
interesgarriada,existentziamoduirekiagoeta inte-
gratuago batean ulertarazten laguntzen diguna.
Denok ditugu ahalmenak eta funtzioak gara-

tzen ez ditugunak, eta aktibatuak izan daitezke-
enak. Gure galdera askoren erantzunak atomoa-
ren baitan daude.
Salto kuantikoarenmezua da guk geuk sortzen

dugulagureerrealitatepropioa, gurepentsamen-

duen eta sentimenduen bidez.

Sektore jakin bati zuzendua dago larunbate-
ko hitzaldia ala pertsona orori eskainia dago?
Pertsona guztiei zuzendua dago, ez da hitzaldi
teknikobat, ez dabeharrezkoahitzaldiarenaurre-
tik gai honi buruzko informazioa edukitzea.
Denok ulertu ahal ditzakegun ezagutzak dira,

naturalak, oso errazak ulertzen.

Eta erakusketan, zer topatuko du bisitariak?
Bisitariak “Buda Cuántico” izeneko eskulturak
topatukoditu,gureerrepresentaziodirenak, euren
bitartez elkar eragin ahal izango dugu, iragana-
rekin eta etorkizunarekin konexio bat ezarriz. Era
berean, Buda bakoitzak bizitzaren ezaugarriei
buruzko mezu bana izango du, poesiatxo kon-
tziente batekin batera.

Hitzaldia: apirilak 5 larunbata, 19:00etan Sute-
gi auditorioan.
Erakusketa: apirilak 3-6, 11:00-14:00/17:00-
21:00 Sutegiko erakusketa aretoan.

Izaskun Silvak eta Willy Jones-ek hitzaldia antolatu dute Sutegin, larunbat honetan 19:00etan.

Apirilaren 11n amaituko da izen-ematea.
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Badator, hondakinen sortzez besteko
ordainketa sistema berria

H
asieraz onartu zuen
udalbatzak, martxo-
aren 25eko osoko
ohiko bilkuran, EH

Bilduko udal ordezkarien alde-
ko bozkekin. EAJ-PNV-ko zine-
gotzia abstenitu zen. Hamaika-
bat eta PSE-EEkoak aurka ager-
tu ziren. Aldaketarik ez bada,
neurri hau behin betiko onartu
eta indarrean jarriko duten
unetik, herritar bakoitzak or-
daindu beharko duen hondaki-
nen tarifa bitan zatituko da. Ta-
rifak zati finkoa izango du, de-
nek berdin pagatu beharrekoa,
eta bestetik sortutako erreus
kopuruaren mende egongo den
zati aldakorra. Kasu honetan,
zenbat eta hondakin gehiago
sortu, gehiago ordaindu behar-
ko da. Gutxiago sortzen duena-
ri, zati aldakor honi dagokion
diru-kopurua murriztuko zaio.

Sortzez besteko ordainketa
abiatzea, “gure ingurumenare-
kiko errespetuak agintzen di-
gun urratsa” dela dio gobernu
taldeak. Pauso berria, Usurbil-
go atez ateko bilketak bost urte
bete berri dituen honetan
emango da. Orain arte enprese-
tan aplikatzen zen sistema, au-
rrerantzean etxebizitzetara za-
balduko da. Oraingoz, Udala-
ren esanetan, tratamendu kostu
handiena eragiten duen erreu-
saren bilketarekin aplikatuko
da ordainketa sistema berria.
Beste hondakin zatiekin, mo-
mentuz ez. Halere, neurri berri
hau ez dute askorik nabarituko
herritarrek, Jose Maria Rivade-

EH Bilduko udal ordezkarien aldeko bozkekin onartu zen sortzez besteko

ordainketa sistema berria. EAJ-PNV-ko zinegotzia abstenitu egin zen.

Hamaikabat eta PSE-EEkoak aurka agertu ziren.

neyra zinegotziak martxoaren
25eko osoko ohiko bilkuran
azaldu zuenez. Sistema hau
zer modutan gauzatuko den,
beharrezko argibide guztiak es-
kaniko ditu Udalak, aurrerago.

ALDAKETA HOBARIETAN
Hauxe da gobernu taldeak,
hondakinen bilketa zerbitzua-
ren udal ordenantza barruan,
txertatzea proposatu duen al-
daketa fiskala. Hasieraz onartu
zuen udalbatzak gehiengoz
martxoaren 25eko osoko bilku-
ran. Baina bada besterik ere.

Auzokonpostatze egitasmoan
parte hartzen ari diren herrita-
rrei aplikatzen zaizkien hoba-
rietan ere berrikuntza bat pro-
posatu baitu udal gobernu tal-
deak. Azken osoko bilkuran,
gehiengoz hasieraz onartu ze-
na. Kudeaketa lanetan, Udala-
ren laguntza jasotzen duten
auzokonpostatze guneetako
herritarrei, %40tik %20ra mu-
rriztuko zaie, orain arte aplika-
tzen zitzaien hobaria. Herrita-
rrek kudeatzen duten gunee-
tan, hobariak bere horretan
mantenduko dira. Orain arte
bezala, %40an. Aldaketa ho-
nen zergatia, Rivadeneyra in-
gurumen zinegotziak azaldu
zuen, azken osoko bilkuran.
Neurri honekin, auzokonpos-
tatze guneak, gune autogestio-
natuak, herritarrek kudeaturi-
koak izatea sustatu nahi du
Udalak.

HELBURUA
“Neurri honekin,

auzokonpostatze guneak
herritarrek kudeaturikoak

izatea sustatu nahi du
Udalak”

Hondakinen udal
ordenantza ere,
hasieraz onartua
Bost urte bete berri ditu atez
ateko bilketa sistemak Usur-
bilen. Beste hainbeste urte
ditu hondakinen bilketa eta
tratamenduari loturiko udal
ordenantzak. 2009az geroz-
tik hainbat aldaketa puntual
bideratu dituzten arren, ai-
patu araudiari “goitik behe-
rako” errepasoa ematea era-
baki dio orain, gobernu tal-
deak. Hainbat hobekuntza
biltzen ditu dokumentu era-
berrituak; hala nola, atez
atekotik kanpo dauden gai-
nerako hondakinen bilketari
loturikoak. Orain arteko tes-
tuak ez bezala, euskara lehe-
netsiko du udal ordenantza
honek. Arau hausteen atala
ere egokitu du gobernu tal-
deak, “ordenantzan hobeto
nola jaso ikusi da”, isun ko-
purua dezente jaitsi dela na-
baritu ostean. “Esperien-
tziak gauzak hobetzeko ba-
lio izan digu”, zioen inguru-
men zinegotziak azken oso-
ko bilkuran. Udal ordenan-
tza berria, gobernu taldea-
ren esanetan, “egungoa bai-
no hobea da”. Hondakinen
bilketa eta tratamenduari lo-
turiko araudi berriaren alde
bozkatu zuten EH Bilduko
udal ordezkariek. EAJ-PNV
abstenitu zen. Hamaikabat
eta PSE-EEko zinegotziek
aurka bozkatu zuten.
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0eko hamarkadaren er-
dialdean, jende askok
hartu zuen parte NO-
AUA!ren sorreran. Ho-

rien artean zen Idoia Torregarai.
Aurreko astean elkarteko lehen-
dakari izendatua izan zen eta,
ikusiko duzuen moduan, ilusioz
heldu dio erronka berriari.

NOAUA! Aldizkariaren eta el-
kartearen sorreran hartu ze-
nuen parte eta urte batzuen
bueltan berriz ere NOAUA!n
zaude, lanerako prest. Bi-
txia, ezta?
Idoia Torregarai. Bizitzak
buelta asko ematen ditu. 22
urterekin NOAUA!ren sorreran
hartu nuen parte. Niretzat ka-
zetari eskola handia izan zen,
eta herri proiektu bat martxan
nola jartzen den ikasteko ere
esperientzia handia izan zen.
Orduantxe kazetaritza ikaske-
tak bukatzen ari ginen, gogo
handia genuen gauzak egiteko,
eta bapatean horrelako proiek-
tu baten parte izatea aberasga-
rria izan zen.
Sorreran eta lehengo urtee-

tan kazetari moduan ibili ondo-
ren, bizitzak beste toki batera
eraman ninduen. Ez oso urruti,
euskalgintzan aritu naizelako
beti, hori konstante bat da ni-
gan. Kontseiluan ibili nintzen
bolada batean eta gero Udal
Euskal Unibertsitatean (UEU),
baina NOAUA! beti izan dut
oso presente.
Azken urteetan kolaboratzai-

le moduan aritu naiz aldizka-
rian. Beti mantendu dut NO-
AUA!rekiko lotura.

Eta gogotsu heldu diozu eran-
tzunkizun berriari, ezta?
Oso berezia da proiektu hau ni-
retzat, jaiotzen ikusi dudalako,
eta egia esan ilusioz nator.
Etxean bezala sentitzen naiz
eta nire helburua izango da
ahal den traba gutxiena egitea
eta ahal dudan heinean lagun-
tzea.

1996an abiatu zen elkartea,
eta aldizkaria. Nola gogora-
tzen dituzu NOAUA!ren sorre-
rako garai haiek?
Ilusioa da etortzen zaidan le-
hen hitza. Lan asko egin behar
izan zen, zerotik abiatzen gi-
nen eta dena bilatu behar zen:
egoitza, lehen ordenadoreak…

Eta era berean, erantzunkizun
handia sentitzen genuen.
Une hartan, Josu Aranberriri,

Ainhoa Azpirozi, Gari Udaberi
eta niri tokatu zitzaigun lehen
kazetariak izatea, eta zerbait
handia egiten ari ginen sentsa-
zioa genuen baina hori nahas-
ten zitzaigun ilusioarekin, ur-

duritasunarekin, ardurarekin…
Talde sendoa zegoen
NOAUA!ren atzean baina bage-
nekien gauzak ondo egin behar
zirela, eta ardura hori ere senti-
tzen genuen.
Argi genuen Usurbilek horre-

lako proiektu bat behar zuela
eta horretan sinesten genuen.

Idoia Torregarai, NOAUA!ko lehendakari be

NOAUA!ko sortzaileetako bat, UEUko komunikazio arduradun da gaur egun (argazkia ionmarkel.com).

NOAUA! Gauzak asko aldatu dira
1996tik hona, baina funtsean,
sorrerako helburu berberak ditu
NOAUA!k:euskaraetaeuskalkul-
turasustatzea.1996an,kaleaneta
paperean egiten zena, orain kale-
anpapereaneta Interneten, ezta?
Idoia Torregarai. NOAUA! proiektu
estrategikoa da Usurbilentzat eta
jarraitzen du izaten. Helburuak eus-
karaetaeuskalkulturasustatzeadira
eta, alde horretatik, tamalez esan
behar dugu asko dagoela egiteko
oraindik.
Nahiz eta Usurbil herri euskaldu-

naizan, irabaziakustegenituenespa-
rru batzuetan erdara asko entzuten

da. Batzuetan belarria jartzea beste-
rik ez dago. Azken azterketa sozio-
linguistikoetanere ikusidahori. Era-
bilera sustatu behar dugu.
Ez hori bakarrik. Gizartea aldatu

egin da, kontsumo joerak… Beraz,
NOAUA!ren helburuak oso bizirik
daude. Aldizkariaren bidez Usurbil-
go etxe guztietara sartzen da eus-
kara. Pertsona batzuentzat NOAUA!
izango da euskaraz irakurriko duten
gauza bakarra. Euskaraz irakurtzeko
zaletasunasustatzeaerebazensorre-
rako helburuetako bat. Gazteei ere,
ematen zaien produkzio handiena
gazteleraz dago oraindik.
Zentzuhorretan,aldizkariakjarrai-

tzen du zerbait estrategikoa izaten.
Elkartearenlanaereazpimarratze-

koa da, ekitaldi ezberdinen bidez
euskararietagurekulturariplazaema-
ten diogulako. Eta horrek badu bere
izateko arrazoia.
Eta Internet garai hauetan, ezin

gara tren horretatik atzean geratu.
Gaur egun ezinbestekoa da sarean
egotea: berehalakotasuna ematen
digulako, mugak gainditzeko auke-
ra ematen digulako eta hazteko toki
batdelako.Belaunaldihauetahurren-
goak teknofiloak dira, eta guztien-
tzat erakargarri eta erabilgarri den
zerbait egin behar dugu. Erronka
handia dugu hor ere.

“Aldizkariaren bidez Usurbilgo etxe guztietara
sartzen da euskara”

“Eskola
handia izan

zen NOAUA!ren
sorrera. Geroztik,
beti mantendu dut

NOAUA!rekiko
lotura”
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erria: “Asko dago egiteko oraindik”
NOAUA! Akaso garai batean
jendearen inplikazioa han-
diagoa zen, baina euskara
zein kultur elkarte bat den
aldetik, boluntarioen lana be-
harrezkoa da oraindik NO-
AUA!n. Errelebo arazo hori
orokorra izan da, ezta? Ez
soilik Usurbilgoa.
Idoia Torregarai. Proiektu ba-
ten hasieran normala da inda-
rrak metatzea eta jende bat
martxan jartzea. Batez ere ze-
rotik hasi behar denean.
NOAUA!k oraindik orain be-

harrezkoak ditu boluntarioak.
Zergatik? Euskalgintza arloko
kultur elkarte bat garelako. Eta
hain zuzen, euskara diglosia
egoeran dagoen heinean, beti
beste egoera apalago batean,
ba tamalez behar du adminis-
trazioen babesa eta norbana-
koen konpromisoa.
Zentzu horretan, gauza asko

daude egiteko eta erronka asko
ditugu aurretik. Elkarteak ka-
paz izan behar du ilusio hori
bideratzen. Erakargarri egin
behar dugu elkartea jende be-
rriarentzako eta gazte jendea-
rengana iristeko. Eta bazkidea,

Martxoaren 24ko Batzar Nagusian izendatua izan zen lehendakari.

harro sentiarazi horrelako
proiektu bat laguntzen duela-
ko.

Zurekin batera hiru lagun
gehiago batu dira zuzenda-
ritza taldera. Berri pozga-
rria, gazte jendea ere inpli-
katzeko prest dagoela ikus-
tea, ezta?
Horrek esan nahi du zerbai-
tek erakarri dituela NOAUA!ra
eta baduela zer eskaini. Be-
raz, oso berri ona da. Elkartea
bizia dela eta bizirik dagoela
esan nahi du horrek. Guretzat
oso inportantea da gazteen
ekarpen hori jasotzea. Ikuspe-
gi hori jasotzea. Loraldi bat

IDOIA TORREGARAI

“Erakargarri egin behar
dugu elkartea jende

berriarentzako eta gazte
jendearengana iristeko.

Eta bazkidea, harro
sentiarazi horrelako

proiektu bat laguntzen
duelako”

NOAUA! Aurrera begira, zeintzuk
izangodiraNOAUA!renerronkak?
Idoia Torregarai. Lau erronka aipa-
tukonituzke. Lehena, aldizkariari eta
web orriari dagokiona. Webgunea
berrituaizandaoraingutxietaKomu-
nitateaatalasendotzeaizangodahel-
burua. 2014rako hori egikaritzea
litzatekeerronka.Gizabanakoekzein
herriko taldeek eta erakundeek
NOAUA!Komunitateanpartehartzea.
Beraien berri emateko, eta beraien
artean harremanetarako topaleku
bat aurkitu dezaten.
Bigarrena, kultur elkarteari dago-

kiona litzateke. Aldizkariaren itzale-
an dago baina bere funtzioa bete-

tzen du. Erronka polita du aurretik,
berez herri honetan hain ugaria den
eskaintzaren baitan, zerbait interes-
garriaetabereziaegitea.Horere, iriz-
pide propioak eduki behar ditugu.
Kutixiak ekarriz, adibidez.
Bazkidetza aktibatzea litzateke

hirugarren erronka. Bazkideak hur-
biltzea, gu beraiengana eta beraiek
guregana, eta bigarren pauso bate-
an bazkidetza gehiagotzea, jende
berria erakartzea. Ez bakarrik diruz
laguntzeko,bakoitzakahalduenhei-
nean bere babesa emanez.
Laugarren erronka finantziazio

arlokoa litzateke. Alegia, proiektua-
renbiziraupenaziurtatzea.Zorionez,

gauzakezdaudegaizkiNOAUA!n,eta
gure helburua litzateke horri eustea
eta saiatu bazkidetzaren bidez eta
publizitatearenbidezautofinantzia-
ziomailaareagotzea.Bereziki,Admi-
nistrazioetako deialdiak murriztu
egindirengaraihauetan.Esaerakdio-
en bezala, zuhaitz eroriari orok egur.
Lehengutxiematenzitzaionariorain
iturria gutxitu egin zaio eta horre-
gatikbereziki azpimarratunahinuke
Usurbilen zorionekoak garela, kasu
honetan Udaletxeak hasiera hasie-
ratik ikusi zuelako NOAUA! estrate-
gikoaetagarrantzitsuazela,eta ikus-
tenda18urteetagerooraindikbabes
hori duela NOAUA!k.

Erronka handietako bat finantziazio arlokoa
izango da, “proiektuaren biziraupena ziurtatzea”

ematen ari da gazte mugimen-
duan eta hori gurera ekartzea
gakoetako bat izango da.

Baliabide ekonomikoen fal-
tan, irudimenari eta sorme-
nari heldu beharko zaio ez-
ta?
Euskalgintzan gabiltzanak
inoiz ez dugu diru askorik
izan, biziraun egin dugu. Es-
karmentua dugu, badakigu
zer den diru gutxirekin ibil-
tzea. Baina hori ez da faktore
bakarra, bestela euskalgintza
ez litzateke existituko Euskal
Herrian. Gauzak auzolanean
egiteko eta makinak martxan
jartzeko beste elementu ba-
tzuk ere behar dira, ilusioa
adibidez.
Nire lagun batek esaten

duen bezala, “dirua ez da pro-
blema, diru falta da proble-
ma”. Egia da ez dela faktore
bakarra, baina pisu handia
du. Proiektuak duintasunez
ateratzea inportantea da, lan-
gileak baldintza onetan ego-
nik. Baina sormenetik eta el-
karlanean ere gauza politak
egin daitezke.

“Norbaiti irribarre
bat ateratzea
kristoren bizipoza
ematen dit”
Umorea IdoiaTorregarairen izaera-
ren parte da. Bere lagunek ondo
jakingo dute hori. “Ama optimista
eta aita plazagizona. Bietatik dau-
kat eta umorea da bizitza ikusteko
eta bizitza bizitzeko modu bat. Nik
nahiago dut alde horretatik begi-
ratu”. Duela bi urte barretartia.com
weborriaipinizuenmartxan.“Goza-
tu egiten dut proiektu honekin”,
adierazidigu. “Norbaiti irribarrebat
ateratzea kristoren bizipoza ema-
ten dit. Saiatuko naiz NOAUA!ren
lehendakaritzari ere alde horreta-
tik heltzen. Dagoeneko ikusi dut
zuzendaritzan oso giro ona dago-
ela, eta horrek asko laguntzen du
lanerako orduan”.
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Autobus zerbitzua hobetzeko bilera,
apirilaren 7an Potxoenean

Autobus zerbitzuan hobetzeko
zer dagoen, ekarpenak jaso-
tzeko bilera erronda bat egin

zuen herriz herri Foru Aldundiak, ira-
gan udazkenean. Herritarrek hitzor-
duhaietaneginikoekarpenekin,aurre-
proiektu bat diseinatu du Diputazio-
ak. Egitasmo hau aurkezteko bilera
fase berri bati ekitekoa da asteotan.
Usurbila ere etortzekoak dira berriz.
Autobus zerbitzua hobetzeko parte
hartze prozesuko bilera, datorren
astelehenean, apirilak 7, arratsalde-
ko18:30etanhasitaPotxoenean. Ekj-
taldian, aurreproiektuhonen inguru-
ko herritarren ekarpen, proposamen
eta iritziak bildu nahi dituzte.

Ospitaleko autobus zerbitzurako
hobekuntzak
Aipatumoduan, 2013. urte amaieran
udalerrietaneginikobileretatik, auto-
buszerbitzuahobetzekohainbatpro-
posamen jasozituenAldundiak.Usur-
bilen eginiko saioan ere bai. Gehie-
nak, T2 linearen ingurukoak, hau da,
udalerri hauospitaleekin lotzenduen
bus zerbitzuari buruzkoak.
Groseko anbulategiraino heltzea

proposatu zuten herritarrek. Baita
autobusa herri barrutik pasatzea ere,
maiztasuna handitzea, edota Lasar-
tetik Santuenerako transbordoa egi-
tekoerraztasunak jartzea.ForuAldun-
ditik, usurbildarren ekarpen hauei
erantzunzaie.Batetik, LasartetikSan-
tuenerako transbordoa egoki egin
ahal izateko antolatuko dira ordute-
giak. T2 eta T6 zerbitzuetako trans-
bordoaeregaizki zegoelaziotenherri-

2013ko urte amaieran egin zen lehen bilera Potxoenean. Bigarrena datorren

astelehenean egingo da, 18:30ean hasita.

tarrek. LoturahauhobetzendaAldun-
ditik. Herritarrek eginiko beste eska-
era bat ere onartua dute; autobusa
herri barrutik igarotzea. Aldiz, ospi-
taleetara doan bus zerbitzua Grose-
ko anbulatorioraino heltzea ezinez-
kotzat jotzen du Diputazioak. Herri
artekozerbitzuabaita,ezhiriburubar-
nekoa eta honenbestez, Donostian
tranbordoaegiteakbeharrezkoa iza-
ten segiko du. Bus zerbitzu honen
maiztasuna bere horretan geratuko
daAldunditikdiotenez,ezinbaitahan-
ditu.

Zerbitzua indartzeko eskaerak
Usurbilgoezgain,Buruntzaldeaneta
Tolosaldeanere izanzirenDiputazio-
koak. Eskualdeotako herritarrek egi-
niko ekarpenetatik, zenbait eskaera
orokordaudelaantzemanzituenForu
Aldundiak. Eta horiek kontuan izan-
da,orainherritarren iritziabildunahi
dute. Astegunetako zerbitzua, goi-

zeko 6:00etatik 22:00-22:30 arte-
koa izatearekin ados dauden edo ez
jakin nahi dute. Herrietako jaiak
direnean, beharrezko ikusten bada,
bus errefortzuak jartzea babesten
duten edo ez, edota baliabideak
hobetoaprobetxatuz, gauetakozer-
bitzua berrantolatzearekin bat egi-
ten duten. Ospitaleetako zerbitzua
berriz, askoren ahotan.
Aldunditik zerbitzu hau herritar

gehiagoren eskura jarri izanarekin
ados dauden edo ez, honen ingu-
ruan iritzia eman ahalko dute herri-
tarrek.

Informazioa non
Autobus zerbitzua hobetze aldera,
partehartzekoeta informazioa jaso-
tzeko bide gehiago ere zabaldu ditu
Foru Aldundiak:
www.garraioahobetzen.net
Twitter: @garraioahobetuz
www.facebook.com/GarraioaHobetzen

Apirilaren 11ko osoko bilkurara ikurrinarekin joateko deia

EuskalHerritarrakgaraetaozen-
ki adierazi nahi dugu” izeneko
mozioaaurkeztukoduUsurbil-

go EH Bilduk, apirilaren 11rako dei-
tu duen ezohiko osoko bilkuran. Eus-
kal herritartasunaren alde, Udalbil-
tzarenNazioGobernuak,martxoaren
19anDonostianezagutzeraemanda-
ko ebazpenaren haritik dator dato-
rren asteko hitzordua. Aberri Eguna-
ri begira, udalerrietan ezohiko osoko

bilkurak egiteko deia egin baitzuten,
30 alkatek baino gehiagok.
Usurbilgoplenoa, aipatumoduan,

ap i r i l a ren 11n , ar ratsa ldeko
18:00etan hasita. Egun eta ordu
horretan, herritarrak ikurrinekin
udalbatza aretoragerturatzeragon-
bidatzen ditu Usurbilgo EH Bilduk.
Mozioaaurkeztu etabozkatukodute
udal ordezkariek. Ezohiko osoko bil-
kura amaitu ostean, plenora gertu-

ratutakoherritarrekin taldekoargaz-
ki bat aterako da udaletxe aurreko
plazan.
Ezohikoosokobilkurahau, herri-

tartasunaren aldeko mugimendua
piztu eta eratzeko, datozen hilabe-
teotan herrietan garatu nahi duten
dinamikaren baitan kokatuko da.
Moziook udaletan aurkeztu oste-
an, herritarren artera hedatuko da
aipatu dinamika hau.

Haurrekin
irakurzaletasuna
partekatzen
ikasteko saioa
“Zer egin liburuekin: Kontu Kon-
tari” saioa antolatu dute Yolan-
da Arrietarekin, apirilaren 10era-
ko, 17:30-19:00 artean Sutegi
udal liburutegian. Hitzordua, 0-
7 urte arteko haurren guraso eta
hezitzaileei zuzenduadago. Topa-
ketan parte hartzeko, aurrez
eman daiteke izena liburutegiko
harreran. “Liburu mota ezberdi-
nakeskuartean izangoditugueta
horiekinzeregindezakegunahol-
katuko digu Yolandak”, aurrera-
tu dute antolatzaileek.

Liburutegiko TxokoaNOAUA!n
Tarte honen bidez, Sutegi udal
liburutegiko eskaintzaren berri
emango dute hilean behin.
Halaber, noaua.com web orri-

ko Komunitateko erabiltzaileen
artean da udal liburutegia.
Eta apirilaren 15etik aurrera,

“Liburutegiak App”mugikorreta-
rako aplikazio berria ezagutzera
emango dute.
Ohibezala,hamabostaldihone-

tan ere, hainbat nobedade jarri-
ko ditu liburutegiak bertaratzen
direnen esku.

Irudian, ikurrinaren aldeko

ekitaldia (artxiboko argazkia).

Yolanda Arrietak gidatuko du

irakurzaletasunari buruzko saioa.
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Ahalegin handia eskatu
arren, “gustura ari naiz
eta merezi du”

Denbora libregutxiuztendiokirolak. “Aste-
an zehar egun bat libre, eta asteburuetan
beste egun bat. Baina gustura ari naiz, eta
merezi du”. Duela hiru urte arte, futbola
etaatletismoaegitenzuen.Ostadarren joka-
tzen zuen, erdilari, eta atletismoan aritzen
zen Lasarte-Oriako taldean. “Baina atletis-
moa betidanik egin dut. Entrenamendu
kopurua handitzen hasi zenean, bat edo
beste aukeratu behar eta uste dut ondo
aukeratunuela”, aitortudigu irribarrebate-
kin.

NOAUA! Gustura zaude Lasarte-Oria-
ko taldean?
Itoitz Rodriguez.Nik oso gustura ikusten
dut nire burua talde honetan. Nahiz eta
klub txikia izan, talde-giro oso ona dugu.
Talde handi batean egongo bagina bezala
sentitzen gara.

N. Krisia igartzenal da antolaketa arlo-
an, txapelketetan...
I. R. Krisi garaian gauzak aldatu egin dira.
Laguntzagutxidituguorain.EspainiakoTxa-
pelketara joateko ordaindu egin behar
duzuadibidez. Fitxaeregarestituegindute
eta kontzentrazioetara joateko, ordaindu
egin behar da dezente.

Indoor denboraldi bikaina osatu du 16 urtekokorrikalariak. Gipuzkoa zein Euskadiko txapel-
ketetan marka ederrak ondu eta gero, urrezko

domina eskuratu berri du Espainiako Txapelketan,
400 metroko lasterketan. Udarregin eman zituen
lehen urratsak baina orain Lasarte-Oriako taldean
ari da. Mitxelinen, entrenamendu batean izan gara
berarekin solasean.

NOAUA! Espainia mailako lehen txapelketa
duzu hauxe, ezta?
Itoitz Rodriguez. Irabazidudan lehenada, bai. Par-
te hartu dut beste edizio batzuetan, baina hau izan
da irabazi dudan lehengoa.

Horrek zapore ona utziko dio bati. Horrelako
garaipenbat ez daurtero lortzen, ahaleginhan-
dia egongo da atzean.
Izugarrizkosatisfakzioaematenduhorrelakogarai-
pen batek. Eta bai, gogor egin behar da lan, horre-
lako helburuetara iristeko.

Eta ordu asko sartu.
Ordu asko, izerdi asko, entrenamendu gogorrak...

Zorteak ere bere garrantzia izango du horre-
lako lasterketetan, ala400metrokoprobabate-
an gehiago da prestakuntza eta sasoi onean
egotea?
Bakoitzaren prestakuntza da batez ere garrantzi-
tsua. Horrek balio du, baina faktore hori ere kon-
tuan hartu behar da.

Aldarte onean iritsi al zinen finalera?
Berez, ikasturte osoa eman dut Espainiako Txapel-
ketaprestatzen. Eta ondo iritsi nintzen. Baina fina-
laurrekoan, larunbatean,hortxehortxe ibili nintzen,
tentsiopixkabatekin.Gainera, finaletanbaino oke-
rrago pasatzen dut finalaurrekoetan. Baina behin
finalerako sailkatu nintzenean, forman nengoen
eta prest lasterketarako...

Zer diozu, finalaurrekoak gogorragoak direla
zuretzat?
Presio gehiago duzu. Faborito bat finalaurrekoe-
tatikkanpogeratzea,gogorragoegitenda (eta fabo-
rito zen Itoitzaurten).Gaineraezinduzuaskoneka-
tu, zerensailkatuzgero finalaere korritueginbehar
da gero. Finalaurreari ekin baino lehen urduri nen-
goen, baina gero karrera ona egin nuen eta fina-
lera iristea lortu nuen.

Finalera beraz, karga hori kenduta iritsi zinen.
Hori da. Finalean “topera aterako naiz eta ia zer
gertatzen den” pentsatzen atera nintzen.

Dominetan erreparatzen dugu gehienok, bai-
na denbora ere inportantea izan ohi da. Eta
zuk 400 metroko finalean oso denbora ona
egin zenuen. 48 segundo 99 ehuneneko. Zure
onena, ezta?
Gainera denborak domina baino garrantzia han-
diago du oraingoan. Espainiako domina ez nuen
inoiz irabazi, baina denbora horrekin jubenil mai-
lako Euskadiko errekorra egitea ohorea da niretzat.

Espainiakoan ere, onenen artean egongo da
denbora hori.
Urteko markarik onena da jubenil mailan, eta his-
toriako bosgarren onena.

200metrotan ere txapeldun zara, Euskadimai-
lan.
Bai, errekor gabe, eta horrek ere satisfakzioa ema-
ten du.

200metrotanEuskadiko txapeldun, eta400eko-
an, Espainiako txapeldun. Zein da ordea zure
espezialitatea?
Oraintxebertan,400metrokoa. Lehen luzeetan ibil-
tzen nintzen, 600ekoan. Baina uste dut hemendik
urte batzuetara 800 metrora pasako naizela.

Itoitz Rodriguez atleta gaztea: “Finaletan baino
okerrago pasatzen dut finalaurrekoetan”

16 urterekin, onena da jubenil mailan, baina baita junior (bi urte gehiagokoak) eta senior askorekin

alderatuta ere. Etorkizun oparoa du atletismoan.

ITOITZ RODRIGUEZ

“Espainiako domina ez nuen inoiz
irabazi eta denbora horrekin
gainera Euskadiko errekorra
egitea ohore handia izan da”
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Eskubaloia Oiardon
Apirilak 5, larunbata
9:30 Alebin mutilak: Udarregi 5B-Urnieta 5A
9:30 Alebin mutilak: Udarregi 5A-Langile A
10:30Alebinmutilak:Udarregi 6B-Udarregi 6A
11:45 Infantil neskak: Udarregi B-Eibar A
13:00 Infantil mutilak: Udarregi C-Ordizia
17:30 Jubenil mutilak: Usurbil K.E.-Eibar
(Urnietako Udal Kiroldegian)

Apirilak 6, igandea
11:30 Infantil mutilak:
Udarregi Usurbil-Tolosa C.F. “A”

Futbola Haranen
Airilak 5, larunbata
17:00 Regionalak: Usurbil FT-Deusto

Apirilak 6, igandea
9:00 Futbol Eskola, Topaketa
10:00 Kadeteak areto futbola: Usurbil FT-Zaldibi
11:00 Kadeteak F-11: Usurbil FT-Herrera

Senior neskak,
Euskadiko Sektorean
Euskadiko Sektorerako sailkatu da senior
nesken eskubaloi taldea. Usurbil Kirol Elkar-
tetik berri eman dutenez, “orain lehen pos-
tua dute jokoan”. Euskadiko Sektorea apiri-
laren 11ko asteburuan jokatuko dute.

Soinketa erritmikoko
taldeen topaketa,
datorren astean Oiardon
Apirilaren 12an, Dantza Egunean, Tximeleta
soinketa erritmikoko taldeen topaketa ospa-
tuko da Oiardo Kiroldegian.

Apirilak 12, larunbata
10:00-11:00Benjaminak:pelotaetauztaia.
12:20-13:20 Alebin eta infantilak: txapelke-
ta. Mazoak-uztaia, xingola-pelota, uztaia
bakarka.
13:20-13:30 Sari banaketa.
16:20-17:30 Benjaminak: pelota eta uztaia.

NOAUA! Epe erdira zeintzuk dira zure asmo-
ak?
Itoitz Rodriguez. Lehenbizi aurre-denboraldia
egin, eta gorputza ondo prestatu txapelketetara-
ko. Gogor entrenatu eta helburua litzateke maia-
tzaren 18a baino lehen 48 segundo 90 ehunene-
kodenboraegitea.MarkahorrekinEspainiakoselek-
zioarekin Bakura (Azerbaian) joango nintzateke,
Europako Txapelketara.

Noiz da txapelketa hori?
Maiatzaren 30etik ekainaren 1era izango da.

Beraz, hori izango da zure erronka aurten,
ezta?
Bai, saiatuko gara hori egiten, baina ez bada lor-
tzen, ez da ezer gertatzen. Denboraldi hasieran
ez genuen horretan pentsatzen, baina saiatuko
gara.

Arraras-Gorriti mendi irteera egingo dute dato-
rren astean Andatzako lagunek. Izena emateko
aukera dago oraindik. Hori bai, azken eguna api-
rilaren 9a izango da. Apuntatzeko 12 euroko
ordainketa egin behar dute Andatzako bazkide
eta langabetuek eta 15 eurokoa gainerakoek.
Usurbilgo mendizaleen kirol taldeak Kutxan-

bank-en duen kontu zenbaki honetan egin behar
da ingresoa: 2095 5069 07 1068489805.
Irteerarako plazak mugatuak izango direnez,

Lehentasuna Andatza Mendi Kirol Taldeko kide-
ek izango dute.
Izen ematea apirilaren 9an amaituko da bai-

na Arraras-Gorriti mendi irteera apirilaren 13an
egingoda, igandearekin. Irteeraraabiatzekohitzor-
dua, goizeko 7:00etarako finkatu dute, Oiardo
Kiroldegian. Joan etorria autobusez egingo da.
21kilometrotako ibilbideaegiteaproposatzenzaie
mendizaleei, 5 ordu eta erdi inguruan.

Arraras-Gorriti, Andatzaren
hurrengo hitzordua

“Aste Santua kirola eginez” igarotzeko gonbita
luzatzen diete Usurbil FT-tik, Lehen Hezkuntzako
6-12 urte arteko ikasleei. Futbol txokoak antolatu
dituzte Usurbilgo Udalaren eta Udarregi Ikastola-
ren laguntzarekin, apirilaren 22tik 26ra, astearte-
tik larunbatera.Egunero,10:00etanhasieta13:00ak
arte. Animatzen diren gaztetxoek egunotan dute
izen emateko epea.
Batetik, izen emate orria eskuratu eta datuekin

bete behar da. Horrekin batera, 45 euroko ordain-
ketaeginbeharda:20955069061071029051(Kutxa-
bank). Prezio horren barne doa asegurua. Ordain-
keta egiterakoan ez ahaztu haurraren izen abize-
nak eta “Aste Santua” kontzeptua adieraztea.
Ordainagiria, eta izen emate orria Usurbil FT-ren

Haranekoegoitzanutzibehardira,asteazkenhone-
tan, apirilaren 2an edo ostiralean, apirilaren 4an.
Arratsaldez,17:30-19:00artean. Informaziogehia-
go: futusurbil@yahoo.es

Aste Santuko futbol
txokoetako izen ematea

Europako Txapelketa begibistan

Gorputza ondo prestatu eta denboraldi ona

egitea du xede Itoitz Rodriguezek.



16 GAZI, GOZO, GEZA 2014ko apirilaren 4an

ETXEBIZITZA
Salgai

Sanesteban kalean pisua salgai. 3
logela, sukalde-egongela, komu-
na, eta balkoia. Dena berritua. Tel.
699 680 265. 135.000€.

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
Etxebizitzabatpartekatzekoper-
tsonaarduratsubatenbilanabil,
Usurbil-en.Tel.695425731. Inte-
resatuakdeitu. JoseAntonio.Gela
bat alokatzen dut. Prezio inte-
resgarria. 657 535 299.

Santuenean, diseinu polita eta
berritua. 570€. 2 logela, 2 hila-
beteko fiantza. 667438145

Santuenean, diseinu polita eta
berritua.600€. 2hilabetekofian-
tza. txangu68@hotmail.com

Lasarten, Zumaburu auzoan,
lokal bat alokatzen da. 150€
hilabetean. Erreforma txiki bat
behar du. Tel. 687 348 223.

"Logelabatalokagai.250euro+gas-
tuak. Kale Nagusian. 606 642 161

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

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

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

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

MOTORRA
salmenta,
garajeak

GarajeitxibatalokatzendaZubiau-
rrenea 10ean. Tel. 620 024 663.

Bi garaje saltzen dira. Batera edo
binaka. 21 eta 25 metro karratu-
koak. Santuenea 17. 615149900.

Moto bat salgai, Kymco marka-
koa. People 125. 618 963 385.

2 Garaje (marra) salgai edo alo-
kairuan. Biak batera edo aparte.
Olarrondoinguruan.607333966.

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

Kale nagusian garaje itxi bat alo-
katzen da: ate automatikoa eta
kotxeaetamotoasartzekomodu-
koa . Te lefono zenbak ia :
667984083

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

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Neska,garbiketalanakegitekoedo
pertsonahelduaketahaurrakzain-
tzeko.Internaedoexternamoduan,
arduratsuaetaerreferentziekin.631
333 251

Neska,garbiketalanakegitekoedo
pertsonahelduaketahaurrakzain-
tzeko.Internaedoexternamoduan,
arduratsuaetaerreferentziekin.653
620 770

Neska,garbiketalanakegitekoedo
pertsonahelduaketahaurrakzain-
tzeko.Internaedoexternamoduan,
arduratsuaetaerreferentziekin.672
740 521

Pertsonahelduakzaintzeko,inter-
no eta orduka. Gauak etxean edo
hospita lean pasatzeko .
Esperientziarekin. 648 761 874.

Paperakongidituenneskabat lan
bila dabil, etxeko lanak egiteko,
orduka.Esperientziahandia.Erre-
ferentziekin. Tel. 638 602 597.

Neska euskaldun batek lan egin-
go lukearratsaldetan,4ordu,hel-
duak zaintzen. Tel. 626 735 354.

Emakume bat lan bila dabil etxe
batean bere seme-alaba gaztee-
kin bizitzeko. Lasarte edo Usurbi-
len. 689 344 946.

Lan bila nabil. Interna moduan,
orduka...Paperak ongi eta errefe-
rentziak (umeak zaintzen, garbi-
ketanetaostalaritzan)698322406.

Lan bila nabil, sukaldari, zerbitza-
ri, gidari laguntzailemoduan edo
garbiketa industrialean. Paperak
ongi. 688 268 625.

Goizez lan egingo nuke garbiketa
lanetan edo umeak edo helduak
zaintzen. 661 378 340.

24 urteko neska usurbildar eus-
kalduna klase partikularrak ema-
teko prest: LHn ingelesa, frantse-
sa, euskara, gaztelera eta inguru-
mena.DBHetaBatxillergoaninge-
lesa, frantsesa, euskara, gaztelera
eta filosofia arloak, baita ingele-
sez ematen diren gaiak ere. Eus-
kara:EGAtitulua(goimaila) Inge-
lesa: Advanced titulua (goimaila)
Frantsesa: Goi maila 687025768
(Jaione)

Emakumeeuskalduna,gertuinter-
nabezala joatekopertsonanagu-
siak zaintzeko. Klinika laguntzai-
le tituluarekin. 619511789 / 943
760418.

Erizainlaguntzailebat.Sukaldeeta
masajeko titulazioarekin. Pertso-
na helduak, gaixoak edo umeak
zaintzeko.Esperientziafrogagarria-
rekin. 943 36 50 79.

Paperak ongi dituenmutil bat lan
bila dabil. Pertsona helduak zain-
tzen, etxeak garbitzen, sukaldeko
laguntzaile moduan, harraskan
garbitzen, peoi... 648 761 874.

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).

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak
Harriet!
Apirilaren 7an
4 urte beteko
dituk.
Besarkada eta

muxu pila bat etxeko
guztien partez! Asko maite
haugu, bihurri!

Zorionak
Irene! 4
urte
beteko
dituzu

apirilaren 3an. Zorionak!!!
lagunen eta irakasleen
partetik. Eskolan ospatuko
dugu.

Zorionak
Xuban!
Zorionak
zure 9.
urtebete-
tzean!

Ondo pasa eta muxu
asko familia guztiaren
partetik!

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
Facundo García Pérez de Galiñánez
82 urterekin hil zen
martxoaren 26an, Usurbilen

Severiano Garcia Ponce
75 urterekin hil zen
martxoaren 26an, Usurbilen
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Klase partikularrak ematen ditut
ikasturteanzeinudan. Irakaskun-
tza ikasketak eta errefortzu kla-
seetan esper ientz iaduna.
(647142701 Amaia)

Haurrakzaindukonituzkegoizzein
arratsaldez. Irakaskuntzandiplo-
matua. (647142701 Amaia)

Auxiliargeriatraetasukaldari bat
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. 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
Emakumeautonomobatbeharda
Usurbilgo elkarte bat garbitzeko.
943 36 27 24 (Hitzorduak astele-
henetan 18:00-20:00)

BESTELAKOAK
Nikitxurimangaluzebatgaldudugu
Erreka Txiki inguruan. Katu baten
marrazkiaetaperlatxoakditu.Aur-
kitu baduzu, deitu 943 37 04 03
telefono zenbakira. .

Gidari arduratsubat eskaintzenda
etxepribatubaterako.Libreordudes-
berdinetan. Tel. 696 264 197.

Jostekomakinaksalgai.Prezioone-
an. Tel. 943 36 32 01.

Belar fardoak salgai. 943362072.

6hilabetekoBulldogfrantsesagal-
du da, txuria orban beltzekin, Txo-
koalde inguruan.Norbaitek ikusiko
balu deitu 637 93 20 58 (Silvia)

Iphone 5 telefono mugikorra gal-
dunuenEguberrietan.Topatubadu-
zu, deitu 943 36 11 15 telefonora.

Valentziakomandarina ekologiko-
aksalgai.1€kiloa.Bitartekaririkgabe.
Tel. 637 929 093.

Katu beltza eta txuria galdu da

herrian,"Txalaka"frutadendaingu-
ruan.Pottoloxamarradago.Nor-
baitekaurkitubadu,deitu:605752
667. Saria emango da.

Baserri edobordabatnahi genu-
kealokatuedoalokairuarenbidez
erosi.Oiloak,pottokaketabaratza
ditugu,berazhektareabatgutxie-
nezbehardugu.Miren:656742048;
Alaitz:658724075

Hemengo,Kiwiaketababarrunak
salgai. Tel. 943 364 937.

Baserribateskaintzendakonpon-
duetanegoziobatjartzekoLasar-
te inguruan. Tel. 626 728 463.

Josteko bi makina salgai.
943363201.

Indukziozkosuasalgai.Biurteditu
eta baldintza onetan dago. 943
361 109.

Zubietan 10.000m. baino gehia-
goko lursail bat alokatuko nuke.
635729637

Izotzetan ibiltzeko patinak salgai.
35 - 38 talla, merkeak. 649 482
775.

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

Aurtengo etahemengobabarru-
naksalgai,artoarekinbateraegin-
da. 637974994

Hemengointxaurraerosikonuke,
deitu 634 409 888

Ezkontzetan,festetanedoanto-
latzendituzuenospakizunetara-
ko Dj lanak egiteko prest. 615
713204edodjlarra@usurbil.com

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

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai 637974994

Ezkontzetan abesteko talde
bokal bat nahi? 665 745 071

Ezkontzazeinekitaldietanabes-
tekokantari lirikoa.Maketabat
entzungai daukat. 690784113.

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak,pati-
neteak, liburuak… Garbigune-
an. Doan hartu daitezke. Aste-
lehenetik ostiralera: 10:15-
13:00 / 16:00-19:00 artean.
Jai egunak ez diren larunbate-
tan: 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 03 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Ostirala 04 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Larunbata 05 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Igandea 06 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Astelehena 07 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Asteartea 08 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Asteazkena 09 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Osteguna 10 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Ostirala 11 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 12 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Igandea 13 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 apirilak 3-apirilak 13



Agenda apirila

18 INGO AL DEU? 2014ko apirilaren 4an

Susmo taldekoen azken
kontzertua Akerra gaztetxean

Aspaldiko herriko talde baten itzuleraz goza-
tzeko aukera izango dute larunbatean, api-
rilak 5, Txokoaldeko Akerra Gaztetxera hur-

biltzendirenek.Gauerdianhasikodenkontzertugaua-
ren baitan, Susmoren itzulerako saioa izango da,
eta azkena. Eta haiekin batera, 3p4 eta Dj 140tas.

Kontzertu gehiago,
apirilaren 11n Usurbilgo gaztetxean
UsurbilgoGaztetxean.DonostiakoMadeleine,Orio-
ko Citizen Kane eta Zarauzko Managaitz taldeak
gonbidatu ditu Gazte Asanbladak, apirilaren 11n
Usurbilgo Gaztetxean antolatu duten kontzertu
gauera. 23:00etan hasiko dira emanaldiak. Aurre-
tik, 22:00etan, “NasiGorengAdiktion”,Diskoira tal-
dezarauztarrakAsianeginikobirari buruzkodoku-
mentala proiektatuko du Gazte Asanbladak.

Apirilaren 10ean, afari beganoa
Hileroko bigarren ostegunetako ohiturari jarrai-
tuz, afari beganoa ospatuko da, apirilaren 10ean,
20:30etatik aurrera UsurbilgoGaztetxean. Boron-
datearen truke, kalitateko otordumerke eta goxoa
dastatu ahalko da, Gazte Asanbladakoen eskutik.

5 larunbata
Hitzaldia: “Salto kuantikoa: Unibertsoaren
erantzuna gaur egungo arazoei”. 19:00etan
Sutegin.
Kontzertua Akerran. Susmo, 3p4 eta Dj
140tas. 00:00etan.

6 igandea
Tipi-Tapa: arrautzekin eginiko pintxo bere-
ziak. Goizetik 15:00ak aldera arte Txapeldun,
Artzabal, Xarma, Bordatxo, Txirristra, Txiribo-
ga eta Aitzagan. 150 euroko erosketa balea-
ren zozketa, 15:00etan Txirristran.

7 astelehena
Autobus zerbitzua hobetzeko parte hartze
prozesuko saioa. 18:30ean Potxoenean.

Datozenak
Datorren astean,
II. Dantza Eguna
Usurbilendantzaren inguruanaritzendiren
taldeen topaleku bihurtuko da frontoia eta
Kaxko ingurua, apirilaren 12an larunbata.
Eguerdian, batukada kaleetan zehar.
17:30 Usurbilgo Talde desberdinen dan-
tza erakustaldia.
19:00Kantu-Dantza Jira, frontoitikabia-
tuta
22:00 “Sustrai bereko adarrak” ikuskizuna

The Hastelen´s Taldea, Zumarte abesbatza,
Ixabel Agirresarobe eta Usurbilgo Dantza
Taldeak elkarlanean sortutako ikuskizuna.
50 dantzari taula gainean ikusteko aukera.
Antolatzailea: Dantza Taldea.

Ingeleseko udalekuak
Udarregi Ikastolan
Datorrenudanere, irakasle “natiboekin” eta
talde txikitan, ingelesamodudibertigarri eta
desberdin batean ikasteko aukera eskain-
tzenduteUdarregi Ikastolatik.5-11urtearte-
ko haur eta gaztetxoei zuzenduriko udale-
ku irekiok, ekainaren 25etik uztailaren 22ra
izangodira.Goizezeta lauorduz,9:00-13:00
artean. Izenemateazabalik, apirilaren25era
arte, Udarregi Ikastolako idazkaritzan. Pre-
zioa, 300 euro. Baina udalekuetako moni-
torea etxean hartzen duenak, udalekua
doan izangodu.Udalekuokburutuahal iza-
teko, gutxieneko taldea osatu beharko da.

Arrautzekin eginiko pintxoak,
igandeko Tipi-Tapan
Tipi-Taparen hamalaugarren edizioan izango da.
Apirilaren6an,goizetik15:00akalderaarte,2euro-
ren truke, mokadua eta edaria, Txiribogan, Aitza-
gan, Xarman, Txirristran, Bordatxon, Artzabalen
etaTxapeldunen. Ibilbidegastronomikoarenamaie-
ran, 150 euroko erosketa balea zozketatuko dute,
15:00etan Txirristran. Gogoan izan, zozketan par-
tehartzekoTipi-Tapa txartela lortuetabertan, zaz-
pi tabernetako zigiluak eskuratu behar direla.

Zumarte Musika Eskolakoak,
Debako X. Akordeoi Topaketan
Apirilaren6anX.AkordeoiTopaketaegingodaDeban.
“Eguerdiko12:00etankalejira izangodaeta13:00ean
kontzertuaAldatsfrontoian. TopaketahonetanMusi-
ka Eskola ezberdinetako akordeoilariez aparte,
DebakoMusika Eskolako Dantzariek, Gaiteroek eta
Koralak, Aitzuri Abesbatzak eta Debako erraldoiek
parte hartuko dute. Intza Apezetxea, Asier Iru-
retagoiena, Imanol Iribar eta Maddi Zuloaga
izango dira Zumarteko ordezkariak.

3p4 eta Dj 140tas taldeekin batera arituko dira

Susmokoak (argazkian), larunbat honetan Akerran.






