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Auzokonpostarako gune berria, 
anbulatorio ondoan

Igande honetan, 
Baxurde Krossa 

Jaien atarian dira 
Santuenean

Larunbat honetan inauguratuko da 
Udarregi ikastolaren eraikin berria
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Auzokonpostarako gune berri bat izango 
du laster Usurbilek; Udalak anbulatorio 
ondoan ireki nahi duena, Galtzaragaña, 

Munalurra eta Puntapax kaleetako bizilagunen–
tzat. Erabiltzaile izan nahi dutenentzako oharra; 
beharrezko informazio eta argibideetarako bile-
ra deitu dute Usurbilgo Udalak eta Usurbil Zero 
Zaborrek larunbat honetarako, irailaren 20rako, 
eguerdiko 12:00etan, udaletxe ondoan dagoen 
konpostagunean.

“Konpostatzeko jarraibideak eta formazioa 
ere emango dira bileran bertan. Izena emate-
ko aukera ere izango da. Gogoratu konposta 
egiten dutenek ingurumenari fabore bat egiten 
diotela, eta hondakin tasa txikiagoa ordain–
tzen dutela”, gogorarazi dute bilera deitu du-
tenek. Zehaztasun gehiago nahi dituenak, 650 
374 936 telefono zenbakira deitu dezake, edo 
usurbilzerozabor@gmail.com helbidera email 
bat idatzi.

Albistea iruditan

Laburrean

Egunkariaren auzi 
ekonomikoko epaiketa

Bi enpresari atxilotu 
dituzte

Ahalduntze ikastaro 
berria

Auzokonpostarako gune berri bat

Galtzaragaña, Munalurra eta Puntapaxeko bizilagunei zuzendua dago.

Ostiral honetan erabakiko dute epaileek epai-
keta egin edo ez. Bezperan, irailaren 18an, 
elkarretaratzea deitu dute goizeko 11:30etik 
aurrera, Donostiako Auzitegiaren atarian. Ka-
suan 8 lagun daude auzipetuak, Joan Mari 
Torrealdai herritarra tartean. Fiskaltzak guztira, 
128 urteko kartzela zigorra eta 221 milioi eu-
roko isuna eskatzen du zortzi lagunontzat.

Udaleko Parekidetasun Sailak antolatu du “Kri-
sia eta doluen aurrean ahalduntzea” izeneko 
ikastaroa, irailaren 25etik abenduaren 18ra. 
Ostegun arratsaldero, 17:30etik 19:30era Bake 
Epaitegi atzealdeko lokalean, Pepa Bojo psiko-
logoaren eskutik. Doan eman daiteke izena irai-
laren 22ra arte, Parekidetasun Sailean; 943 377 
110 / parekidetasuna@usurbil.net

Piper bilketan langileak ustez irregulartasun 
egoeran izateagatik, Usurbil eta Aginagako 
enpresari bana atxilotu dituzte. Gipuzkoako 
bost enpresarirentzat lanean ziharduten 58 la-
gun identifikatu dituzte. Hauetatik 24 lagun lan 
kontratu gabe ziren, eta Gizarte Segurantzan 
alta eman gabe. Isunak jartzeaz gain, ikerketa 
bat abiatu dute.

Euskal presoak

Euskal Herrira!
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Maialen Unanue

Baten batzuk izango ginen 
joan den ostegunean tele-
bistaren edo ordenagailua-

ren aurrean Kataluniako Diadan 
egindako V erraldoi hari begira. In-
bidiaz begira. Eta errazagoa iruditu 
arren guztiak Bartzelonan elkartu 
direlako, aurreko Diadan egindako 
giza kateak baino antolaketa lan 
gehiago eman omen die V-a anto-
latzeak. Udaltzaingoak 1.800.000 
lagun kontatu zituen! Niri, behin–
tzat, izugarria, ikusgarria egiten 
zait hainbeste jende elkarrekin 
ikustea, guztiak partekatzen duten 
herrialdearen independentziaren 
alde, etorkizun hobe bat eraiki go-
goz. Izugarria da.

Ekainaren 8az gogoratu nin–
tzen, katean jarrita ibilbideko bes-
te zenbait puntutan nire lagunak, 

senideak, ikaskideak, lankideak ere 
eskuak emanda egongo zirela pen–
tsatu nuela; nolabait, ni ere haiei 
eskua emanda nengoela. Momentu 
hunkigarria, alaia… Eta etxerakoan, 
euforia, euforia izugarria irudiak te-
lebistan ikustean, hurrengo eguneko 
egunkariak irakurtzean. Eta jakitea 
ez nintzela izan bakarra, milaka eta 
milaka lagunek izan genuela senti-
pen bera; katera joan ala ez. Ederra 
egin genuen!

Pentsatzen jartzen naiz hasi bes-
terik ez dugula egin ibilbidea Euskal 
Herrian. Zer etorriko da hurrena? 
Laster argituko dira gauzak, edo 
argitzen hasiko dira, behinik behin, 
pixkanaka. Hilaren 27an hitzordua 
deitu du Gure Esku Dagok Arrasa-
ten: udan herriko batzordeetatik ja-
sotako orri zuri guztiek markatu du-

ten bide posiblea ezagutuko dugu, 
eta horietatik abiatuta zein jarrai-
tu nahi dugun, zein pausu eman 
nahi ditugun erabakiko dugu.

Denborek ematen didate beldur 
pixka bat. Esan nahi baita, guztiok 
ez dugula abiadura bera jasaten: 
batzuek bertigo pixka bat senti de-
zaketela martxak azkarregi alda–
tzera behartuak badira, edo hala 
izan direla sentitzen badute. Eta, 
alderantziz, noski. Frustrazioak 
sortuko dira, ziur aski, baina ahalik 
eta gutxien izatea zaindu beharko 
da, Euskal Herriaren erabakitzeko 
eskubidearen alde ahalik eta in-
dar gehien metatu behar baitugu. 
Katalunian hartutako abiada guk 
inoiz hartuko badugu, benetan 
ondo egin beharko ditugu aurre-
tikako lan guztiak.

Eta pentsatzen jartzen naiz zei-
nen errazak diruditen batzuetan 
gauzek Katalunian; eta zeinen zailak 
ematen duten hemen. Nola, hemen, 
nahiz eta (ustez) bat egiten dugun 
kontuetan ere mokoka gabiltzan 
geure artean; nola Madriletik kolpe 
latzik etortzen ez den bitartean ez 
garen benetan elkartzen; gogora 
dezagun urtarrileko manifestazioa 
Bilbon. Nik oraindik ez dut ahaztu 
prentsaurreko hori. Prentsaurre-
koaren amaieran hitza hartu zuen 
ETBko kazetariak nola ezin zuen irri-
barrea ahotik kendu.

Zer gertatuko da datorren urta-
rrileko manifestazioan? Berriro ere 
elkarrekin aterako al gara kalera? 
Edo beste kolpe latzik etortzen ez 
den bitartean mokoka jarraituko 
dugu?

Kolperik ez den bitartean

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

Ikasturte berrian egoitza berria 
Usurbil Dantza Taldekoentzat. 
Aurrerantzean, Oiardo Kirolde-

gian kokatuko da dantza zaleen 
bilgunea. Leku aldaketa betean di-
ren honetan zabaldu dute bestalde, 
2014-15 ikasturte berrirako izen 
ematea. 

Apuntatzeko idatzi email bat, 
dantzataldea@usurbil.com helbi-
dera. Dantzariaren izen abizenak 

Dantza Taldeak egoitza berri bat izango du
eta taldea zehaztu, maila haurren 
kasuan. Izen emateko beste modu 
bat, antolatzaileengana jotzea. Bi 
egunotan eman ahalko da izena, 
Dantza Taldekoen egoitza berrian, 
Kiroldegi sarrera ondoan, eskuin 
aldera sartuta; irailaren 19an eta 
24an, 17:00-19:30 artean.

Taldeak eta ordutegiak
Irailaren 29an abiatuko dute ikastur-

te berria, Usurbil Dantza Taldekoek. 
Dantza garaikideko kideak izan ezik, 
irailaren 15az geroztik martxan bai-
tira. Denboraldi berrirako duten es-
kaintza ikusita, argi dago; Usurbilgo 
dantza mugimendua indartzen ari 
da. Hona hemen sortu asmo dituz-
ten taldeak eta entsegu saioen or-
dutegiak:
-Haurren dantza taldea: entsegu 
saio eguna finkatzeko, bilera iraila-
ren 26an, 18:00etan Oiardo Kirolde-

giko entsegu saioan.
-Dantza garaikidea: astelehenetan 
19:30-21:00 (Udarregiko erdiko are-
toan).
-Erromeria taldea: asteazkenetan 
19:30-21:00 (Udarregiko erdiko are-
toan).
-Dantza talde tradizionala: apunta-
tutakoen artean zehaztuko da ordu-
tegia.
-Saloi dantzak: apuntatutakoen ar-
tean zehaztuko da ordutegia.
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Ingelesezko mintza praktikan parte hartu, informatika klaseak jaso, DBHko titulua jaso...
Eskaintza zabala da Helduen Hezkuntza Eskolak egiten duena.

EPA-n matrikulatzeko aukera zabalik

18 urtetik gorako Usurbilgo Hel-
duen Hezkuntza eskoletan par-
te hartzeko, izen emateko epea 

zabaldu dute. Besteak beste, DBH-ko 
titulua eskuratu, informatika klaseak 

jaso edota ingeleseko mintza praktika 
saioetan parte hartu daiteke. Argibide 
gehiagorako: 943 366 608 telefono zen-
bakian edo epalasarte.es posta elektro-
nikoaren bidez. 

1972koen kinto bazkaria
Urriaren 11n, Aginaga sagardotegian 
bilduko dira. Izen emateko epea, irai-
laren 30era arte zabalik. Prezioa, 40 
euro. Ordainketak kontu zenbaki ho-
netan egin behar dira: 0182 6043 21 
0201514132 (BBVA). Ordainketak egite-
rakoan izen abizenak adierazi. Argibide 
gehiagorako: 687 858 477 (Joxemi).

1946koen kinto bazkaria
Urriaren 5ean, Antxeta jatetxean. Izen 
emateko epea zabalik, irailaren 27ra 
arte, Laurok liburu dendan edo 943 363 
448 telefono zenbakira deituta. “Anima-
tu!”, luzatu dute gonbita antolatzaileek.

80 urtekoei omenaldia
Lehenbizi, aurten 80 urte betetzen dituz-
ten bazkideak omenduko dira 12:00etako 
mezan. Hil direnak ere gogoratuko dituz-
te. Eta ondoren, 14:00etan bazkaria. Gure 
Pakeako bulegoan eskura daiteke txartela; 
35 eurotan. Ordainketak bi kontu zenbaki 
hauetako batean egin:
Euskadiko Kutxa: 3035014031 1401018416.
Kutxabank: 2095 5069 04 1060905378.

Emilio Lopez Adanen 
hitzaldia gaztetxean
“Biolentzia politikoaren memoriak” so-
lasaldia, ostiral honetan, irailaren 19an, 
18:00etatik aurrera Usurbilgo Gazte-
txean, Emilio Lopez Adanekin.

Dantza mandingeak
Afrikar dantza mandingeen ikastaroa 
urritik aurrera, asteazken arratsalde-
tan, 19:00etatik 21:00etara Usurbilgo 
Gaztetxean. Irakaslea: Pierre Cece Koly 
Camara. Prezioa, hilean 28 euro. Izena 
emateko deitu: 627 285 904 / 
usurbilgogaztetxea@gmail.com. 

Ikastaroko ordutegia behin behinekoa 
da, behin betiko ordutegia talde kideen 
artean erabakiko da.

Kantu Taldea, martxan
Irailaren 23tik aurrera, asteartero bil-
duko dira 18:30etatik aurrera Udarregi 
Ikastolan. Ikasturteko lehen kantu-ji-
ra berriz, Argia Egunarekin egokituko 
den iraileko azken larunbatean, hilaren 
27an. Arratsaldeko 19:00etan, Mikel La-
boa plazatik abiatuta.

Tomas eta Arantxa 
pailazoak Santuenean
Irailaren 26an ostirala, Tomax eta Arantxa 
pailazoek emanaldia eskainiko dute San-
tueneko frontoian.  Arratsaldeko 17:00etan 
hasiko da ikuskizuna, eta ondoren txokolatea 
banatuko da. Pailazoen web orrian irakurri 
dugunez, “Mendizaleak” izeneko ikuskizuna 
eskainiko dute. “Mendira joango dira. Perre-
txiko batzuk bildu ondoren, tontorrera abia-
tuko dira makila hartuta”. 4 urtetik aurrerako 
umeei zuzendua, ordubeteko iraupena du 
ikuskizunak.

Matrikulazioa zabalik 
euskaltegian
“Euskara praktikoa” lemapean, euskara ikas-
tera animatzen dute Etumeta-AEK euskal-
tegitik. Hauxe ikasturte berrirako eskaintza: 
euskalduntze ikastaroak, autoikaskuntza, 
Mintzalagun… Izen emateko eta informazio 
gehiago euskaltegian: Astelehenetik ostirale-
ra, 11:00-13:00 eta 18:00-20:00.
Kale Nagusia, 43
607 609 379.
usurbil@aek.org
muntteri.blogspot.com.es.

Irailaren 26an ostirala, Santueneko frontoian. Etumeta-AEK euskaltegian eman daiteke izena.
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Usurbilgo Udalak abiatu berri 
den parte hartze prozesu-
ra deitzen ditu herritarrak. 

Hausnartzera, proposatzera, ekar-
penak egitera deitu zituen Mertxe 
Aizpurua alkateak, Usurbilgo Hiria 
Antolatzeko Plan Orokorrari lotu-
ta, irailaren 9an Sutegin abiatu zen 
parte hartze prozesu berriko aur–
kezpen bileran. “Usurbildarrok dugu 
hitza”, gogorarazi zuen alkateak.

Etorkizuneko herria eraiki nahi 
du Udalak, Usurbildik eta usurbil-
darrekin elkarlanean. Etorkizuneko 
herri hori diseinatzen hasteko oina-
rria finkatuko da, abiatu berri den 
prozesu honetan. Hiria Antolatzeko 
Plan Orokorraren zeregina horixe 
baita; “herriko eremu publikoak 
eta pribatuak antolatzea datozen 
8-10 urteotarako”. Eremu publiko 
gisa ulertu behar ditugu, kale, par-
ke edota plazak, espazio publikoak 
alegia; liburutegi, kiroldegi edo-
ta ikastola, herri ekipamenduak; 
mendi publikoa, mugikortasuna... 
Eremu pribatuaren baitan sartzen 
dira, etxebizitza, lantegi edo lursail 
pribatuak.

Gaiak duen begi bistako garran–
tziaz jabetzeko, alkateak Sutegin 
adierazitakoa: “Benetako garrantzia 
du, herriaren norabidea finkatuko 
baitugu. Orain erabakiko dugunak 
gure eta datozen belaunaldiak bal-
dintzatuko ditu”. Usurbilgo herria-
ren itxura, herritarren bizimodua 
eta elkarbizitza eredua marraztuko 
dira besteak beste, datozen hilabete 
hauetan. Usurbil, datorren herria 
diseinatzen hastera doa.

Etxetik, eta etxekoekin 
elkarlanean  
Udalak modu desberdin batean 
kudeatu nahi du gaia. Duen ga-
rrantziaz jabetuta, gobernu taldeak 
ohikoa den prozeduratik desbide-
ratu nahi izan du; hau da, ez dute 
enpresa bat kontratatu nahi izan 

herri honen etorkizunerako ga-
rrantzi izugarria izango duen gai 
hau kudeatzen laguntzeko, baizik 
eta lan taldea indartu nahi izan du. 
Horretarako, Jone Miner arkitektoa 
eta parte hartze prozesuetan aditua 
eta antzeko zereginetan Usurbilen 
lanean aritu izan den Nicola Fo-
roni kontratatu dituzte. Usurbildik 
usurbildarrentzat lan egiteko. Mer-
txe Aizpurua alkatearekin batera, 
Minerrek eta Foronik parte hartze 
prozesu berri honen ardatzak azal-
du zituzten irailaren 9an, Sutegira 
bertaraturiko herritarren aurrean.

Plan orokorrari loturiko gaia, 
bestelako modu batean lantzeko 
Udalak egin duen apustuaren beste 
bereizgarrietako bat; ohiko bideeta-

tik jo izan balute, herritarren parte 
hartzea, orain lantzen hasiko den 
dokumentua jendaurrean ikusgai 
jarri eta epe zehatz baten baitan, 
alegazioak aurkeztu ahal izatera 
mugatua egongo zen. 

Urriaren 9ra arte, 16 saio egingo 
dira guztira
Oraingoan ordea, gaia herrian 
eta herritarrekin batera lantzeko 
hautua egin du Udalak eta hortik 
dator, aurreko astetik abian den 
parte hartze prozesu berria. Gaika, 
zonaldeka edota adin tarte ezber-
dinei zuzendua egongo den bilera 
sorta deitu du Udalak, orain hasi 
eta urriaren 9ra arte. 16 saio guz-
tira.

KONTZEJU TXIKIA

 
 

Etorkizuneko Usurbil, herritarren esku
Martxan da parte hartze prozesua, eta urriaren 9ra arte luzatuko da

“Benetako garrantzia du, herriaren norabidea finkatuko baitugu”, adierazi zuen alkateak Sutegiko aurkezpenean.

ETORKIZUNA LANTZEN

“Plan Orokorraren          
zeregina horixe da; 

herriko eremu 
publikoak eta pribatuak 
antolatzea datozen 8-10 

urteotarako”
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Etorkizuneko Usurbil, herritarren esku
Martxan da parte hartze prozesua, eta urriaren 9ra arte luzatuko da

Irailaren 9an egin zen lehen bilera, Sutegin. Gainontzeko deialdiak ere zehaztuak daude.

2004koa eguneratzera
Aurrerapen dokumentu bat du Plan 
Orokor batek. Aurrerapen doku-
mentu horren baitan idazten da 
gero, hiria antolatzeko plan oroko-
rra. “Orain lantzen hasiko garena, 
aurrerapen dokumentua izango da, 
gero plana erredaktatzeko oinarria 
izango dena”, jakinarazi zuen alka-
teak Sutegiko bileran.

Aizpuruak aipatzen zuenez, egun 
indarrean dugun planeamendua za-
harkitua geratu da. Indarrean dau-
den Arau Subsidiarioak duela hamar 
urtekoak dira. Aldiz, “gaur egungo 
Usurbilgo beharrak ez dira 2004an 
zeudenak. Zaharkituta geratu den 
tresna bat da. Horri aurre egiteko 
plan orokorra beharrezkoa dugu”. 
Eta horixe da, abiatu berri den parte 
hartze prozesu honekin landu nahi 
dena. Hasteko, Udalak egun inda-
rrean dugun planeamenduaren in-
guruko diagnosia egin du. Hurrengo 
asteotan, diagnosi horren gainean 
iritzia eman edota ekarpenak egi-
teko aukera izango dute herritarrek.

Auzoka eta gaikako 
bilketak
Aurreko asteko aurkezpen bilera-
rekin abiatu da, hilabetez luzatuko 
den parte hartze prozesu honen 
lehen fasea. Bilera gehiago datozen 
asteotan. Gaika, auzoka eta adin 
tarte desberdinei zuzenduriko lan 
saioak izango dira. Saio dinami-
koak eta parte hartzaileak, prozesua 
bideratzeaz arduratuko den aditu 
Nicola Foronik irailaren 9an Sutegin 
adierazi zuenez. Herritarrek infor-
mazioa jaso eta Udaletik plantea-

turikoaren aurrean iritzia eman edo 
ekarpenak egiteko aukera izango 
dute. Aholkulari, teknikari eta udal 
ordezkari talde bat egongo da bile-
retan.

Orain hasi eta urriaren 9ra arte 
luzatuko da parte hartze prozesu 
honen lehen fasea. 2015ean jarrai-
pena izango du. Orain, aurrerapen 
dokumentua da landuko da. Lehen-
bizi, herritarrek Udalak aurkezturiko 
diagnosiari egin ahalko dizkiote 
ekarpenak. Datozen asteotarako 
iragarri diren 16 bileretan izango 
da. Hortik, Udalak asteotan herrita-
rrek eginiko proposamen eta atera-
tako ondorioak bilduko ditu. Parte 
hartze prozesuaren bigarren fasea, 
hasierako dokumentua idazten de-
nean zabalduko da. 2015ean. Biga-
rren fase horretan, Usurbilgo hiria 
antolatzeko plana idazteko erabiliko 
diren irizpide eta helburuak zehaz-
tuko dira.

Egutegia
Oraingora itzulita, aipatu moduan 
16 lan saio deitu ditu Udalak urria-
ren 9ra bitarte. Bilera sorta honi, 
aste honetan zehar, 6-16 urte ar-
teko ikasleekin egingo den lanketa 
berezia gaineratu behar zaie. Agi-
nagan eta herri gunean burutu dira 
lehen saioak. Datozen hitzorduen 
egutegia segidan:
Irailak 18-19: 6-16 urte arteko 
haur eta gaztetxoekin lanketa be-
rezia. 
Irailak 18/urriak 2: Zubietako 
Kaxkapen.   
Irailak 22/urriak 6: Mugikorta-
suna eta ingurumen gaiak jorratze-
ko bilerak Potxoenean.   
Irailak 23/urriak 7: Jarduera 
ekonomikoak, komertzioa eta ne-
kazaritza gaiak jorratzeko bilerak 
Potxoenean.   
Irailak 24/urriak 8: Ekipamen-

duak, zerbitzuak eta azpiegitura 
gaiak jorratzeko bilerak Potxoenean.   
Irailak 25/urriak 9: lurralde an-
tolaketa hizpide dituzten bilerak 
Potxoenean.
Irailak 29: Aginagako ludotekan.   
Urriak 1: herriguneko bilerak Art-
zabalen (erdaraz).   
Urriak 4: herriguneko bilerak, Po-
txoenean (euskaraz).   

Bileren ordutegia
Bileren ordutegia: 19:00 (urriaren 
4ko bilera ezik, goizeko 10:00etan 
izango baita).

Informazio gehiago
Gai honi buruzko informazio za-
bala, parte hartze prozesurako 
hautaturiko leloa baliatuz, Usurbil-
go Udalak martxan jarri duen web 
orrialde berri honetan: usurbilorai-
nadageroa.com

“Jaioterri anitzeko herri bakarra osatzen dugu”

Aukeran, goizegi iragarri zen 
Herri Anitza festaren hasie-
ra. Arratsaldeko 17:30ean 

jende gutxi zebilen frontoi aldean. 
18:00ak aldera hasi zen jendea 
batzen. Herrialde ezberdinetako 
dastagaiak banatzen ziren bitar-
tean, Mertxe Aizpurua alkateak eta 

Martin Garitano Gipuzkoako Ahal-
dun Nagusiak  hitza hartu zuten. 
Elkar ezagutzak aberastu egiten 
gaituela adierazi zuen alkateak: 
“Guztiok gara usurbildarrak eta 
guztiok usurbildar bezala eskubide 
osoak eta betebehar osoak ditu-
gu”, adierazi zuen. 

”Jaioterri anitzeko herri 
bakarra osatzen dugu”, hori 
azpimarratu zuen Martin Ga-
ritanok. “Inportantzia gutxien 
duena da non jaioak garen, 
inportanteena da pertsonak non 
egiten duen bere bizitza, non 
lantzen duen bere etorkizuna”.

Festari buruzko hainbat bideo ikusgai 
daude noaua.com web orrian.
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AGINAGA

SANTUENEA

KALEBERRI

ZUBIETA

Argazki honetan ez daude guztiak baina zuzendaritza berria 
per–tsona hauek osatzen dute: lehendakari eta buru Joxe Mari 
Eizagirre “Aldapa”, Miguel Angel Bereziartua, Jesus Mari Manzi-

sidor, Nekane Pikabea, Erramun Pikabea eta Antton Belokik. Astean behin 
bil–tzen dira, astearteetan normalean. 6ak aldera elkartzen omen dira 
eta astero lan berdinak izaten dituzte, lehenik bazkideen kontuak kon-
trolatzea eta ondoren bodegako lanak egitea. Lan hori guztia asperga-
rria suertatzen zaie baina ondoren etortzen omen da onena, afari goxoa. 
Sukaldean ere lehendakaria beti lehendakari. Beraien kargu hartzea bi ur-
terako izango da eta ze helburu dituzten galdetu dudanean, denek berdina 
erantzun didate, alegia dirurik ez da-
goela elkartean. Beraz ezin ezer asko 
egin, nahiz eta jakin elkarteak hainbat 
eraberritze lan behar dituela, nola al-
datu den gure Aginaga... Hala ere ezin 
elkartea zoriondu gabe utzi, 50 urte 
betetzen dituen honetan. Seguru nago 
elkartearen kontura urtea amaitzerako 
mokadu goxoren bat jateko moduan 
izango garela aginagatar guztiok.

Bizitzak errutinarantz bultzatzen gaitu, dena da beti bezala, berri-
kuntzarik ez. Aurten ere, abuztuaren ondoren iraila etorri da, ekai-
na edo uztaila beharrean! Eta hau horrela delarik, gure patua da 

errutinan bizitzea. Helduak lanera, txikiak ikastolara… Azaleko udako euri 
epela aire girotuak lehortu du, eta kresalaren usain gazi-gozoa bulegoko 
“fresh breeze” anbientadoreak ordezkatu. Dena beti bezela, eta paradoxa 
bat lez, laino beltzek berean jarraitu ordez, eguzki handia ageri zaigu 
zeruan egun hauetan. Baina guk gurera jarraitu behar dugu, proiektu 
harekin edota testu iruzkinarekin. Hala ere, beti dago naturaren legeak 
hausten dituenak, eta horretan bi giza-talde dira iaioak: lehenik ezkonga-
been agur festak. Esan beharra dago festa giroaren arlo hau asko potentzia-
tu dela azkenaldian, herriko martxosoenak iada enparejatzeko garaian bai-
taude. Bestalde, tradizio moduan hasera hau eteten dugun santuenetarrok. 
Oraindik ohitzeke gauden errutina hausteko San Queremosak gertu ditugu, 
iraileko hirugarren asteburua baitator lasaitasun hori irribarre eta algaraz 
zartatzera. Zer da ba errutina, hausterik ez badago?

Kolore bakarreko herria ez dela ederki adierazi zuen Usurbilek, la-
runbatean. Arratsaldeko bostetan hasi eta iluntzera arte, jatorri 
ezberdinetako herritarren elkargune bihurtu zen herriko kaxkoa. 

Ongi etorri eta aurkezpen ekitaldi atsegin batekin eman zitzaion hasiera 
jaialdiari. Bertan izan ziren, besteak beste, Mertxe Aizpurua, Usurbilgo 
alkatea; Martin Garitano,  Gipuzkoako Ahaldun Nagusia; eta herrialde 
ezberdinetako partaide ugari.

Hasiera ekitaldia amaituta, hainbat herrialdetako jaki bereziak 
dastatzeko aukera ere izan zen; Kolonbiako, Nigeriako, Palestinako, 
Marokoko, Kubako, eta Euskal Herriko (besteak beste) zaporeekin 
goxatu zen arratsaldea. Erraldoiak ere atera ziren festa girotzera, 
eta berotu zizkieten ipurdiak buruhandiek, zirikan zebiltzan gazte-
txoei. 

Euskal eta Afrikar dantzak ere izan ziren ikusgai, eta “La Jodedera” 
musika taldearen “euskalkubatar” erritmoek eman zioten amaiera jaial-
diari. 

Ezin ahaztu, arratsalde osoan zehar, Sutegiko erakusketa aretoan  
SOS Arrazakeria taldeak antolatutako “Zurrumurruak deseraikitzen” 
erakusketa. Aniztasunaren aldeko jaialdi erakargarria.  

Jarrai dezala Usurbilek herri anitza izaten! 

Ikasturte berria martxa onean hasi da Zubietan. Eguraldi onaren laguntza-
rekin herriko plazak eta terrazak jendez jantzi dira eta herriaren bizitasuna 
jarri da berriz ere agerian. Bizitasun horren isla da auzolan deiari erantzun 

dioten herritarren kopuru handia, auzolana zertarako eta Donostiako Udalak 
sustatutako eskola txikiaren handitze lanei laguntzeko. Udala eta herritarrak 
elkarlanean, etorkizun hoberantz elkarrekin arraunean. Orain emanez geroa 
hobetzeko.

Usurbilgo Udalak ere ikasturte berri honetan eman digu elkarlanean ari–
tzeko aukera, Usurbilgo Plan Orokorra lantzen ari dira eta herritarren parte 
hartzeari leku egin diote. Herritar guztiok aukera izango dugu, Usurbilen 
eragin-eremuan behintzat, bi bileratan parte hartuz etorkizuneko Zubieta 
marrazteko. Orain geroa marrazten. Marraztu eta idatzi. Orain arte ni jardun 
naiz hemen Zubietako artikulutxoa idazten, eta Noaua!ri eskerrak eman nahi 
dizkiot aldizkariaren edukietan herritarroi ere parte hartzeko aukera ematea, 
baina iritsi da garaia lekukoa beste batzuei emateko. Zure esku dago Zubie-
tako orainetik gerora egingo duen ibilbidea idatziz jasotzea, animatzen? 

LONTXO ZUBIRIA

JON ETXABE

Soziedadeko zuzendaritza berria Usurbil, bai herri anitza!

Errutina haustera Oraina eta geroa

MADDI ZALDUA

DENIS ELORTZA
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Sarai Lizaso, etxekoekin batera, Kontxako Bandera inguruan dutela.

Faborito nagusiak ziren. 
Baina aldeak hain txikiak 
izanik, Zumaia, Hibaika 

edo Orio ere izan zitekeen ga-
raile. Azkenean, aurreikuspe-
nak bete ziren eta denboraldi 
osoan egindako lana berretsi 
zuen San Juan taldeak. Kon-
txako Bandera eskuratu duten 
nesken artean da Sarai Lizaso.

Zer izan zen zailena, arraun egi-
tea ala aste osoa zain egon be-
har izatea?
Zain egotea izan zen gogorre-
na. Presio handia izan dugu 
komunikabideen aldetik, eta 
baita herrian ere, Pasaian. Bai-
na ekipoan lasaitasun handia 
genuen. Denboraldia ondo 
osatua genuen eta Donostiako 
Bandera ere helburu bat izan 
arren, taldean lasai geunden. 

Denboraldi biribila egin duzue, 
Euskotren Liga irabazi eta Gi-
puzkoako txapelketa eskuratu 
duzue. Donostiako Banderan 
faboritoen arten zineten. Baina 
gauza bat da urte osoan eraku–
tsitako maila eta beste gauza 
bat da Kontxako Banderan mai-
lari eustea. 
Denboraldia ondo joan da, 
bandera asko irabazi ditugu, 
segundu gutxirekin baina beti 
gure alde. Kontxan maila hori 
mantentzen saiatu gara bai-
na argi dago beste taldeek ere 
gora egin dutela eta azkenean 
denak oso paretsu ibili garela. 

Lehen igandean oso segundu 
gutxirengatik nagusitu zineten. 
Eta bigarren igandean, Zumaia 
nagusitu zitzaizuen. Baina ban-
dera zuentzat izan da azkenean. 
Itsasoa nahikoa bare egon da, 
eta kaleekin gainera alde han-
dirik ez da izan. Azkenean 
talde indartsuenak ibili gara 
aurrean.  

Denboraldia biribila egin du-
zue. Nahiz eta Euskotren Ligak 
erregulartasuna neurtu, zapore 
ezberdina du Donostiako Bande-

raren garaipenak, ezta?
Bai, hala da. Gure entrena–
tzaileak dioen bezala, garran–
tzia handia du Kontxakoak, 
baina komunikabideek ema-
ten diotelako garrantzia hori. 
Antolakuntzan ikusten da ez-
berdina dela. Lehen igandean 
arazoak izan genituen, lehen 
kaletik gure ziaboga ez zen 

ikusten, itsasontziak arraun 
eremuan sartuta zeudelako. 

Aurrera begira, antolakuntza al-
detik gauzak hobetzea eskatuko 
zenuke, beraz.
Hori mutiletan ez da gerta–

tzen… 

Egiteko asko dagoen arren, zen–
tzu horretan aurrerapauso ba–
tzuk eman dira. 
Egia da urte gutxitan pauso 
handiak eman ditugula. Ez da-
kit berdintasun egoera batera 
ailegatuko garen, baina ikus-
ten da behintzat urtetik urtera 

Denboraldi biribila osatu du Sarai Lizasok

San Juanen ari zara orain, baina 
lehen urratsak Orion eman ze-
nituen. Zer dela eta joan zinen 
Pasaia aldera?
Zortzi urte egin nituen Orion. Urte 
hasieran zalantza handiak zeuden, 
trainerua atera  edo ez, gauzak ez 
zeuden argi. Nik pauso bat eman 
nahi nuen arraun munduan, eta 
San Juanera joatea erabaki nuen. 
Pasaian ikusten nuen lan ona ari 
zirela egiten, eta horren parte nahi 
nuen izan. 

Eta asmatu duzu.
Bai, hala da. Hainbeste urtetako 
sakrifizioak bere emaitza eman du.

oihartzun handiagoa dugula. 
Eta telebistak laguntzen du 
horretan. 

Estropada amaitu eta bereha-
la, oso hunkituta zeundeten 
arraunlari denak. 
Presio handia sentitzen ge-
nuen eta azkenean irabazle 
ginela jakin genuenean, le-
hertu egin ginen. Urte osoko 
entrenamenduez akordatzen 
zara, pasa ditugun gauza guz-
tiekin, eta behin lanak amai-
tu ondoren, atera egiten dira 
emozioak.

Sakrifizioa handia baita arrau-
na.
Azaro hasieran hasi ginen en-
trenatzen, baina orain hilabe-
te eta erdiz atseden hartuko 
dugu. 

Nori eskaini nahiko zenioke ga-
raipena?
Beti ondoan egon direnei, 
gurasoak, familia, arraunean 
nirekin ibili den jende guz-
tia, lagunak… Eta estropada 
bezperan lesionatu zen talde-
kideari. Entrenamendu asko 
sufritu  ditugu berarekin.

“Pauso bat eman nahi nuen arraun munduan, 
eta San Juanera joatea erabaki nuen” 

SARAI LIZASO
“Presio handia izan 
dugu, baina taldean 
lasaitasun handia 

genuen”

“Hainbeste urteetako sakrifizioak bere emaitza eman du”, hala adierazi digu Saraik.
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Berrikuntzetara ohitzen, ego-
kitzen, baina pozik asko dira, 
Udarregi Ikastolako haur, gu-

raso eta irakasleak, ireki berri duten 
eraikin berriarekin. Eraikina ederra 
da kanpotik, baina are ikusgarria-
goa barrutik. Espazio berriak sor-
tu dira, eta lehendik zeuden beste 
hainbat birmoldatu dituzte. Batzuk 
eta besteak, larunbat honetan eza-
gutu ahalko dituzue. Inaugurazio 
ekitaldia antolatu dute, eguerdiko 
12:00etan.

Eraikin berrian kokatu dituzte, 
sukalde eta jangela zerbitzu berria. 
Orain arte ez bezala, aurrerantzean, 
ikastolan bertan sukaldatuko dute 
bazkaria, bertako eta garaiko pro-
duktu ekologikoekin. Jangela gai-
nera, erabilera anitzeko espazioa 
izango da. “Jangela irekia egongo 
da ere, herriak edozein ekintza 
burutu nahi badu. Azkenean herri-
ko ikastola bezala, instalakuntzak 
ere herriarentzat dira”, ikastolatik 
gogorarazten dutenez.

Haur Hezkuntzako 3 urtekoen 
gela ere eraikin berrian dago. Baita 
irakasleen gelak, edota ingelerakoa 
ere. “Zerbitzuak nolabait Agerial-
deko eraikinetik eraikin berrita 
atera. Gela berriak egin dira, lehen 
jangela zegoen tokian. Badirudi ez 
dela hainbeste ikasgela atera, baina 
espazioak hobetu dira”, berri eman 
dute Udarregitik. Honez gain, atze-
ko plaza aldera ematen duen sarre-

ra aterpe bihurtu dute. 

Berrantolaketak eraikinetan  
Estalpeez ari garela, instalakuntza 
aldetik oraindik lanak egiteke badi-
rela diote Udarregitik. Frontoia es-
taltzea dute, etorkizuneko erronken 
artean. Eta aurrerago, Haur Eskola 
ere nahiko lukete gerturatu, eta 
honenbestez, 0-16 hezkuntza es-
kaintza gune bakar batean biltzea. 
Ez baita ahaztu behar, proiektuaren 
abiapuntua dela hau, aurrera begira 
“ikastolak baditu asmo eta plan es-

trategiko on bat”.
HH-3koak eraikin berrian koka-

tuko dira. Agerialden berriztatu di-
ren espazio eraberrituetan HH 4 eta 
HH 5ekoak kokatu dira. Eta birmol-
daketak izan dituen eraikin berean 
bilduko dira baita, LH ziklo osoko 
ikasleak. Honenbestez, Udarregiko 
eraikin gorrian DBH-ko ikasleak ge-
ratuko dira. Espazioa handitu den 
arren, ez pentsa ordea, lekua so-
beran dutenik. “Dena egongo da 
ondo aprobetxatua”, adierazi dute 
ikastolatik. Agerialdeko eraikinean 
ere antzeko zerbait gertatuko da. 
HH3ko taldeak, eraikin berrira 
pasa direnez, libre geratu diren 
guneak ikastolak dituen beharrei 
erantzutera bideratu dira; “la-
borategirako, erabilera anitzeko 
liburutegi bat kokatzeko, ingele-
seko geletarako”. 

Espazioari aprobetxamendu ho-
bea atera nahi izan diote aldaketa 
guztiokin. Dituzten instalakuntzei 

etekin handiagoa ateratzea alegia.

Udalaren urteotako inbertsio 
handiena
Ikastolan egin diren lanak diruz 
lagundu ditu Usurbilgo Udalak. 
Patioa birmoldatzeko lehenik, erai-
kin berrirako lur lagapena gero, bi 
urteotako aurrekontuetan argi is-
latu da Udalak ikastola laguntzeko 
izan duen borondatea. Urteotan 
egin duen inbertsiorik nagusiena 
izan baita. Milioi erdi euro inguru 
bideratu dute guztira. “Beha-
rrezkoa zela ikusten genuen, azken 
finean ikastola herritik sortu den 
proiektu bat da. Herrian dugun                          
hezkuntza eredua ikastolak gau-
zatzen du. Udalaren aldetik, mante-
nuan eta gauzatze horretan lagun–
tzea behar beharrezkoa dela uste 
dugu. Ez dugu ahaztu behar gaine-
ra, Usurbilgo ikastola erabat irekia 
dagoela edozein herritarrari, izaera 
publiko hori ikastolak bermatzen 
duela, herri eskola bat dugula”, udal 
gobernu taldearen esanetan.

 
 

Espazio berriak, hezkuntza proiektu berritzaile baterako
Larunbatean 12:00etan inauguratuko dute Udarregi Ikastolako eraikin berria

“Jangela irekia egongo da ere, herriak edozein ekintza burutu nahi badu”.

“Aurrerago, Haur              
Eskola ere nahiko lukete 

gerturatu, eta 
0-16 hezkuntza             

eskaintza gune bakar 
batean eman”

Eskertza
Eraikin berriko lanek, orain arte 
zegoen espazioa berrantolatu 
beharra eragin dute. Horreta-
rako, auzolana sustatu du ikas-
tolak. Eraikin berria ireki den ho-
netan, orain arte laguntzen aritu 
direnei eskerrak helarazi nahi 
dizkiete Udarregi Ikastolatik. 
Modu berezian, gurasoei, Udalari 
eta brigadako kideei. Behar izan 
dutenean, hor egon baitira beti, 
lanerako prest.

Ikasturte honetan auzola-
nerako deialdi gehiago izango 
direla iragarri dute Udarregitik, 
2015ean Usurbilen ospatuko den 
Kilometroak jaialdiaren edota 
oraindik egiteke geratzen diren 
lanen harira. “4-5 urtekoen es-
pazioetako egiturak amaitzeke 
daude. Gabonetako oporrak 4 
urtekoenak egiteko baliatuko di-
tugu, 5 urtekoenak Aste Santue-
tan. Egiturak muntatu eta mar-
gotzeko gurasoen parte hartzea 
garrantzizkoa izango da. Jendea 
anima dadila”, gonbidatu dute 
ikastolatik.
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 Inauteri Jaian.

Espazio berriak, hezkuntza proiektu berritzaile baterako
Larunbatean 12:00etan inauguratuko dute Udarregi Ikastolako eraikin berria

Hobekuntzak ere jolas-parkera iritsi dira.

Konfiantzaren pedagogia
Udarregi Ikastolako eraikin berria 
ez dute altxatu azpiegitura gabeziei 
erantzuteko soilik. Sortu diren gune 
berriak eta ondoko eraikin zaha-
rrean egin dituzten berrikuntza lan 
eta espazio birmoldaketak, 0-6 urte 
artean hezkuntza proiektu berrit-
zaile bat txertatzen hasteko baliatu 
nahi izan du Udarregik. Haurren 
osasun, emozio eta behar ebo-
lutiboei egokiago erantzungo 
dioten espazioak sortu dituz-
te Haur Hezkuntzan. “Ikasge-
lak ez dira, ohituta gauden 
erakoak”, nabarmentzen dute 
Udarregitik.

Espazioa haurrek dituzten 
beharrei hobeto erantzuteko ego-
kitu dute. Lehen muga zena, orain 
hezteko aukera berri batean bihurtu 
dute. Orain arte, ikasturte bakoi–
tzeko ikasleak bi edo hiru taldeetan, 
beste hainbeste geletan sakabana-
tuak zeuden. Aurrerantzean ez. Urte 
bakoitzeko ikasle guztiak, jolaserako 
egitura hezigarriez hornituriko es-
pazio zabal batean elkartuko dira. 
Eta gainera, elkar lotuak egongo 
dira HH 3, 4 eta 5eko espazioak. 
Haur bakoitzak dituen beharren 
arabera, ikasturte bateko txoko 
batetik besterako ibilbidea aldatu 
ahalko du. Beharren arabera, espa-
zio batean edo bestean egon ahalko 
da, ikasle gazteago edo helduagoe-
kin. Haurrak urte horietan egin de-
zakeen eboluzioari hobeto erantzun 
nahi zaio hartara. Horretan datza, 
“konfiantzaren pedagogia” deitzen 
diotena.

Eragina begi bistakoa izango da 
denborarekin. “Oso polita izango 

da gero ikustea, adin ezberdinetako 
ikasleak nola elkartzen diren, nola 
elkarri laguntzen dioten”, adierazi 
dute ikastolatik.

Hormak hautsi beharra
Aldaketa handia eman du ikastolak 
Haur Hezkuntzan. Eta horretarako, 
hainbat horma hautsi behar izan 
dituzte. Adin bereko haurrak ohiko 
geletan zatitzen zituzten horma 
fisikoak hausteko erabakia ez zen 
erraza izan. Baina egun pozik asko 
daude bere garaian eginiko hau-
tuarekin. Honez gain, bestelako 
hormak ere hautsi behar izan di-
tuzte. Aldaketa handia eragin baitu 
proiektu berri honek, “orain arte 
beste modu batera ohituak zeuden” 
haur, irakasle eta familientzat. Au-
rrerantzean, espazio handiagoetan 
haur gehiago biltzeak, behaketa lan 
handiagoa eskatuko die, guneotan 
egongo diren hezitzaileei. Horrega-

tik, proiektu berria martxan jartze-
ko irakasleak formatu beharra izan 
dute. Eta beste erronka familiak; 
eurekin harreman estuagoa izatea 
bilatzen dute. 

Begi bistakoa da, aldaketa asko 
ekarri ditu eraikin berriak. Jorratzen 
ari diren bide berri honetan ordea, 
Udarregikoak ez daude bakarrik. 
Egitasmoa Mondragon Uniber–
tsitateko HUHEZI-koekin lantzen 
joan dira azken urteotan. Eta bide 
beretik, orain arte bezala, irakas-
leen formazioa sustatzen jarraituko 
dute. Ikasgeletan ere grabazioak 
egingo dituzte, egitasmo berri ho-
nen jarraipen bat egiteko. Honez 
gain, mintegiak ere antolatzekoak 
dira proiektu berri honen alde egin 
duten ikastetxeen artean. Udarregik 
martxan jarri berri duen arren, bada 
jada egitasmo hau indarrean ipini  
duen beste ikastetxerik; Arizmendi 
Arrasate inguruan, Arantzadi Ber-

Orioko Kilometroetan laguntzeko deia

Urriaren 5ean ospatuko da 
2014ko Kilometroak jaia 
Orion. Egun horretan ber-

tan hartuko du Udarregi Ikastolak, 
Gipuzkoako 2015eko ikastolen 
jaia antolatzeko lekukoa. Orioko 
Kilometroak ekimenera bueltatuz, 

usurbildarren laguntza behar dute, 
urriaren 5ean, baita bezperatan 
ere, lan hauetarako:

- Ostiral gaueko (urriak 3) eta 
larunbat gaueko (urriak 4) gu-
neen gaueko zaintza. 30 kide be-
har dira, 15 gau bakoitzeko.

- Kilometroak egunean Be-
lartzako eta Urbileko trafikoa 
bideratzen laguntzeko eskaera. 
Bi txanda, goizetik 14:00ak arte 
eta 14:00tik amaitu arte.

Izena-emateko: Bidali izen abi-

zenak, kontaktua (posta elektroni-
koa eta mugikorreko zenbakia ahal 
balitz) eta prest egiteko dauden 
txanda usurbilkilometroak@uda-
rregi.com helbidera. Edo ikastolako 
idazkaritzara azaldu edota deitu 
688 639 910 mugikorrera.

Larunbatean 
inaugurazioa
Irailaren 20an, eguerdiko 
12:00etan Udarregi Ikastolako 
eraikin berrian. Besteak beste, 
instalakuntza berriak ezagutze-
ko aukera izango da inaugurazio 
ekitaldian. Pozarren, hitzordu-
ra gerturatzeko gonbita luzatu 
dute Udarregitik: “Urte osoa 
eraikuntza-lanetan pasa eta 
gero, 2014-15 ikasturtean erai-
kin berriaren ateak ireki ditugu, 
eta zuekin eta herritar guztiekin 
partekatu nahi dugu gure ilusio 
eta poza! Ez hutsik egin! Zuen 
zain gaude!”.

garan edota Resurreccion Maria de 
Azkue Lekeition. Proiektu berritzaile 
hau hastapenetan da gaur egun. 
Etorkizunean beste etapetara za-
baltzea dute helburu.

“Espazioa 
haurrek dituzten 
beharrei hobeto 

erantzuteko 
egokitu 
dituzte”
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“Argiazaleok merezi dugu ospakizun egun bat”

Bi hamarkadako etenaldiaren 
ondoren aurten berriz ospa-
tuko da Argia Eguna, irailaren 

27an Usurbilen. 1982an egin zen 
lehen aldiz, astekaria herritarren-
gana hurbiltzeko eta euskal pren–
tsaren beharra aldarrikatzeko. “Oso 
bestelako garaian eta asmoz berri-
tuta helduko diogu erronkari, baina 
80ko hamarkadako Argia Egunen 
xede berarekin: gure proiektu ko-
munikatiboa herritarrekin konpar-
titzea”. Estitxu Eizagirre Argiako 
zuzendariak eman dizkigu festaren 
inguruko xehetasun gehiago.

Garai batean ospatzen zen Argia 
Eguna. Gero eten egin zen. Zer-
gatik berpiztu duzue festa hura?
Argiaren inguruan gabiltzanak, 
langileak, laguntzaileak, irakur-
leak… merezi dugu ospakizun egun 
bat. Elkartu eta harreman zuzenak 
bultzatu nahi ditugu. Eta festa gi-
roan, Argiaren proiektua gizartera-
tu bide batez. 

Zorionez, Euskal Herrian jende 
euskaldun asko dago, baina badira 
Argia ezagutzen ez dutenak, edo 
bere garaian ezagutu zuten baina 
gaur egunean dagoenik ere ez daki-
tenak. Gure asmo nagusia da kalera 
atera eta gizarteratzea Argian egi-
ten den lana, eta bide batez, harre-
man zuzenak bultzatzea.

Festa giroa batean, beti ere.
Poz bat egoten da horrelako eki-
men baten atzean. Festa egite-
ko gogoa ere badago. Zerbaiten 

seinale ere izaten da hori. Ilusioz 
beteta dagoen lan talde bat gara. 
Asmo eta amets asko ditugu eta 
festa egiteko indarra ere hortik 
atera dugula uste dut. 

Bestetik proiektu bat gizartera–
tzen duzunean, jendea gonbida–
tzen ari zara horrelako herri proiek–
tuak bultza ditzan, eta horretarako 
ere balioko du irailaren 27ko Argia 
Egunak.

Asterokoa baino zerbait gehiago 
da Argia. Proiektu komunikatibo 
batean bilakatu da, ezta?
Guk ere halaxe identifikatzen dugu 
gure burua. Gure balio nagusiak 
hauek dira: lurraldetasuna, euskal–
tzaletasuna, parekidetasuna, jasan-
garritasuna eta partehartzea. Balore 
horietan oinarritutako lan taldea 
gara eta euskarri ezberdinak ditu-
gu eskura: Internet, sare sozialak, 
multimedia, Argia astekaria, Larrun, 
urtekaria, posterrak, liburuak, argi-
talpenak…  

Festa Usurbilen egingo da eta ez 
da kasualitatez. 
Lehengo aldiz horrelako partida 
bat jokatu behar duzunean, etxean 
jokatu nahi duzu. Horregatik egingo 

dugu Usurbilen, etxean jokatzea de-
lako guretzat. Gure momentu ahule-
netan, laguntzeko prest egon da beti 
Usurbilgo Argiaren Lagunak taldea. 
Urtero ekitaldi bat         antolatzen 
dute gabonetan (Pirritx eta Porrtxen 
saioa kiroldegian). Kokapen aldetik 
ere, gure egoitzatik oso gertu dago. 
Eta kaxkoan bertan hainbeste azpie-
gitura daude eskura. Gainera oso 
ondo komunikatuta dago, dinamika 
handiko herria da, euskalduna… Za-
lantzarik ez genuen izan. 

Usurbilen izanik, usurbildarrek 
ere protagonismoa izango dute 
irailaren 27ko festan.
Euskal Herri mailako proiektu bat 
da gurea, baina tokian tokikoaren 
batura gisa ulertzen dugu Euskal 
Herria. Usurbilen kokatu dugu festa, 
eta Usurbilen berri eman nahi dugu. 
Ibilbide gidatu bat prestatu dugu 
Jakoba Errekondo, Josu Tellabide eta 
Jon Ander Galarragarekin, jendea in-
guruan kokatu dadin. 

Eta bestetik, Usurbilgo produk-
tuak izango dira egun horretan 
kontsumituko ditugunak. 

Usurbil bada eredu zero zabor 
filosofian eta horrekin bat dato-
rren zabor politika burutuko dugu 
irailaren 27ko festan. Nendo Dango 
tailer ekologistan, esate baterako,  
hazi eta buztinez osatutako bolak 
egingo ditugu eta zati bat Zango–
tzako Oinez basoan jaurtiko da eta 
bestea Zubietako errauste planta                         
eraikitzeko nahaspilatu ziren lurre-
tan.

Argia Eguna Usurbilen
Irailak 27 larunbata
09:30 Hernaniko Fanfarrearekin 
diana.
10:00 Jaiaren irekiera ekitaldia. 
Usurbilgo Argiaren lagunak tal-
deari omenaldi xumea.
10:15 Ordubeteko ibilaldi gida-
tua Usurbildik Jakoba Errekondo, 
Jon Ander Galarraga eta Josu Te-
llabiderekin. 
10:15 Jolasen txokoa irekiko da. 
11:30 ‘Nendo Dango’ tailer eko-
logista, euskara eta lurra bizibe-
rritzeko.
12:00 Argiazaleon topaketa. 
ARGIA proiektuaren nondik no-
rakoak laburrean azaltzea izango 
da helburua. 
14:00 Bazkari ekologiko eta 
umoretsua. Asisko Urmeneta eta 
Kike Amonarrizekin. Leku muga-
tuak daude eta erreserbatzeko 
ARGIAra deitu: 943 371545 edo 
bestela Bordatxo tabernan eman 
izena.
16:30 Jolas zirikatzaileak.
Nortasun Agiri Espainiar eta 
Frantziarraren jaurtiketa. 
Bola-joko aldarrikatzailea. 
18:00 Bertso saioa Argiaren 
alde. Amets Arzallus, Miren Amu-
riza, Julio Soto, Uxue Alberdi, 
Sustrai Colina eta Rosi Lazkano. 
Sarrera 5 euro bertan salgai.
18:30 Andrabanda kale eztanda. 
22:00 Kontzertuak: Behi Bi 
Blues, Eñaut Elorrieta, Perlak eta 
Esther Sound Sister.

Bezperako ekitaldiak:
Irailak 26 ostirala
22:00 Argiaren aldeko kontzer-
tua Lasarteko Kultur Etxean. Mi-
kel Urdangarin, Anari, Pier Paul 
Berzaitz, Petti, Estitxu Pinatxo, 
Alboka Taldea, Bide Ertzean, Jon 
Basaguren. Sarrera 15 euro. 

Irailak 25 osteguna
19:00 “Ez da krisia, sistema da”, 
hitzaldi musikatua Sutegin.
Musika: Occhi Di Farfalla eta 
Ain_1 Hizlaria: Aurore Iturrioz.

Irailak 24 asteazkena
19:00 “Euskal Herriaren inde-
pendentzia”, hitzaldi musikatua 
Sutegin. Mahaikideak: Iñaki An-
tiguedad eta Asier Blas. Mode-
ratzailea: Urko Apaolaza. Musika: 
Carles Belda.

Argiako erredakzioko hainbat kide, tartean zuzendari lanetan ari den Estitxu Eizagirre.

IRAILAREN 27AN

“Kalera atera eta 
Argian egiten den lana 

gizarteratzea da
 gure asmoa”
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Buruntzalde mailako aurkezpena Lasarte-Orian egin zen. Taldeko kide da Luismari Ormaetxea udal zinegotzia.

Elkarbizi taldearen aurkezpena

Balioen sustapena bultzatzeko 
eratu zen Ganbo Iturri. Azken 
bi urteotan, Pyrenaeus pro-

gramaren berri eman dute han eta 
hemen. Orain, ekimen berri bat aur-
keztu dute: Elkarbizi. Eta izenburuak 
dioen gisan, elkarbizitza hobetzea 
dute xede. Oraingoz, Donostia in-
guruko bailaratan abiatuko dira. La-
sarte-Orian egin zen aurkezpenean 
Luismari Ormaetxeak hartu zuen 
parte, Hamaikabat alderdiko zine-
gotziak. 

Elkarbizitza, askea eta anitza, nor-
maltzen laguntzeko jaio da taldea. 
Bitarteko hauen bidez: 

“1. Gogoeta egin eta iritzia sortu, 
elkarbizitza lantzeko sortzen den 
edozein esparruetan eta komuni-
kabideetan.

2. Taldeko kideentzat edo taldez 
kanpoko jendearentzat ere, pres-
takuntzarako mintegi eta jardunal-
diak antolatu”.

Sortze-agiria
Elkarbizi taldearen “sortze-agiriaren 
pasarte garrantzitsuenak” hauexek 

dituzue. Agirian jaso bezala dituzue 
hementxe:

1. ETAk indarkeriaren amaiera ira-
garri bazuen ere, oraindik baketzea 
lortzeko landu behar dugun adiski-
detzearen bidean badago zereginik. 
Lan franko egin beharko dugu ur-
teetako eraso bortitzek elkarbizitzan 
utzitako zauriak sendatzeko. Hori 
lortzeko, funtsezkoa litzateke indar-
keriaren egileek onartzea gure ar-
tean eragin duten kaltearen zuzen-
gabekeria eta kausatutako minagatik 
dagokien erantzukizuna beregana–
tzea ere bai. 

2. Gure ustez, ekimen horiek giza 
legearen bidea hartu beharko lukete. 
Parlamentuan adostu den abiapuntu 
etikoaren bidea, hain zuzen ere. 

3. Legebiltzarreko adostasun honi 
‘zorua’ deitu izan zaio. Ezinbeste-
koa zaigu hitz horren bi esanahiez 
ohartzea. Aurrenekoa, elkarbizitzak 
minimo partekatua behar duela 
adierazten duena. Bigarrena, herri-
tarrek eguneroko harremanak gara–
tzen dituzten lurzoruan errotu behar 
den kode etikoa ere badela azaltzen  
duena. Herriko kale-auzoetako lur-
zoruan, alegia. Baita denda eta ta-
bernetan, lan edo txolarte aldietan 
ere...

4. Azken urteetan izua edo men-
dekua zabaldu eta erein den toki 
berberetan, beraz, sustraitu behar da 
zoru etikoa, jarrera hondagarri haiek 
erabat ezabatu arte.

5. Elkarbizitza ez da araurik gabe-
ko egoera bat. Elkarrekin egin nahi 
dugun bizitza eratzeaz gain, herri-
tar banakoaren bizia, askatasuna 
eta ondasunak babesteko arauak 
finkatu eta betearaziko direla segur-
tatzea beharrezkoa da. Helburu hori 
burutzeko herriak berak ezarri dituen 
erakundeekin auzo-lankidetza espa-
rruak irekitzea espero daiteke nor-
maldu egin den elkarbizitzaz.

Futbol Eskolan izena 
emateko egunak
Irailak 18, osteguna: 17:00-19:00 
Haranen eta frontoian.
Irailak 20, larunbata: 11:00-12:30 
Oiardo Kiroldegian.
Irailak 21, igandea: 11:00-12:30 
Santuenean.

Sare ekimenaren 
ekitaldira joateko 
autobusa
Euskal preso, iheslari eta depor-
tatuen eskubideen aldeko Sare 
ekimenak ekitaldia deitu du la-
runbat honetan, irailaren 20an, 
18:00etan Bilbao Arenan. Hara 
joateko autobus zerbitzua anto-
latu dute Usurbilen. 16:00etan 
irtengo da autobusa, Mikel La-
boa plaza ondoko errotondatik. 
Izen emateko zerrendak, Aitzaga 
elkartean eta tabernan, eta Bor-

datxon.

Datorren astean, 
truke azoka 
Txokoalden
Irailaren 28an igandea egingo da 
truke azoka. “Goiz partean azoka 
egingo da eta inguruko sagardo 
dastaketa izango dugu. Eguer-
dian bazkari herrikoia eta bazka-
lostean toka saioa eta erromeria”, 
antolatzaileek aditzera eman du-
tenez.

Errebote partidak
Irailak 20, larunbata
17:00 Zubietan: 
Zubieta-Hendaia.

Aurreko asteburuko emaitza:
Villabona 1-13 Zubieta

ELKARBIZI TALDEA               

“Azken urteetan izua edo 
mendekua zabaldu eta erein 
den toki berberetan, beraz, 

sustraitu behar da zoru 
etikoa, jarrera hondagarri 
haiek erabat ezabatu arte”
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Zazpigarren edizioko partaideak, igande goizeko 
11:00etan abiatuko dira Mikel Laboa plazatik. 
Kaxkoa, Santuenea, Zubieta edota Kalezar lotuko 

dituen bi ibilbide osatzeko aukera izango dute; 5,2 edo 
10,75 kilometrotakoa. Adi, ostegun honetan itxiko baita 
aldez aurreko izen ematea Oiardo Kiroldegian; eta la-
runbat gaueko 22:00etan, kirolprobak.com atarian. Web 
orrialde berean dituzue argibide gehiago.

Izena emanda, parte hartzaileek asegurua izango 
dute, ibilbidean eta proba amaieran jan edana, baita sari 
potoloak irabazteko aukera ere; bi lagunentzako otor-
duak herriko jatetxe ezberdinetan, kirol arropen zozke-
ta… Sariak helmugara heldutako lehen hiru gizonezko 
eta emakumeentzat. Eta partaide guztientzat, “poltsa 
serigrafiatua, sagardo botila 1, EtxeOndo galtzerdiak 
eta Fullgas etxeko gela”.

Bidarrai-Iparla-Izpegi ibilbidea osatu zuten aurre-
ko igandean Andatza Mendizale Elkarteko kideek. 
Iparlako gailurrean eginikoa da aldameneko ar-

gazkia. “Eguraldi ederrarekin ibilbide aparta egin dugu”, 
hala adierazi digute Andatzako kideek. Ibilbideko ar-
gazki gehiago www.andatza.com web orrialdean ipini 

dituzte ikusgai, Argazkiak atalean klikatuta. 

Urriaren 12an, Valderejora
“Araba eta Burgos mugatzen duen Valderejoko parke 
naturalera joango gara urriaren 12an”. Laster zabalduko 
dute irteera honen informazio gehiago.

Lasterkariak prest, igandeko 
Baxurde Krosserako

Eguraldi ederra lagun

Emakumeentzako 
pala ikastaroa
Pagazpe Pilota Elkarteak anto-
latuta, Udalaren laguntzaz. Izen 
ematea zabalik irailaren 26ra 
arte, 943 372 498 edo kirola@
usurbil.net helbidean. Taldea 
osatzeko gutxienez 5-6 kideek 
eman behar dute izena, gehie-
nez zortzi lagunek. Ikastaroan 
parte hartzeko ez da beha-
rrezkoa aurrez palan aritu izana. 
Ikastaroko saioen ordutegia:
-Astelehenetan: 19:30-21:00.
-Asteazkenetan: 9:30-11:00 edo 
19:30-21:00.

Denboraldi 
amaiera bikaina 
Xuban Errazkinek 
Ederki borobildu du Xuban Errazkin 
Bazpi taldeko kideak, amaitu berri 
duen txirrindularitza txapelketen 
denboraldia. Iraila hasieran, men-
diko klasikan parte hartu zuen eta 
txapeldun amaitu zuen. Aurreko 
asteburuan Ibarran ospatu den las-
terketan bestalde, Xuban bigarren 
postuan sailkatu da, Jon Ander Una-
nue bosgarren. Taldeko saria irabazi 
dute. Denboraldiko azken lasterketa 
izan da Ibarrakoa.

Judo taldea, lehia-
rako prestatzen
Kadete, junior eta seniorrak, ikas-
turte hasierako prestaketa saioan 
topatu ziren irailaren 13an. Denbo-
raldi berriko lehen ostiralean hain 
zuzen. Giro ederra, eta lanerako 

gogoz dira Usurbil Judo taldekoak.

Ikastaroak Oiardo 
kiroldegian
Lehorreko ikastaroak: zumba, 
aerobik-step, pilates, gimnasia, 
spinning, 3. adineko gimnasia eta 
berriak combigym, lasterketa-toni-
fikazioa eta gap.
Igerilekuko ikastaroak: haurtxoak, 
uretan moldatzea, ur ludoteka, ige-
riketa eskola, hastapena eta hobe-
kuntza (helduak) eta berriak, igeri-
keta gidatua eta haurdun igeriketa.
Informazio gehiago, Oiardo Kirolde-

gian / 943 37 24 98.
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Uztailaren 25an Odeiek 3 urte eta abuztua-
ren 20an Norak 6 urte bete dituzue. Muxu 
pilo bat aitona, amona, izeba osaba eta Lide 
eta Aritzen partetik. Berriro ospatuko ditu-

gu elkarrekin!

Zorionak Izaro!                        
Irailaren 18an 4 urte 
beteko       dituzu. 
Muxu handi bat 
familiaren partez!

Zorionak Oihan!           
Irailaren 23an, 10 urte borobil beteko  
dituzu. Bizkotxo goxo goxo prestatu os-
patzeko. Muxu bat Unax, June, Anje eta 
Aratzen partetik.

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

ETXEBIZITZA
Salgai

Etxebizitza salgai Zubietan. 
Alkorta Enean. 1.Esk. 118 metro 
koadro, baratza 2.500 m eta oila-
tegia 140 m.  Erreformak egiteko. 
230.000 euro. Eskaintzak en–
tzungo dira. 616 649 674 Jabier. 

Pisua salgai edo alokairuan. 3 lo-
gela, egongela, jangela, komuna, 
gas naturala eta berogailuak. Tel. 
619 212 860 / 685 228 194. 

Pisua salgai. 90 metro karratu. 
Ganbara, komuna, bainugela, 3 
logela, egongela eta sukaldea. 
156.000 euro. 699 680 265.

Pisua salgai Munalurran. 637 
309 209.

Santuenean pisu bat salgai. Erre-
formatzeko, prezio onean, auke-
ra ezin hobea.Iñaki (665736896)

Atiko bat salgai Zubietan 110m2. 
2008-an guztiz berritua. 3 logela 
handi, 2 komun, 30 m2 egongela. 
Haize egokitua. 250.000. 669 781 
959 Julen.

Pisua salgai Munalurran, guztiz 
berritua, 1. pisua igogailu gabe, 
+ 60metroko trasteroarekin pisu 
azpian. 2 gela, aire egokitua, 
kalefakzioa, parket... ikusgarria. 
200.000 euro.  636393237.

Etxe bat salgai Munalurran. 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 ganbara 
handia. Lehen 240.000 euro, ora-
in 190.000 eurotan. 662 056 899.

Pisua salgai Kaxkoan. Pisu berria, 
lehen mailako materialekin egi-
na. 608 227 462. Prezioa jaitsi 
dugu; orain, 36 milioi pezetatan 
(216.000 euro inguru)

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

Etxea salgai Kalezarren bista 
ederrekin. 2 solairu, bakoitza 115 
metro koadro. Eta 2 solairuko 
borda dena 3.000 m lur sailean. 
665720913 / 665720914

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

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

455 202 edo 697 530 792.

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

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

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

Alokairuan
Pisu bat alokairuan erdigunean. 
3 logela, 2 komun, egongela, 
sukaldea, trastelekua eta garajea. 
Egoera onean. Tel. 627 379 973.

Pisu bat bilatzen dut alokairuan 
Usurbilen. Tel. 602 127 725.

Gela eta apartamentu bila na-
bil Usurbil, Orio eta Lasarte in-
guruan. 631 277 061

Gela bat alokatzen dut Usurbilen. 
Pisu berria 100 metro koadro. 
Egoera ezin hobea. Pertsona bat 
edo pertsona bat umearekin. Ga-
rajea           aukeran. Prezio ona. 
657 535 299.

Santuenean, diseinu polita eta 
berritua. 570€. 2 logela, 2 hilabe-
teko fiantza. 667438145

Santuenean, diseinu polita eta 
berritua. 600€. 2 hilabeteko fian–
tza. txangu68@hotmail.com

“Logela bat alokagai. 250 eu-
ro+gastuak. Kale Nagusian. 606 
642 161

Pisua alokairuan Santuenean. 
Berritua, 2 logela. Urtarriletik 
aurrera. Fidantza gehi 2 hilabete 
aurreratuak. 630 euro.

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

MOTORRA
Salmenta,
garajeak

Garaje itxia alokatzen da Kale 
Nagusia 22an. 20 m. 618 860 
270 

Honda Accord, 2000 euro. Egoera 
onean. 696 50 67 39. 163.000km, 
gasolina, 5 ate, maletero handia 
eta aire egokitua.

2 marra dituen, aparkalekuak 

alokatu nahi ditut. Kale Nagusia-
ren hasieran. Bizkarre auzoan. 70 
euro hilabetean. 696 014 585. 

Kale Nagusian garaje itxi bat 
alokatzen da. 943361235

Bi garaje saltzen dira. Bate-
ra edo binaka. 21 eta 25 metro 
karratukoak. Santuenea 17. 
615149900. 

Moto bat salgai, Kymco mar-
kakoa. People 125. 618 963 385.

2 Garaje (marra) salgai edo 
alokairuan. Biak batera edo apar-
te. Olarrondo inguruan. 607 333 
966.

SsangYong autoa salgai, Merce-
des motorduna. Egoera onean. 
1.500 euro. Joxe Mari 943361512 

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

Kale nagusian garaje itxi bat 
alokatzen da: ate automatikoa 
eta kotxea eta motoa sartzeko 
modukoa. Telefono zenbakia:  
667984083

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

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Emakume euskalduna eskaintzen 
da ume txikiak zaintzeko edo 
garbiketak egiteko. Irailetik au-
rrera. Arduratsua. 671 547 567. 

Herriko emakume euskal-
dun bat, oso informe onekin,                    
arratsaldetan 2-3 orduz, haurrak 
edo helduak zaintzen lan egiteko 
eskaintzen da. 687 348 223 

Mutil gazte bat eskaintzen da, 
ingelesa, frantsesa, latina, filo-
sofia emateko. Merkea. 600 766 
068. Jokin

Emakume euskalduna adineko 
pertsonak edo haurrak zaintzeko 
prest. Klinika laguntzaile titulua-
rekin 688826968. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Inter-
na bezela ere bai. Edozein ordu-
tegi. Tel. 608 299 579.

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Inter-
na bezela ere bai. Edozein ordu-
tegi. Esperientziarekin. 722  575 

781.

Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan lan egingo nuke. 
Interna bezela ere bai. Edozein 
ordutegi. Esperientzia eta pape-
lekin. 690146067.

Mutil bat lan bila dabil helduak 
zaintzeko edo baserrian lan egi-
teko. 690146067.

Interna moduan lan egin-
go nuke pertsona helduak 
zaintzen. Esperientzia daukat.                                 
Ezagutza, sukaldaritzan, garbike-
tan... 604148284.

Lan bila nabil, pertsona helduak, 
umeak, etab... zaintzeko. Espe-
rientzia, tabernan, sukalde la-
guntzaile, garbiketan... 622 487 
879. 

Lan bila nabil. Esperientzia sukal-
de laguntzaile bezela, zerbitzari 
bezala, garbiketan, karga eta 
deskargan, frutadendan... 663 
447747.

Lan bila nabil, orduka edo interna 
moduan. Garbiketa lanetarako 
edo helduak zaintzeko. 631 277 
061

Gidabaimen guztiak ditut, baita 
garabi eta orgatilarena ere. Lan 
prenbentzioko ikastaroa daukat. 
Esperientzia altua.  657 535 299.

Lan bila nabil. Interna moduan 
nahiago. Esperientziarekin, eta 
papelak egunean. Tel. 680 804 
124.

Neska arduratsua lan bila dabil. 
Interna moduan pertsona hel-
duak zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko. Xiomara. Tel. 631 193 
521.

Emakume euskalduna gertu in-
terna joateko moduan. Klinika 
laguntzaile tituluarekin. Tel. 688 
826 968. Deitu: 17:00 - 19:00, 
eta larunbata  15:00 - 19:00.

Neska, garbiketa lanak egite-
ko edo  pertsona helduak eta 
haurrak zaintzeko. Interna edo 
externa moduan, arduratsua eta 
erreferentziekin. 631 333 251

Neska, garbiketa lanak egite-
ko edo  pertsona helduak eta 
haurrak zaintzeko. Interna edo 
externa moduan, arduratsua eta 
erreferentziekin. 653 620 770

Neska, garbiketa lanak egite-
ko edo  pertsona helduak eta 
haurrak zaintzeko. Interna edo 
externa moduan, arduratsua eta 
erreferentziekin. 672 740 521

Pertsona helduak zaintzeko, in-
terno eta orduka. Gauak etxean 
edo hospitalean pasatzeko.                                     
Esperientziarekin. 648 761 874.

Paperak ongi dituen neska bat 

lan bila dabil, etxeko lanak egite-
ko, orduka. Esperientzia handia. 
Erreferentziekin. Tel. 638 602 
597.

Neska euskaldun batek lan egin-
go luke arratsaldetan, 4 ordu, 
helduak 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 erre-
ferentziak (umeak zaintzen, 
garbiketan eta ostalaritzan) 698 
322 406.

Lan bila nabil, sukaldari, zerbitza-
ri, gidari laguntzaile moduan 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 
euskalduna klase partikularrak 
emateko prest: LHn ingelesa, 
frantsesa, euskara, gaztelera eta 
ingurumena. DBH eta Batxiller-
goan ingelesa, frantsesa, euska-
ra, gaztelera eta filosofia arloak, 
baita ingelesez ematen diren 
gaiak ere. Euskara: EGA titulua 
(goi maila) Ingelesa: Advanced 
titulua (goi maila) Frantsesa: Goi 
maila 687025768 (Jaione)

Emakume euskalduna, ger-
tu interna bezala joateko                    
pertsona nagusiak zaintzeko. 
Klinika laguntzaile tituluarekin. 
619511789 / 943             760418.

Erizain laguntzaile bat. Sukalde 
eta masajeko titulazioarekin. 
Pertsona helduak, gaixoak edo 
umeak zaintzeko. Esperientzia 
frogagarriarekin. 943 36 50 79.

Paperak ongi dituen mutil bat 
lan bila dabil. Pertsona hel-
duak zaintzen, etxeak garbitzen, 
sukaldeko laguntzaile moduan, 
harraskan garbitzen, peoi... 648 
761 874.

Orduka lana egin nahi duen nes-
ka euskaldun bat naiz, eta gar-
biketan edo umeak zaintzen lan 
egingo nuke. 635 715 424 Julia.

Neska arduratsuak lana bilatzen 
du interna moduan eta etxeko 
garbiketak egiteko. 631 122 350.

Etxeak margotu eta                                 
dekoratzen ditut. Paisaiak, aur-
pegiak... agertzen diren koadroak 
egiten ditut. Altzariak konpondu. 
634 181 059.

Etxeko lanak egiteko, pertsona 
helduak edo umeak zaintzeko 
prest nago. Tel. 608 34 04 84
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Telefono interesgarriak

Goardiako farmaziak  Irailak 18 - Irailak 28
Osteguna 18 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Ostirala 19 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Larunbata 20 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Igandea 21 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Astelehena 22 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte 

Asteartea 23 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte

Asteazkena 24 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Osteguna 25 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Ostirala 26 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Larunbata 27 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Igandea 28 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
AIZPURU ODRIOZOLA, KARMELE.
Latxumbe berri, 11. Hernani. 943552087
22:00 - 09:00

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

Etxeko lanak egiteko, pertsona 
helduak 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

Usurbilgo neska euskalduna, ti-
tuluduna eta esperientziaduna,  
haurrei ingeleseko klase partiku-
larrak eman edo etxerako-lane-
tan laguntzeko prest. 670461180. 
E-maila: oli_ireth@hotmail.com

Klase partikularrak ematen ditut, 
L.H-DBH. Irakaskuntza ikasketak 
bukatzear eta lan honetan espe-
rientziaduna.(618598071 Izaro)

Zerbitzari moduan, helduak 
zaintzen, umeak zaintzen edo 
saltzaile moduan lan egingo 
nuke. Tel. 690 079 418.

Udan edo ikasturtean zehar 
umeak zainduko nituzke. Lan ho-
netan esperientzia duen neska. 
653724338

Erizaintzan graduatua naiz eta 
gaixo dauden pertsonei erizain 
zainketak emateko prest nen-
goke. (688801502 Irati)

23 urteko neska euskalduna 
naiz eta haurrak zaindu zein 
klase partikularrak emateko 
prest nago. Esperientziaduna. 
(630682716 Maddi)

Haurrak zaintzeko prest nago 
udaran zehar goizez zein arra–
tsaldez. Irakaskuntza gradua 
bukatzear eta aisialdi talde ba-
tean begirale lanean (688803821 
Uxue).

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

Haurrak zainduko nituzke goiz 
zein arratsaldez. Irakaskuntzan 
diplomatua. (647142701 Amaia)

Auxiliar geriatra eta sukaldari 
bat eskaintzen da, paper, espe-
rientzia eta nazionalitatearekin, 
adineko pertsonak zaintzeko. 10 
urteko esperientzia sukaldean, 
garbiketan. 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 ordutan 
lan egiteko prest. 660041361

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

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

Euskara klaseak ematen ditut. 
Euskal filologian lizentziatua eta 
irakaskuntzan esperientziaduna. 
Haur eta gazteentzako klaseak. 
Azterketen prestaketa (EGA, 
HABE, IVAP, IRALE). 653 710 073

Neska euskalduna, 47 urte ditut. 
Geriatriako titulua dut eta arrat-
saldetan jendea zaintzeko prest 
nago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte arduradu-
na, arratsaldeetan 6-12 urtetako 
umeei, inglesa irakasteko prest, 

baita etxeko lanak egiten lagun–
tzeko. Esperientzia. Prezioa ados-
tuko da: 684092731

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

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

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

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

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 partiku-
larrak emateko. Telefonoa: 660 
778 314 (Maddi)

21 urteko neska usurbildar eus-
kalduna,  haurrak zaindu edota 
klase partikularrak emateko LH-n 
DBH-n. Esperientziaduna. 666 
041 971 (Ane)

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

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

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Xarma tabernan pertsona bat be-
har da asteburuetan lan egiteko. 
943 36 87 71

BESTELAKOAK
Trona bat JANE markakoa salgai. 
Berri berria. Urdina marrazkiekin. 
Tel. 666 373 665. 

Hemengo intxaurra saltzen da 
oso prezio onean. 300 kilo guz-
tira. 687 348 223. 

Poltsa bat utzi dut Errekatxiki 
pasealekuan. Norbaitek aurki–
tzen badu, Noaua!ko bulegora 

eraman.

Pultsera bat galdu nuen ikastola 
eta kiroldegi artean, zilar kolore-
koa eta bi hartzatxorekin. Aurki-
tu duenari bueltatzea eskertuko 
nioke 607 168 352.

Mutil gazte bat prest dago, ro-
tabatorearekin lurra biratzeko 
eta eskuz buelta emateko lurrari. 
Prezio ekonomikoa. 610 14 19 40 
(Aitor).

Oxelo markako patinete bat gal-
du dut. Beltza eta arrosa. Aska-
tasuna plazan.  Aurkitzen duenak 
Patrira eraman, edo deitu 943 
507 230.

Zaldi-terapia egiteko, egokitu-
tako lokal bat, landa eremu bat 
edo lur-sail bat alokatu nahiko 
genuke proiektu bat aurrera ate-
ratzeko. Igor Aizpurua. Tel. 606 
525 707.

Niki txuri manga luze bat galdu 
dugu Erreka Txiki inguruan. Katu 
baten marrazkia eta perlatxoak 
ditu. Aurkitu baduzu, deitu 943 
37 04 03 telefono zenbakira. . 

Gidari arduratsu bat eskaintzen 
da etxe pribatu baterako. Libre 
ordu desberdinetan. Tel. 696 264 
197.

Josteko makinak salgai. Prezio 
onean. Tel. 943 36 32 01.

Belar fardoak salgai. 943 36 20 
72.

6 hilabeteko Bulldog frantsesa 
galdu da, txuria orban beltzekin, 
Txokoalde inguruan. Norbaitek 
ikusiko balu deitu 637 93 20 58

Valentziako mandarina ekologi-
koak salgai. euro 1 kiloa. Bitar-
tekaririk gabe. Tel. 637 929 093.

Aurtengo eta hemengo baba-
rrunak salgai, artoarekin batera 
eginda. 637974994

Ezkontzetan, festetan edo anto-
latzen dituzuen ospakizuneta-
rako Dj lanak egiteko prest. 615 
713 204 djlarra@usurbil.com 

TRUKEAN, OPARI
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
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Egitaraua

Nahi adina jan edan, aparteko 
kontzertuak, auzo giroaz goza–
tzeko aukera... Eta gehiagorako 

ere emango dute asteburuan Santuenean 
ospatuko diren festek. 

Gorritiren show-a, lehenago
Egitarau eta karteletan igande arratsalde-
ko 18:00etarako iragarria dagoen arren, 
lehenago agertu Gorritiren show-a gertu-
tik ikustera animatzen zaretenok, igande 
arratsaldeko 17:00etan hasiko baita. 

Sari potoloak mus txapelketan
Auzoko merkataritza eta ostalaritza es-
tablezimenduei esker, esku zabal dator 
mus txapelketa. Karta jokoa, larunbat 
arratsaldeko 16:00etatik aurrera. Parte 
hartu asmo duzuenok ordea, 15:30etatik 
aurrera zabalik izango duzue izen ema-
tea. Bikoteko, 20 euro ordaindu beharko 
da. Sariak, potoloak beste behin:

1. saria: bi txapel, bi trofeo, bi               
pertsonentzat afaria, bi marisko lote, on-
ddo otar bat eta bi txanpain botila.

2. saria: bi trofeo, bi pertsonen–
tzako afaria, zortzi txuleta, bi gazta, bi 
txanpain botila.

3. saria: bi trofeo, lau txuleta, bi 
txanpain botila.

4. saria: bi trofeo, baserriko bi oilasko, 
bi txanpain botila.

Bazkari zein afarirako txartelak
Josune Aranburuk girotuko duen kantu 
afarirako txartelak, Artzabalen, Ibai-On-
do elkartean eta Santueneko zaharren 
egoitzan salgai egongo dira irailaren 17ra 
arte. Xabi Tellok prestaturiko otordu goxo 
askoa dastatu ahalko da: arrain zopa, 
bakailu gratinatua pikiloko piper saltsa-
rekin, “sekretu iberiarra” onddo saltsa-
rekin, pantxineta gazta kremaz betea, 
txokolatea eta fruitu gorriekin.

Jaietako azken egunerako herri bazka-
ria antolatu dute. Txartelak, Ibai-Ondo 
elkartean eta Santueneko zaharren egoit-
zan salgai. Menua: zainzuriak, urdaia-
zpikoa, entsalada errusiarra, biribilkia 
eta ijito besoa.

Agenda
19 20 21

iraila

ostirala larunbata igandea
Izen ematea, Usurbil Dantza Taldean.  
17:00-19:30 Kiroldegian.
Solasaldia Gaztetxean: “Biolentzia po-
litikoaren memoriak”, 18:00etan gazte-
txean.

Anbulatorio ondoko auzokonpostagu-
ne berriari loturiko bilera informati-
boa. 12:00etan udaletxe ondokoan. 
Udarregi ikastolaren eraikin berriaren 
inaugurazioa, 12:00etan.

VII. Baxurde Krossa. 11:00etan Mikel 
Laboa plazan. Izen ematea: Oiardon (irai-
laren 19ra arte) edo kirolprobak.com (irai-
laren 20ra arte). 

Larunbatean, 16:00etan Mus Txapelketa.

Irailak 19 ostirala
17:00 Txupinazoa txosna aurrean eta 
txokolatada Tragoxkan.
Ondoren, globo gerra.
18:30 Buruhandiak eta Dinbi Banda Ba-
tukada.
19:00 Sardin jana.
23:00 Kontzertuak: Besteik pe, Willis 
Drummond eta Joxpa.

Irailak 20 larunbata
11:00 Haur jolasak eta pintura lehiaketa.
13:00 Buruhandiak.
14:00 Haur bazkaria (norberak bere bazka-
ria ekarri eta edariak eta postrea bertan).
16:00 Mus txapelketa (15:30-16:00 artean 
izen ematea)
16:00 Haurrentzako puzgarriak.
17:30 Txokolatada Zaharren Egoitzan.
19:00 Buruhandiak.
20:30 Kantu afaria Josune Aranbururekin.
00:00 Dantzaldia DJ Van-ekin.

Irailak 21 igandea
09:00 Usurbil Cup txapelketako partidak.
11:00 Toka txapelketa.
12:00 Hamaiketakoa txosnan.
14:00 Herri bazkaria.
17:00 Gorritiren show-a.
Ondoren, buruhandiak.
19:30 Piper dastaketa.
21:00 Festen amaierako traka.

Parranda giro etengabea 
asteburuan, Santuenean



  



 


