
             ASTEKARIA  |  2014ko urriaren 17a  |  XVII. urtea   |  USURBIL   |  589. zenbakia  |  www.noaua.com

Usurbilgo 
Gaztetxearen 
etorkizuna, kolokan

Kilometroak-en 
batzordeetan izena 
emateko garaia da

Andoni Egaña eta 
Xabier Lizaso, igande 
honetan Sutegin

Txikia, handitzen
Aspaldiko eskaerari erantzunez, 

Zubietako Eskola Txikia berritzen hasi dira
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Albistea iruditan

Laburrean

Urdiñarbera, laguntzera Ipuin kontalaria Sutegin1952koen kinto bazkaria

Valderejo parkean barrena

Zuberoa aldera joango da usurbildar talde bat, 
Iparraldeko Seaska ikastolen aldeko elkartasun 
afarira. Afaria, urriaren 25ean ospatuko da. Otor-
duan handik ateratako laguntza Seaskako Inte-
grazio Batzordera bideratuko baita. Animatzen 
dena bertara dadila.

Duela 62 urte jaiotako usurbildarren bazkaria 
azaroaren 30ean, 14:30etan Patri jatetxean. 
Menua 35 euro. 
Izen emateko deitu 943 361 380 telefono 
zenbakira, azaroaren 19a asteazkena baino 
lehen.

Ikasturte berrirako lehen ipuin kontaketa saioa 
antolatu dute Sutegi udal liburutegian, urriaren 
23rako, arratsaldeko 18:00etan. 

Miriam Mendoza arituko da kontu-konta-
ri, sei urtetik gorakoei zuzendua egongo den 
saioan. 

Euskal presoak

Euskal Herrira!
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Ana Urdangarin, Maddi Zaldua, 
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Etxabe, Alazne Begiristain, Denis 
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Aranburu, Inma Balda, Luis Ara-
nalde, Nerea Zinkunegi, Maialen 
Unanue, Ugaitz Agirre, Joxe Piñas, 
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Araba eta Burgos artean kokatzen da Valderejo parke naturala. Hara joan ziren aurreko igandean hainbat herritar. Andatza Mendizaleen Kirol Taldeak antolatu zuen ibilaldia.
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Imanol Ubeda

Hirien periferian bi-
zitzeak bere ondo-
rioak ditu. Adibi-

dez? Ba auto-eskoletako 
autoen inbasioa pairatu 
behar izatea. Ez dut uste 
bakarra naizenik. Presaren 
presaz autoan sartu zara 
eta, hara! Auto-eskola ba-
teko autoa aurretik. Pren–
tsaurrekoa hasteko 10 mi-
nutu falta dira eta martxa 
honetan ez naiz iritsiko...  
Alboan utzi duzu azkenean 
eta, tapa, beste batekin egin 
duzu topo! 

Auto horientzako peaje 
bat jarriz gero, Usurbilgo 

Udalak xoxa eder batzuk es-
kuratuko lituzke. Baina tira, 
peaje kontuak dauden tokian 
utziko ditugu. Behin hasita, 
denoi kobratzen amaituko 
dute igual eta, kontu bazpa, 
aitatzea ere ez da komeni. 

Erreportaje bat egin be-
harko genuke honi buruz. 
Edo inkesta bat Donostiako 
auto-eskolen artean. Zer du 
Usurbilek inguruko  beste 
herriek ez dutena? Gidari be-
rriak trebatzeko gure erroton-
dak dira onenak akaso? Usur-
bildarrak adeitsuak direlako 
etortzen zarete denak txoko 
honetara? (Eta batzuetan, 

auto denak bata bestearen 
atzetik, ilaran...). Gasoila 
merkeagoa al da ba inguru 
honetan? Isun gutxiago 
ipintzen al dituzte Usurbilgo 
munizipalek?

Beti miretsi izan dut berez 
adeitsua den jendea. Eta ho-
rregatik, besteekin ere adei–
tsu izaten saiatzen naiz. Are 
gehiago, gidari hasi berri 
batekin.  Autoa gobernatzen 
ikasten ari dena aztoratzea 
ez da komeni. Nahikoa lan 
badu gizarajoak seinale de-
nei erreparatzen, abiadura 
egokia mantentzen...

Guk ordea, isunik ez jaso–

tzeko moduan gidatzen dugu. 
Ustez radarrak dauden tokie-
tan abiadura jaitsiz, eta hortik 
aurrera, dena libre! Intermi-
tenteak ipintzeko ere ganora 
gutxirekin. 

Batzuetan pentsatu izan 
dut,  Auto-Eskolen Herria 
izendatu ote dute Usurbil eta 
NOAUA!n enteratu ez? Hala 
bada, Udalak ohartarazi egin 
beharko lituzke bisitariak. 
“Usurbilen euskaraz bizi 
gara”, “Usurbilen fracking-ik 
ez...” txartelen ondoan, beste 
txartel bat ipini beharko litza-
teke: “Usurbil, auto-eskolekin 
senidetuta”. 

L letraren inbasioaz

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

Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero. Zuzenean beste           

pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia. Hurrengo alea: urriak 24. Idatzia ekartzeko azken eguna: urriak 20.

|

Ika-mika

Zer da Bizilagunak?
Datorren azaroaren 23an, igandez eta 
eguerdiko ordu biak aldera, bi familia, 
bata bertakoa eta bestea etorkina, 
haietariko baten etxean elkartuko 
dira elkarrekin bazkaltzeko. Gauza 
bera gertatuko da Euskadiko etxe 
askotan. Bazkari bakoitzean, familiez 
gain dinamizatzaile batek ere parte 
hartuko du antolaketan laguntzeko.

Ah! Eta uler bedi familia lotura, 
harremanak, maitasuna... bizitza 
konpartitzen dutenak.

Beharrezko osagaiak: bertako 
familia bat, atzerriko familia bat, 
begirada baikorra, jakinmina eta 
ezagutzeko gogoa, igande horre-
tan bizpahiru orduko tartea izan eta         

Bizilagunak, Elkarbizitzarako moduen bila
bazkaria ospatzeko etxea eta bazka-
ria bietako baten etxean antolatzen 
lagunduko duen dinamizatzailea.

Emaitzak, aurretik jakin ezinak 
hain izan daitezke onak... orain 
arte ez da albo-ondorio txarrik  edo  
kontrako erreakziorik eman.

Bizilagunak zergatik eta zerta-
rako?
Asko garelako, bertako zein etorkin, 
gustora hurbilduko ginatekeenak, 
baina ez dugu egokiera edo lekua 
aurkitzen.

Elkarren ezagutza erraztuko du-
ten bideen bila gabiltza, nola bizi 
elkarrekin eta ez soilik bata bestea-
ren alboan. Bizilagunak ezagutzak 

eta harremanak errazten ditu, 
adiskidetasunak bertakoen eta 
etorkin bertakotuen artean. Bizi-
lagunakek oso gutxi eskatzen du,   
bizpahiru ordu eta jarrera positi-
boa, jakinmina. Horren truke  orain 
arte onurak besterik ez dituzte izan 
parte hartu dutenek.  Beste hainbat 
udalerrik eta elkarteren modura, 
Usurbilgo udalak ere laguntzen du 
Bizilagunak antolatzen. 

Jakin nahi al duzu zer dioten 
jada aurreko ekitaldietan parte 
hartu dutenek?
Rosa (Donostia): “Esperientzia hau 
berezia izan da seme-alabentzat: 
beste herrialdeetako jendeekin 

egon eta ezagutzea, beste bizimo-
duak, eta aldi berean ohartzea ez 
garela hain desberdinak”.
Rocio (Irun): 10etik 20ko nota!        
Bazkaria bukatutakoan, hunkituta, 
Julia besarkatu genuen, hain ondo 
egon zen dena. Gonbidatzaileekin 
hainbeste kointzidentzia genituen 
… zoragarria!

Nahi al duzu bazkari bat antola-
tu, parte hartu
Deitu edo idatzi 943 32 18 11 
info@mugak.org edo mugak.eu 
atarian izena eman

Aintzane Iribar,
SOS Arrazakeria
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Aurreko astean eman zuten aditzera landu 
duten egitasmoa.

Astearte honetan egin da egitasmoaren 
inguruko agerraldia Lasarte-Orian.

Buruntzalderako garapen agentzia lantzen dabil EAJ-PNV

Eskualdeko Garapen Agentzia Integrala abiarazi dute 
Buruntzaldeko sei udalek

Publikoa, gardena eta kalitatezkoa 
izango den garapen agentzia bat 
martxan jarri nahi du Buruntzal-

dean, bailarako EAJ-PNVk. Aurreko as-
tean, Lasarte-Oriako Villa Mirentxun aur-
keztu zituzten hilabeteetan lantzen aritu 
diren garapen agentzia honen ardatz na-
gusiak. Ekitaldian bailarako EAJ-PNVko 
udal ordezkariek parte hartu zuten; Usur-
bilgo zinegotzi Josune Urkolak tartean. 
Eta berarekin batera, Lasarte-Oriako 
bozeramaile jeltzale den Estitxu Alkor-
tak, Urnietako alkate Mikel Pagolak; 
EAJren Hernaniko bozeramaile Andoni 
Amonarraizek; Andoaingoak, Mari Jose 
Izagirrek; eta Astigarragakoak, Zorione 
Etxezarragak.

Ekonomiaren suspertzea, enpleguaren 
sustapena eta turismoa dira, EAJ- PNVk 
Buruntzaldearako proposatzen duen ga-
rapen agentziak izango lituzkeen lan 
esparru nagusiak. Enplegua sortzeko, 
enpresen arteko itunak sustatu nahi di-
tuzte, eskualdeko langile eta produktuak 

Historikoki “abagune paregabe ba-
ten aurrean gaude, orain dela bi 
urte ereindako hazitik sagarron-

do eder bat jaio baita. Gure sagardotegi 
propioa sortzeko sagarrondoa eta  saga-
rrari ahalik eta zuku gehien ateratzeko 
eta anbizio handiko proiektua gauza–
tzeko tresna. Guztion artean sortutako 
sagardotegi propio hori izango da gaur, 
gure eskualdeko udalerrietan ordezka-
rien bidez proposatzen dizuegun garapen 
integraleko agentzia berria. Datozen as-
teetan udaletara eramango dugu propo-
samena, sostengua eman diezaioten eta 
hartara Buruntzaldeko garapen sozioe-
konomikoari, etorkizun berri bati ateak 
irekitzeko moduan egon gaitezen”. Egi-
tasmoa, eskualdeko sei udalen, Andoain, 
Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Ur-
nieta eta Usurbilen eskutik dator.

Azken bi urteotako udalon elkarlana-
ri esker eta “aro berri bat abian jarri de-
zakeelakoan” aurkeztu zuten egitasmoa 
Buruntzaldeko udalek, astearte goizean 
Lasarteko Manuel Lekuona kultur etxean 

merkaturatzen ahalegintzearekin batera. 
Udaletan hautaturiko Gobernu Batzor-
dea, presidentea eta gerentea izango li-
tuzke agentziak. Eragile politiko guztien 
parte hartzea bermatu nahi dute eta 
“planteamendu baztertzaileak” saihestu. 

Adostasun bila
Garapen agentzia bailarako sei udale-
rrientzat onuragarri suertatuko dela gai-
neratu zuten aurkezpen ekitaldian, eta 
hartara, euren esanetan, eskualde mai-
lako egitura gabeziari erantzungo zaio. 
Argitu dutenez ordea, ez dute egitasmoa 
presaka martxan jartzerik nahi. Pausoka, 
eta ahalik eta adostasun maila handie-
na bilatuz sustatu nahi dute. “Helburua 
argia da: Buruntzaldeak kalitatezko ga-
rapen agentzia behar du. Baina, behar 
horrek ezin gaitu gauzak korrika eta 
presaka egitera bultzatu. Adostasunetik 
abiatuta, EAJ-PNVk ahalik eta agentzia 
onena sortzeko helburuarekin lan egiten 
jarraitzeko konpromisoa hartzen du”, 
adierazi zuten agerraldian.

egin zuten agerraldian. Modu honetan, es-
kualdeak duen gabezia bati erantzun nahi 
zaio. Gipuzkoa mailan garapen agentzia 
bat ez duen eskualde bakarra baita Burun–
tzaldea. Beste eskualdeetan aldiz, espe-
rientzia handia dute alor honetan.

Beharra handitzen
Buruntzaldean azken bi urteotan hain-
bat urrats eman dira. 2012ko maiatzean, 
garapen ekonomikoa eta enplegua susta–
tzeko Eskualdeko Lankidetza Protokolo 
Orokorra izenpetu zuten, Buruntzaldeko 
sei udalek. Ordutik, eskualdeko enple-
gu plana landu dute, sindikatu, enpresa, 
langabetuen elkarte, heziketa zentro, eta 
abarrekin. Horri esker, enpresa berriak 
sortzeko prestakuntza edota enpresa sor-
tu berriei laguntza eskaintzen aritu dira.

Lan karga handitzen joan da gaine-
ra, egun, “Eusko Jaurlaritzaren eta Foru 
Aldundiaren diru-laguntzak kudeatzera 
eta horrekin batera udalek eskualdeko 
enplegura zuzendutako milioi bat eurotik 
gorako ekarpenak” egitera heldu dira. Ho-
rregatik defendatu zuten garapen agentzia 

Bailarako azterketa 
sakona egiteko asmoa
Presarik gabe eta zuhurtziaz jokatu nahi 
dutela diote jeltzaleek. Zenbait kontu 
zehazteke dituztela adierazi zuten. Ezin-
bestekotzat jotzen dute, agentzia berme 
juridiko eta tekniko guztiekin sortzea. 
Horretarako, bailarako azterketa sakona 
eta sei udaletako kontu hartzaileen eta 
idazkarien aldeko txostenak izatea pro-
posatuko dute.

baten beharra duela Buruntzaldeak; egun-
go lanak kudeatu eta etorkizunean proi–
ektu handiagoak prestatzeko; “inguruko 
enpresetan hobekuntzak eta berrikuntzak 
egiteko, klusterrak sortzeko, gure baliabi-
deak internazionalizatzeko.... ”.

Agerraldian, udal ordezkariek egitas-
mo honen alde egin duten guztiak zo-
riondu nahi izan zituzten. Gogoan izan 
zituzten bereziki, eskualdeko udaletako 
teknikariak. Eskualde mailako halako 
egitura baten faltan, urteotan egin duten 
lankidetza eta elkarlanagatik.
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Usurbil Kilometroak 
urtean murgildua da 
jada, atzera kontua 

martxan. Kilometroak 15 aur-
kezteko jendaurreko lehen 
aurkezpen bilerak burutu dira 
asteburuan Potxoenean. Da-
torren urteko urriaren 4an 
Usurbilen ospatuko den jaialdi 
erraldoia prestatzeko nondik 
norakoak azaldu zituzten. Jen-
de askoren laguntza beharko 
dela azpimarratu zuten, eta 
honenbestez, dagoeneko mar-
txan diren lan batzordeetan 
parte hartzera gonbidatzen 
dituzte herritarrak. Erronka 
argia dute antolatzaileek; au-
zolanerako “sare indartsu bat 
osatu beharra dago”, adiera-
zi zieten ostiral arratsaldean, 
Potxoenean buruturiko lehen            
aurkezpen bilerara gerturatu 
ziren herritarrei.

Helburu ekonomikoak

eta gehiago
Kilometroak 2015 laguntza 
ekonomikoa biltzeko baliatuko 
da. Eraikin berrian eginiko 
inbertsioari aurre egin behar 
zaio. Udarregi Ikastolak gaine-
ra baditu, gauzatzeke dituen 
beste zenbait proiektu ere; 
hala nola, HH eta LHko eraikin 
atzealdeko frontoia estaltzea 
edota ikasturte honetan HH 
3-6 urte artean abiatu duten 
proiektu pedagogiko berrirako 
azpiegitura osatzen joatea.

Helburu ekonomikoetatik 

haratago ordea, badira Kilome-
troak egitasmoarekin bete nahi 
diren beste zenbait erronka 
ere, Potxoeneako aurkezpen 
bileran azaldu zutenez; hala 
nola, euskararen erabilera sus-
tatzea, ikastolako proiektua 
indartzea, edota gure artera 
etorriko direnei, Usurbil eza-
gutzera ematea.

Kilometroak antolatu izan 
duten beste udalerrietako espe-
rientziei erreparatuta gainera, 
datorren ikasturte hau aukera 
ona izango omen da herri ko-
hesiorako ere. Jaialdia anto-
latzeko aitzakian, herritarren 
arteko harremanak estutzeko 
garai aproposa. Elkarlanean, 
auzolanean oinarrituko baita 

Kilometroak 2015.

400 lagun auzolanean 

aritzeko prest...
Jada 400 lagunek eman dute, 
Kilometroak 2015eko batzor-
deetan parte hartzeko izena.  
“Gu guztion indarra” beharko 
da, zioten Potxoeneko bileran. 

Eta baita gehiagorena ere. 

Eta gehiago behar dira
Martxan jarri diren batzordee-
tan eskertuko dute jende ge-
hiagoren parte hartzea. “Ani-
matu eta parte hartu!” hauxe 
antolatzaileen gonbita usurbil-
darrentzat. Izen emateko inpri-
makiak udarregi.com atarian 
eskura ditzakezue. Edo beste-
la, deitu ikastolako idazkari–
tzara; 943 36 12 16.

KMK2015, sare sozialetan
facebook.com/kmk15usurbil
twitter @kmk15usurbil
instagram @kmk15usurbil
traola #Kilometroak15

#KILOMETROAK15

 
 

Metroz metro, urtebeteko ibilbidea osatzera

Aurreko astean egin zen Kilometroak-en inguruko lehen bilera.

AUZOLANERAKO DEIA

“Auzolanerako sare  in-
dartsu bat osatu beharra 
dago, hala adierazi zie-

ten ostiral arratsaldean, 
Potxoeneara gerturatu 

ziren herritarrei”

2015EKO KILOMETROAK ANTOLATZEKO LEHEN URRATSAK EMAN dITU UdARREgI IKASTOLAK
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Batzordeetan izena emateko garaia

Ekonomia zein arropa batzordeak dira premia handiena dutenak.

Antolatzaileek ohartarazi 
dutenez, ekonomia eta 
arropa salmenta batzor-

deetan dago une honetan, jen-
de behar handiena. Hauek dira 
osatu diren batzordeak eta lan 
talde bakoitzak izango dituen 
zeregin nagusiak:

Ekonomia 
Eraikin berria eta datorren urte 
honetan zehar antolatuko diren 
ekimenak finantzatzeko lanean 
jardungo du batzorde honek. 
“Gure zozketa” izeneko ekime-
na jarriko asmo dute martxan. 
Tonbola, salmenta postuak… 
ere jarriko dira.

Arropa salmenta 
Kilometroak 2015eko irudi eta 
aldarria islatuko dituen arropa 
salgai izango da urtean zehar, 
Usurbilen zabalduko den den-
dan. Bertako kudeaketa lanaz 
arduratuko da batzorde hau. 
Honez gain, Gipuzkoa mailan 
antolatuko diren azoka eta 
ekimenetan salmenta postua 
jartzeaz arduratuko da taldea. 
Zenbat eta jende gehiago apun-
tatu, orduan eta irteera gu-
txiago egin beharko ditu talde 
bakoitzak. Batzorde aproposa, 
koadrilek izen emateko.

Ingurumena /
Garbitasuna 
Jendartean gai honekiko jarre-
ra egokiak sustatzeko lanean 
jardungo du batzorde honek. 
Aurre lanketa bat ere egin nahi 
da, hondakinak kudeatzeko 
modu egokiaren inguruan. 
Usurbilek gainera, gai honetan 
ardura berezia duela gogorara-
zi dute antolatzaileek. Eredu 
baita jasangarritasunean.

Prebentzioa
Sortu litezkeen ezbeharrei au-
rre egiteko larrialdi zerbitzuak, 
sorospen postuak kudeatzeaz 

arduratuko da talde hau. Au-
rrelanketa bat ere egin nahi da, 
urteotan Kilometroak egunez 
kezka eragin ohi duen alkohol 
kontsumoaren inguruan.

Zirkuitua / Trafikoa / 
Segurtasuna 
Kilometroak eguneko ibilbidea 
zehaztea izango da talde honen 
zereginetako bat, baita jaialdi 
egunean bertan aparkalekuak 
edota trafikoa kudeatzea ere.

Muntaketa 
Urtean zehar nahiz Kilo-
metroak 2015 ospatuko 
den egunean beharko diren 
azpiegiturak muntatu eta des-
muntatzeaz arduratuko dira. 
Muntaketakoak, une honetan, 
Kilometroak denda prestatzeko 
lanetan murgilduak dabiltza.

Ikuskizunak 
Laguntza biltzeko nahiz Kilo-
metroak 2015 girotzeko, urtean 
zehar antolatuko diren ekime-
nak Ikuskizunak batzordekoek 
prestatuko dituzte. Kilome-
troak ospatu aurreko asteetan 
ikusmina sortu ohi duen egita-
raua ere batzorde honek landu 
eta zehaztuko du.

Komunikazioa
Kilometroak 2015ak eman-
go duenaren berri zabaltzeaz 
arduratuko da batzorde hau, 

euskarri desberdinen bidez. He-
rrigintza, eta Udarregi Ikastolak 
martxan duen hezkuntza pro–
iektu berritzailea ezagutaraztea 
izango dira talde honen erronka 
nagusietakoak. Ostiraleko bile-
ran ohartarazi zutenez, kartel 
pegadarako jendea beharko da.

Txosnak 
Urtean zehar antolatuko diren 
ekimenetan nahiz Kilometroak 
egunez jarriko diren txosnak 
kudeatzeaz arduratuko da ba–
tzorde hau.

Erronka 
Gipuzkoako hainbat ikasto-
lako ikasle talde, kirol proba 
ezberdinen bueltan lehian 
jartzen dituen Erronka ospa-
tuko da Usurbilen, ekimenak 
pasa berri diren Tolosako eta 
Orioko edizioetan harrera ezin 
hobea izan ostean. DBHko 
ikasleen parte hartzea sus-
tatzen duen egitasmo honek, 
Kilometroak eguna kirola egi-
nez, lagun artean ondo pasa–
tzeko aukera eman nahi da. 
Erronka antolatzeko batzorde 
bat osatu da.

Ikasle Batzordea 
Udarregi Ikastolako ikasleen 
parte hartzea sustatu nahi du 
bilgune honek. Ikasleek ere an-
tolaketa lanetan murgildu eta 
erabakiak hartzeko gune bat 
izan dezaten.

Lekukoa herriari 
eskainiko zaio 
ostiralean
Ostiral arratsaldeko 
19:30etan Mikel Laboa pla-
zan ospatuko den ekitaldian 
izango da. Eguraldi txarra 
egingo balu, frontoira le-
kuz aldatuko da hitzordua. 
Musika kutsuko ekimena 
prestatu dute, eta noski, 
Udarregi Ikastolak eta Usur-
bilek, urriaren 5ean Orion 
jasotako lekukoa izango da 
ekitaldiko ardatz nagusia. 
“Lekuko hori, nola ez, denoi 
luzatu digute, bai guraso, 
bai ikasle, bai irakasle, bai 
langile, bai eta herritar edo 
herri eragileei ere. Kilome-
troak-en lekukoa aipatutako 
guztiei eskaintzeko” antola-
tu dute urriaren 17ko ekital-
dia. “Ekitaldi xume bezain 
alaia egingo dugu. Gonbi-
datuta zaudete!”, adierazi 
dute antolatzaileek.

Nafarroa Oinezen 
laguntza premian
Igandean Zangotzan ospa-
tuko den Nafarroa Oinezen 
laguntza behar dute. 40 bat 
lagun behar dituzte. Inork 
lagundu nahiko balu, Uda-
rregi Ikastolako idazkari–
tzarekin hartu emanetan 
jar dadila. Bertako telefono 
zenbakia: 943 36 12 16. Na-
farroa Oinezeko berri, atari 
honetan: nafarroaoinez.net

Esan, izan, gozan lemapean ospatuko 
da Zangotzako herrian.
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Usurbilgo Gaztetxea 
eraiste arriskuan da, 
hala ohartarazi dute 

gaztetxekoek NOAUA!ra bida-
li duten idatzian. Egoera ho-
nen aurrean, udalerri honek, 
“eremu guztiz libre bat” behar 
duela aldarrikatzen dute, hori 
argi utzi duela Gaztetxeak jo-
rratu duen bi urteotako ibilbi-
deak.

2012ko abuztuan ireki zu-
tenetik Gaztetxea Alkartasuna 
Kooperatibaren egoitza ohian 
dago kokatua. Lur eremu ho-
rretan, etxebizitzak eraikitzea 
dago aurreikusia. Hona hemen, 
Gaztetxetik NOAUA!ra igorri-
tako idatzia bere osotasunean:

“Kaixo herritar adiskide, 
Ez gatozkizu berri onekin 

oraingo honetan. Udaletxe-
tik jakin berri dugu hainbeste 
mimoz eta izerdiz eraikitako 
gaztetxea botatzeko arriskuan 
dela. Bi urte badira eraikin huts 
hau berpiztu genuela eta or-
dutik hona ez da etenik egon 
lau pareta hauen barru eta 
kanpokaldean. Albiste txarra da 
bai, baina gauza guztiek bere 
alde ona dutenez, denbora ho-
netan hartutako indarra dugu 
gure alde.

Argi eta garbi gelditu da 
Usurbilek gaztetxe baten beha-
rra duela, bertan ospatu diren 
dozenaka ekintzek hala adie-
razten dute. Baita parte hartu 
duten herritarrek ere, 3 urteko 
umetatik hasi eta 80 urteko-
ra, denak pasa baitira beraien 
hazitxoa uztera noizbait. Eta 

zeresanik ez herriko gazteak, 
lokalak eta tabernaz gain, adin 
eta inguru ezberdineko jen-
dearekin harremantzeko leku 
baten beharra ikusten baitugu.

Bestalde, eraikitzera doazen 
eta guretzat omen diren etxe 
horietan ez dugu soluzio garbi-
rik ikusten, benetako beharra 
duen gazte batek ezin baitio 
aurre egin babes ofizialeko 
etxe batek dakarren gastuari. 

Udalaren aldetik zintzoagoa 
litzateke alkiler soziala bene-
tan bultzatuko balu eta nola 
ez, herrian dauden etxe hutsen 
aurrean zerbait egiten hasi.

Beraz, nola etsi gaztetxea-
ren magia arriskuan jartzera 
doazen honetan? Usurbilek 
eremu guztiz libre bat behar 
du edozein pertsona, proiektu 
eta ideien garapenerako, deitu 
Gaztetxe edo deitu nahi den 
moduan. Eta hori ezin da au-
rrera eraman udalaren azpiegi-
turetan.

Nork ez du gozatu 2 urte 
hauetan Gaztetxearen bizi–
tzaz? Nor ez da dibertitu / for-
matu bertako ekintzekin? Eta 
orain berriz…
Ez dadila haria eten!”

 
 

Usurbilgo Gaztetxea, eraiste arriskuan

Afari beganoa egin zen aurreko ostegunean Usurbilgo Gaztetxean.

Ekimen zaparrada
Usurbilgo Gaztetxekoek kaleratu 
duten idatzi amaierako aldarria, 
“Ez dadila haria eten!” baliatu-
ta, eraiste arriskuaren aurrean 
ekimen mordoa antolatu dute 
datozen asteotarako; haur jola-
sak, Skate Eguna, Andatza Men-
dizaleen Kirol Taldeko kideekin 
irteera... 
n Urriak 25: 10:00-14:00 Hi–
tzaldi-solasaldia: “Sexualitatea 
eta Erotika aztergai”, Oiardo Ki-
roldegiko tatami gelan. 
n Azaroak 6: afari beganoa. 
n Azaroak 22: “Ez dadila haria 
eten” gaua: Juanantzoneko oku-
pak+Kaotiko. 
n Abenduak 6: “Kaos y lentejas” 
jaialdia.

gAZTETXEA dAgOEN LUR EREMUAN, EpE LABURREAN ETXEBIZITZAK EgITEA AURREIKUSIA dAgO

USURBILGO GAZTETXEA

“Nork ez du gozatu bi urte 
hauetan Gaztetxearen 
bizitzaz? Nor ez da  di-

bertitu / formatu bertako 
ekintzekin, eta orain... ez 

dadila haria eten!”
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Ostiralean ospatu zen Umeen Eguna Aginagan.

Nesketan, Sarai Lizasok eta San Juanek eraman zuten Aginagako Bandera.

Argazki eta bideo gehiago: noaua.com web orrian.

Mutiletan, laugarren izan ziren Aginagakoak Trainerila Txapelketan.

Oilasko biltzaileek zanpantzarrak izan zituzten bidelagun.

Festa giroari agur, aurtengoz
San Praixkuekin bukatu dira inguruotako 

festak. A zer nolako amaiera izan duten 
Aginagako jaiek. Azken txanparako utzia 

zuten onena. Oparoa izan da Aginagako Jai Ba–
tzordeak festetako bigarren eta azken asteburu-
rako gordea zuen ekitaldi eskaintza. Haurren 
Egunarekin ekin zioten urriaren 10ean. Eskola 
Txikia itxita zegoen, jai zuten eta haurrek; egun 
osoko jolasgaraia, antolatzaileek prestaturiko 
ekimenekin. Gauean bertso afari musikatua. 
Larunbatean berriz, oraingoan joaldunak bide-
lagun zituztela ospatu zen oilasko biltzaileen 
kalejira. Eta bazkalostean, estropadak.

Emakumeen parte hartzea berriz aurten Agi-
nagako Bandera etxeratzeko lehian. Garaile San 
Juan eta aginagar bat; Sarai Lizaso. Aipatzekoa, 
Kontxako Banderan finalista amaitu zuten lau 
taldeek parte hartu zutela larunbatean, emaku-
meen trainerila txapelketan. San Juanekin ba-
tera, Oriok, Zumaiak eta Hibaika taldekoek. Hi-
baikak ez zuen lehiarako egun onena. Talde kide 

bat hil baitzen aurreko aste hasieran. Haren 
omenez minutuko isilunea egin zen.

Mutiletan, Orio txapeldun. Aginaga berriz 
laugarren, nahiz bere txandan aurkari izan 

zuen San Pedrori minutu erdiko aldea atera. Sari 
nagusia ez zuten eskuratu, bai ordea publikoarena. 
Etxekoen txalo zaparrada eta babes handia jaso 
baitzuten aginagarrek. 
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Obretan daude Zubie-
tako eskola atzealdean. 
2015 hasterako amai-

tua beharko lukeen eraikin 
berri bat altxatzeko lanetan 
dabiltza. Trantsizio hilabeteak 
dira hauek ikasle, irakasle eta 
gurasoentzat. Baina pozik dira 
guztiak. Oso pozik, urteetako 
ahalegin eta lan nekezaren os-
tean, aspaldiko euren eskaerak 
betetze bidean baitira; gune 
aurrefabrikatuak alboratu eta 
hezkuntza eskaintza, Lehen 
Hezkuntzako bigarren mailatik 
seigarren mailara zabaltzeko 
aukera izango dute, handitze 
lanei esker. Zubietako Eskola 
Txikiko zuzendari Rosa San 
Romanekin bildu gara, ikaste-
txean bizitzen ari diren aldake-
ta garai honen berri jasotzeko.

Urteetako eskaera gauzatzen ari 
da. Hainbesteko saiakeren os-
tean, lorpen ederra ezta?
Rosa San Roman: Oso pozik 
gaude eskola berria izango 
dugulako behingoz. Zubietak 
merezi zuen. Eskola herriko 
bihotza da, frontoia eta eli-

za bueltarekin batera. Lortu 
dugu. Halere, ikusi arte ezin 
genuen sinistu egingo zutenik, 
hasieran arazo handiak egon 
baitziren. Orain dena aurrera 
doala ikusten ari gara. Umeei 
gehiago kostatzen ari zaie 
ulertzea, zer egingo den eta 
zer prozesu eramango den. 

Eskolak zer ekarpen egiten dio 
Zubietako bizitzari? 
Herri batek bere umeak gal–
tzen baditu, bere bizitzaren 
zati handi bat galtzen du. Es-
kola behar du, behar du jendea 
finkatzea bere herrietan eta bi-
zitza egitea. Bestela lo egiteko 
herriak besterik ez dira. Eskola 
herriko proiektu handi bat da. 
Taldeak horren inguruan osat-
zen dira, jendea eskolan eza-
gutzen da. Txikiak garenean 

sortzen ditugu gure afektu ga-
rrantzitsuenak. Horrek bizitza 
handia ematen dio eskolari. 
Umeak 2. mailara arte bakarrik 
geratzen badira,       oraindik 
falta zaizkio urte batzuk la-
guntasuna sortzeko, harrema-
nak egiteko, taldeak egiteko, 
ulertzeko. Hori galtzen badu, 
herriak bere zati handia gal–
tzen du.

“Irtenbide bat eman 
behar zitzaion”
Handitze lanak hasi aurretik, ze 
baldintzetan egon zarete orain 
arte?
Azken lau urteotan jangela 
eraikin aurrefabrikatu batean 
zegoen. Hezetasuna sartzen 
zen. Hotz egiten zuen neguan 
eta oso bero udan. Ez ziren  
erosoak. Soinua egiten zuten 
zapaltzean. Eraikuntzok bola-
da baterako izaten dira, iraun-
gitze data izaten dute. Lehen 
Hezkuntzan bestalde, lehen 
eta bigarren mailetako umeak 
beste gune aurrefabrikatu ba-
tean genituen egoera berean. 
Lehen hezkuntza gainera, des-

konektatua dago eskolarekin. 
Gaur egun gela horretan 18 
haur zeuden eta jangela bataz 
beste, 12-14 lagun. Ulertu de-
zakegu une batean ez dagoela 
dirurik eta hala moldatu be-
harra dagoela. Baina irtenbide 
bat eman behar zitzaion.

Lanak martxan dira. Eskolaren 
handitzea nola burutuko da?
Egurrezko eraikin bat izango 
da, egungoari lotua, haren a–
tzealdean. Erabilera anitzeko 
jangela, Lehen Hezkuntza, bi 
gela, liburutegi txiki bat, aterpe 
txiki bat izango du euria egiten 
duenean gurasoak babesteko. 
Jasangarritasuna kontuan har-
tu da, materialak begiratu dira. 
Ez du suposa–tzen obra handi 
bat egitea. Ez baita behar erai-
kin handi bat, eskola duin bat 
izateko. Lehenengo, azpiegitura 
saneatuko da, lurra jarri behar 
dute. Horren gainean enpresa 
batetik, eraikin berriko pie-
zak ekarriko dituzte, tona as-
kokoak. Paretak edota lehioak 
eginak ekarri eta momentuan 
jarriko dituzte.

 
 

“Oso pozik gaude, eskola berria izango dugulako behingoz Zubietan”

2015 urte hasierarako amaituta egon beharko luke eraikin berriak.

ROSA SAN ROMAN

“Zubietak merezi zuen. 
Eskola herriko bihotza 
da, frontoia eta eliza 
bueltarekin batera”
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 Inauteri Jaian.

Donostiako Udala, Usurbilgo Udala eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren onespena ezinbestekoa izan da.

Bide luzea jorratu behar 
izan dute Zubietako Es-
kola Txikiko haur, gu-

raso eta langileek, ikastetxeko 
azpiegiturak handitzen ikusi 
arte. “Hau dena orain lortu da, 
baina duela urte asko jendea 
hasi zen eskatzen, eskola ho-
nek garai batean bezala berriz 
ziklo guztiak izatea”, adierazi 
dio NOAUA!ri Rosa San Ro-
man, Zubietako Eskola Txikiko 
zuzendariak. 

Ordutik, bide luzea jorra-
tu behar izan dute. Lan asko 
egin dute, oztopo eta une 
zail askori aurre egin behar 
izan diete. Irakasle, guraso 
eta herri batzar ezberdinak 
bildu dira ibilbide luzea izan 
duen eskaera historiko honen 
bueltan. Zubietako eskolatik 
haietaz guztietaz oroitu nahi 
dute: “Eskerrak eman guztiei. 
Beraiek ireki zuten bidea eta 
guk eman diogu segida. Be-
raiek gabe ziur ez ginen he-
men egongo”. Eskerrak eman 
nahi dizkiete baita Usurbilgo 
eta Donostiako udalei. Lorpe-
na handia da, are handiagoa, 
gauden testuinguruan egonda. 
“Urte zailak izan arren, garai 
batean gurasoek eskatu zu-

tenean ziklo guztiak egotea, 
ekonomikoki ez ziren hain urte 
zailak. Kanpotik ikusten zen 
lortu zitekeela eta ez zen lortu. 
Aldiz orain, egoera ekonomi-
koa zailagoa izanik lortu da. 
Lorpen handia da”, San Roma-
nen esanetan.

Lehen Hezkuntza kolokan
Zubieta, Donostia eta Gasteiz 
lotu ditu eskola txikiko afe-
rak. Zubietarrek eskola txikian 
Lehen Hezkuntza osoa izate-
ko eskaera (orain arte LH 2. 
mailara arteko eskaintza izan 
dute) Gipuzkoako hiriburuko 
udalera eta Eusko Jaurlari–
tzako Hezkuntza Sailera bi-
deratu izan dute. Aspalditik. 
“Duela urte batzuk herriak 
ikusi zuen eskolak behar zuela 
Lehen Hezkuntza osoa jartzea. 
Gurasoek jarri zuten martxan 

eskola handitzeko eskaera”, 
eskola txikiko zuzendariak 
oroitzen duenez. 

Urte haietan, Zubieta handi-
tu zen etxe berriak eraiki os-
tean, jaiotze-tasa igo zen… Ba-
ziren umeak. Baina gurasoen 
eskaeraren ostean heldu ziren 
Hezkuntza Sailaren ezezkoak. 
Hasiera batean gainera, Lakua 
ez zen agertu Lehen Hezkun–
tza jartzearen aurka soilik, 
Eskola Txikiko zuzendariak 
oroitzen duenez, “LH 1. eta 2. 
ere kentzea pentsatu zuten”. 
Lehen Hezkuntzarik gabe ge-
ratzeko prestatu ziren zubie-
tarrak. “Hezkuntzak esaten 
du ez dela izango hurrengo 
urtean. Uda iristen da, husten 
da Lehen Hezkuntzako gela 
aurrefabrikatua, baina azken 
unean Lakuak iritziz aldatzen 
du”, San Romanen esanetan.

Erakundeen baiezkoa
Hezkuntza Sailaren iritzi al-
daketa berri ona izan zen zu-
bietarrentzat, baina eskola 
txikiko komunitatekoen eskae-
rak bete gabe jarraitzen zuen. 
“Duela pare bat urte, gurasoak 
Donostiako udaleko gobernu 
talde berriarengana joan zi-
ren. Eskola zati berri bat erai-

Usurbil eta Donostiako udalek 
lan gastuak erdibana, bakoi–
tzak zorraren %50 ordainduko 
zuela adostua zuten hitzarmen 
batean. 

Aho batez, Usurbilen 
Zubietako Eskola Txikiko handi–
tze obrak finantzatzeko modua 
aldatu dute ordea. Eusko Jaurla-
ritzatik jasotako diru-laguntze-
kin Donostiako Udalak ehuneko 
ehunean hartuko du bere gain, 
lan hauen gastua. Honenbestez, 
bi udalen arteko hitzarmena al-
datu beharra ekarri du horrek. 
Irailaren 30ean burutu zen osoko 
ohiko bilkuran proposatu zen 
hitzarmen aldaketa. Aho bateko 
babesa izan zuen Usurbilen.

Lanak finantzatzeko, 
hitzarmen aldaketa

PROZESUA, LUZEA
“Irakasle, guraso eta 

herri batzar ezberdinak 
aritu dira ibilbide luzea 

izan duen eskaera 
historiko honen 

bueltan”

“Oso pozik gaude, eskola berria izango dugulako behingoz Zubietan”
kitzeko eskatu zioten Udalari. 
Udalak gaia aztertuko zuela 
adierazi zien”, eskola txikiko 
zuzendariak dioenez.

Une horretan bizkortzen 
hasten da prozesua. Aldez au-
rretik gurasoek landutako pro–
iektua hartzen du lanketarako 
Donostiako Udalak eta jarrera 
itxia erakusten segitzen duen 
Hezkuntza Sailarekin harrema-
netan jartzen da. Eskolak ere 
saiakerak egiten ditu, Hezkun–
tza ezezkoan mantentzen da 
ordea. “Eskola berri bat egin 
beharrik ez dagoela esaten da. 
Gune aurrefabrikatua kentzeko 
eranskin bat proposatzen da”, 
San Romanen esanetan.

Azkenean aurten heldu da 
albiste ona. “Donostiako Uda-
lak dio dena prest dagoela, 
Usurbilgo Udala lurrak uzteko 
prest dago. Hezkuntza Sai-
lak ere baiezkoa ematen du. 
Orduan izan zen gure poza, 
eskolako poza, herriko poza. 
Azkenean denak lanok egite-
ko ados daude”, San Romanen 
esanetan. Lanak hasi dira. 
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Iaz 41 usurbildar izan ziren laguntza honetaz 
baliatu zirenak.

Euskara ikasteko dirulaguntzak

Euskara ikasteko matrikulazioa zabalik da-
goen honetan, Udal Euskara Sailak go-
gorarazi nahi du Udaletik diru-laguntza 

sendoak ematen zaizkiela euskara ikasleei. 
2013/2014 ikasturtean adibidez, 41 usurbilda-
rrek jaso zuten diru-laguntza eta 14.130 euro 
banatu ziren guztira.

Diru-laguntza eskaera hauek ekainean egiten 
dira (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara–
tzen da deialdia bera eta eskaera egiteko epea). 
Diru-laguntza eskuratu ahal izateko baldintzak 
hauek izaten dira:

-Ikastaroak irauten duen denboraren %80a 
Usurbilen erroldatua egotea. 

-Gutxienez, ikastaro osoan zehar, % 80ko 
asistentzia izatea. 

-Gutxieneko aprobetxamendua gainditzea.
Diru-laguntza kopuruak berriz %60tik hasi 

eta %100 bitartekoak dira. Diru-laguntza 
kopurua bi gauzek baldintzatzen dute: langa-
betua izateak eta egindako ikasketa mailak. In-
formazio gehiago eskuratzeko Potxoenean  edo 
bestela 943 371999 telefono zenbakira deitu.

Lanbide Eskolako 
ikasleen tituluak
Oharra Lanbide Eskolatik. Ikasketak 2013an 
amaitu eta tituluaren eskaera egin zutenak, 
titulua jasotzera gerturatu daitezke Zubieta-
ra. 2014an ikasketak amaitu dituztenak ere 
Lanbide Eskolara hurbiltzera deitzen dute, 
tituluaren eskaera bertan egiteko. 

350 langabetu irailean
Estatuko Enplegu Zerbitzuaren arabera, 350 
langabetu ziren irailean Usurbilen. Abuztuan 
baino hamar langabetu gutxiago. Lanik ga-
beko herritar kopuruaren beherakada gizo-
nezkoen artean eman da (25-44 urte artean 
bereziki), emakumezkoen langabezia tasak 
abuztuko bera izaten jarraitzen baitzuen 
irailean. 

Kontratazioak zertxobait gora egin du 
(331 lan kontratu erregistratu abuztuan, 378 
irailean), nahiz kontratu ia denak, 359, aldi 
baterako sinatu diren. Gehienak gizonezkoen 
artean.

Usurbilen bakarrik ez, langabezia-tasa 
Buruntzaldea osoan jaitsi da.
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ERRIGORA

“Pare bat urte ekin ge-
nion kanpaina honi, eta 
ordutik hona egin dugun 
ibilbidea oparoa izan da”

Iaz 112.000 euro batu ziren Nafarroa hegoaldeko euskalgintzarako.

Nafarroa hegoaldeko euskalgintza 
laguntzeko elkartasun kanpaina

Nafarroa hegoaldeko 
bertako produktuen 
ekoizpena eta zonal-

deko euskara sustatu edo sus-
pertzeko, elkartasun kanpaina 
antolatu du aurten ere Errigo-
rak, Zazpiak Bat, Sortzen Ikas-
tolen Elkartea eta AEKrekin 
elkarlanean. Nafarroako erri-
berako produktuez hornituriko 
saskiak salgai jarriko dituzte 
iaz bezala, erosi nahi dituen 
herritar ororen esku. 

“Bagatoz! Bagatoz ikasturte 
berriari ekitera! Gogotsu eta 
ilusioz erronka berriei ateak 
zabaltzera”, adierazi dute. 
“Nafar Hegoaldeko uzta eus-
karari puzka” lemapean buru-
tuko duten kanpainaren edizio 
berria, urria amaieran abiatuko 

dute, egitasmoak aurreko bi ur-
teetan harrera ezin hobea izan 
ostean. 

“Badira pare bat urte, sas-
kien dinamika honi ekin genio-
na. Ordutik egindako ibilbidea 
oparoa izan da. Apurka-apur-
ka, bide berriak landu eta 
helburuak handituz joan gara 
Errigoraren inguruan bildu den 
herritarren lanari esker. Zalan–
tzarik gabe, dinamika honekin 
bat egin dugun herritarron gogo 
eta ilusioan dago orain arteko 

arrakastaren giltza. Ehunka 
lagun herriz herri kartelak 
jartzen, eskuorriak banatzen, 
txioak bidaltzen, bideoak pa-
satzen, kutxak banatzen… Eta 
batez ere, herrigintza oinarri 
eta helburu dituen ekimen 
honekiko ilusioa eta sinisme-
na transmititzen”, aipatu dute 
Errigorakoek. 

NOAUA! Kultur Elkartea, 
elkarlan sare handi horre-
tako kide izan zen iaz. Iazko 
kanpainaren emaitza baikorrak 
segidan dituzue, zenbakitan:

n 500 banaketa gune Euskal 
Herri osoko 160 herrietan.

n 8.000 saski baino gehia-
go banatuta (horietatik 30 bat 
Usurbilen, NOAUA! bidez).

n Bildutako laguntza: 
112.000 euro.

Lanbide Eskolako 
ikasleen tituluak
Oharra Lanbide Eskolatik. Ikas-
ketak 2013an amaitu eta titu-
luaren eskaera egin zutenak, 
titulua jasotzera gerturatu dai-
tezke Zubietara. 2014an ikas-
ketak amaitu dituztenak ere 
Lanbide Eskolara hurbiltzera 
deitzen dute, tituluaren eskaera 
bertan egiteko.

Euskaltegiko 
matrikulazioak 
zabalik segitzen 
du
Ikasturtea urriaren 1ean hasi 
zuten arren, zabalik jarraitzen 
du Etumeta-AEK euskaltegian 
matrikulatzeko epeak. Osatu di-
ren taldeotan eman dezakezue 
izena:
 9:30-12:00 0 urratsa. 
17:30-19:30 2. urratsa. 
17:15-19:30 7. urratsa.
 18:00-20:30 EGA.

Izen-ematea
Izen emateko eta informazio 
gehiago euskaltegian:
 Nagusia, 43
 607 609 379.
usurbil@aek.org
www.aek.org
muntteri.blogspot.com.es

Kale Nagusian aurkitzen da 
euskaltegia.
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Kanpaina iraila amaieran abiatu zen. Informazio 
gehiago anbulatorioan jasoko duzue.

Gripeari aurre hartzeko garaia

Negua, hotza... Gripea izateko 
garaia bidean dator. Sarritan, 
gaixotu baino lehen neurriak 

hartzea komenigarria izanik, beste urte 
batez martxan da azaroaren 30era arte 
luzatuko den gripearen aurkako txertake-
ta kanpaina. Deialdia gehienbat adineko 
herritarrei zuzendua dago, baita eurekin 
lan egiten duten profesionalei ere. 

“Bereziki 65 urtetik gorako pertsonei 
zuzendua dago, baina baita adinez gaz-
teago izan arren gaixotasun kronikoak 
dituztenei, edota beren lanbideagatik 
arrisku-taldeko pertsonen kutsatzaile 
izan daitezkeenei ere. Aipaturiko azken 
giza-taldeen artean sartzen da hirugarren 
adineko egoitzetako, geriatrikoetako, 
eguneko zentroetako eta abarretako pert-
sonala, bai eta etxez-etxeko laguntzarako 
zein zerbitzu sozialetako pertsonala ere”, 
ohartarazi dute Osakidetzatik.

Halako kanpainek dituzten onu-
rak nabarmentzen ditu Osakidetzak. 
“Ulertuko duzunez, Gripearen Aurkako 

“Kataluniako gizarteari, erabakitzeko es-
kubideari eta, finean, demokraziari egin-
dako eraso honen aurrean, euskaldunok 
erantzun garbia eta ozena eman behar 
dugula uste dugu Gure Esku Dagon”. 
Horregatik, azaroaren 8an Donostiako 
Zurriola hondartzan egingo den mosaiko 
erraldoira gonbidatu nahi dituzte usur-
bildarrak. “Izan ere, nazio guztiek duten 
autodeterminazio eskubidea da debeka–
tzen dena: beraz, azaroaren 8ko mosaiko 
erraldoiak, Kataluniarekiko derrigorrezko 
elkartasun keinua izateaz gain, euskal 
herritarron erabakitzeko eskubidearen 
aldeko indar erakustaldia ere izan behar 
du”. 

Esan bezala, mosaikoa Zurriolan egin-
go da azaroaren 8an, 11:00-13:00ak bi-
tartean. Ekitaldi ikusgarria eta berezia 
egin nahi da eta guztia ondo atera dadin, 
“aldez aurretik izena eman beharko du 
bertan parte hartu nahi duenak (bakoi–
tzak bere herrian). Partaide bakoitzak 5 
euro ordaindu beharko ditu eta trukean 
mosaiko erraldoia egiteko erabiliko di-
tuen aterkia eta zira jasoko ditu”. Izen 
ematea bideratzeko, Usurbilgo Gure Esku 

Kanpaina ahalegin garrantzitsua da, bai 
instituzioentzat, bai kanpaina aurrera 
eramaten duten osasun-taldeentzat. Eta 
egiten ditugun kanpainetan estaldura-ta-
sa onak lortzen baditugu ere, tasa horiek 
hobetzen ahalegintzen gara, guztiz onu-
ragarria baita hiritarrentzat orokorrean, 
eta batez ere txertaketaren jomuga diren 
pertsonentzat. Are gehiago gaur egungoa 
bezalako unean, non, dakizunez, egoe-
ra epidemiologikoa nahasia den”, diote 
Osakidetzatik. Informazio gehiagorako, 
anbulatorioko telefono zenbakiok: 943 36 
15 43 / 943 36 20 13.

Dago taldeak mahai ibiltaria aterako du 
kalera urriak 24, 25 eta 26an eta azaroak 
1 eta 2an. “Azaroaren 8an Zurriolan iku-
siko gara, Kataluniako prozesuaren eta 
demokraziaren defentsan!”, Gure Esku 
Dagok ohar bidez jakinarazi nahi izan 
duenez.

Hitz Ahoren ikastaroak, 
LH 5, 6 eta DBHko 
ikasleen gurasoentzat
Familia anitzak ikastaroaren bi-
tartez, galdera hauei erantzun bat 
ematen saiatuko da Joxe Amiama: 

Edozein familia mota baliagarria 
al da gure seme-alabei laguntzeko? 

Zeintzuk dira gako nagusiak? Eta 
nola landu? 

Zer da galera eta dolua? Nola 
hasi bideratzen gure seme-alaben-
gan?
n Noiz: asteazkenetan, lau saio 
guztira.
n Urriak 29; Azaroak 5; 12; eta 19. 
n Ordua: 17.00-18.30.
n Non: Udarregi ikastolako eraikin 
gorrian.
n Norentzat: LH5-6 eta DBHko 
ikasleen familientzat.
n Izena emateko epea: Urriak 13tik 
24ra.
n Kontu korronte zenbakia: 3035 
0140331400024098.
n Kuota: 15 euro.
n Posta elektronikoa:
hitzaho@udarregi.com
n Izena emateko orduan seme-ala-
ben izen abizenak eta ikastolan 
dauden maila zehaztu.

XIX. Artisautza Azoka, 
azaroaren lehenean
Denetariko produktuak lantzen di-
tuzten artisauak bilduko dira beste 
behin Usurbilen. 30 bat postu guz-
tira. Azoka, Aitzaga Elkartea beste 
ehun bat elkarte bezala, Espainiako 
Auzitegi Nazionalaren erabakiaren 
zain dagoen honetan ospatuko da. 
Egoera zaila izan arren, urtero mo-
duan azoka antolatzea erabaki dute 
Aitzaga elkarteko kideek. Bertara–
tzeko gonbita luzatzen zaie herri-
tarrei.

Azaroaren 8ko mosaiko erraldoian parte hartzeko 
deia egin du Usurbilgo gure Esku dago taldeak

30 postu batuko dira frontoian.

“Kataluniako prozesuaren eta demokraziaren 
defentsan”, mosaikoa egingo da Zurriolan.
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Herritar ugari donostiako 
Hiru Hondartzak krosean

Mendi Duatloia Zubietan barrena

00:39:53 JON RUEDA ETXEBERRIA

00:42:23 TITO IZAGUIRRE GODINEAU

00:43:01 JOKIN REZOLA MENDIKUTE

00:43:41 JUAN CARLOS PÉREZ 

00:45:08 JOSEBA LARBURU IRAZUSTA

00:45:43  VICTOR MANUEL GONZALEZ

00:45:51 ALFONSO LÓPEZ GARCÍA

00:45:59 DARWIN AMILCAR MORALES

00:46:29 IÑIGO UNANUE

00:47:37 KARMELE LICEAGA

00:47:55 JOSE MANUE IÑARRA

00:48:06 MIKEL SANTIAGO GARZON

00:48:29 JORGE ROS EZQUERRO

Proba gogorra; hiru sektoretan 
banaturiko ia 20 kilometroko 
mendi buelta. 12 bat kilome-

tro bizikletan, gainerakoa lasterka. 
Zubieta, duatloi zaleez bete zen 
aurreko larunbatean. Euskal Herri-
ko Mendi Duatloi Zirkuituko proba 
puntuagarria ospatu zen bertan.

00:49:24 CESAR DE LA FUENTE GARCIA

00:50:33 ALAZNE OLAIZOLA 

00:50:33 EDU JAUREGI

00:51:31 XABIER LAZKANO TAPIA

00:53:26 JOXEMARI PORTU AZPIROZ

00:53:28 TXEMA MARTINEZ URKIOLA

00:54:45 ANDER JAUREGI URDANPILLETA

00:54:45 AITOR JAUREGUI URDAMPILETA

00:54:45 INTZA MACUSO IRIBAR

00:57:52 KORUKO EGUREN ELBERDIN

00:59:13 TXARO VALIN MARZAN

ZUBIETA

00:39:04 URKO LOIARTE

Eskubaloiko 
errifa zozketa
9.861 da, Usurbil Kirol Elkarteak 
egin duen errifa zozketako zen-
baki saritua. Zenbaki sarituaren 
jabeari Bruñoren mariskada 
egokitu zaio.

Eskubaloia 
Kiroldegian
Urriak 18, larunbata
9:30 Alebin neskak: 
Udarregi 5A-Udarregi 5B
9:30 Alebin neskak: 
Udarregi 6A-Langile
10:45 Alebin neskak: 
Urumea B-Udarregi 6B
10:45 Alebin neskak: 
Udarregi 6C-Urnieta B

12:15 Infantil neskak: 
Udarregi A-Leizaran B

16:00 Kadete neskak: 
Usurbil K.E.  C-Leizaran A
17:45 Kadete mutilak: 
Usurbil K.E.-Ordizia Orkli

19:30 Jubenil neskak: 
Usurbil K.E.-Urnieta 

Urriak 19, igandea
10:00 Infantil mutilak: 
Udarregi Usurbil-Saieko

11:30 Kadete neskak: 
Usurbil K.E. A-Urola Ugarte

Selekzioarekin 
jokatzeko deituak
Urriak 19, igandea
15:30 Emakumezko kadeteen 
Euskal Selekzioaren entrena-
mendua Hondarribiko Hon-
dartza Kiroldegian. Estitxu 
Berasategi Eizagirre, Ane Ira-
zabal Esnaola.

Futbola Harane 
futbol zelaian
Urriak 18, larunbata
9:00 Alebin mutilak: 
Landaberri 6A-Udarregi 6A

9:00 Alebin mutilak: 
Landaberri 5B-Udarregi 5A

10:00 Alebin mutilak: 
Udarregi 6B-Urnieta 6A

11:00 Kadeteak: 
Usurbil FT-Astigarraga Mundarro

16:30 Senior mutilak, 
Ohorezko Maila: 
Usurbil F.T.-Touring KE

Ion Korta eta Miren Eceiza izan ziren lehen usurbildarrak lasterketa amaieran.

Zirkuituko probetako bat aurten ere 
bertan ospatu baita, aurreko larun-
batean, urriaren 11n. Herritarrak ziren 
partaideen artean; gizonezkoetan, 
helmugaratzen bizkorrenetakoa, iaz 
Zubietako proba bosgarren eta zir-
kuituko sailkapen orokorra 3. pos-
tuan amaitu zuen Ion Korta Arregi. 

Hamahirugarren denbora onena egin 
zuen; 1:08:32. Seigarren da momen-
tuz, Euskal Herri mailako zirkuituko 
sailkapenean. Sei izan ziren baita, Zu-
bietako mendi duatloi proban parte 
hartu zuten emakumeak. Tartean, he-
rritar bat; 113. postuan Miren Eceiza 
Iruretagoiena (1:47:30).
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Ohar, zorion-agur, jaio edo hildakoen          

berri emateko azken eguna: 

astelehena, eguerdiko 11:00etan

 erredakzioa@noaua.com

.

.

.

.

 

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
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 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

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Lan bila nabil. Orduka, umeak 
edo helduak zaintzen, etxeko la-
nak egiten... Interna moduan ere 
bai. Erreferentziak. 656 186 617.

Lan egingo nuke. Garbiketan... 
orduka. Gauetan pertsona hel-
duekin lo egiteko edo zaintze-
ko edo konpainia egiteko prest 
nago. Tel. 676 188 411. 

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 

Zorionak poxpolintxo!  Larun-
batean 6 urte beteko dituzu eta 
ospatu beharko dugu, ez? Muxu 
haundi bat zure familiaren partez. 

Zorionak Patxi! Oraintxe egin dizkiagu kilometro batzuk hire herrian. 
Hiregandik bereizten gaituzten kilometro mordoa, berriz, gure besarkada 
erraldoiarekin ezabatzea espero diagu. Eutsi goiari!! 

Zorionak Oihan eta Unax!  
Urriak 3 eta13an 8 urte bete ditu-

zue!! Jarraitu horrela txapeldunak!!! 
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Telefono interesgarriak

. 

 

- Goardiako farmaziak  Urriak 16 - Urriak 26
Osteguna 16 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Ostirala 17 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Larunbata 18 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte    

Igandea 19 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte 

Astelehena 20 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasartee

Asteartea 21 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte  

Asteazkena 22 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte  

Osteguna 23 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Ostirala 24 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte 

Larunbata 25 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Igandea 26 URBISTONDO San Franzisko 1. 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

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

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)

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

 Xarma tabernarako sukaldari bat 
behar da asteburuetarako. Tel. 
943 368 771.

BESTELAKOAK
Kafetegi bateko material guztia 
salgai. 7 urte, diseinuko materiala 
eta kalitate handiko makinak. Fak-
turaren %50eko deskontuarekin. 
607491079. Agustina.

Denborarik ez baduzu zure mas-
kota paseatzeko, nik lagunduko 
dizut. Ordubeteko ibilbideak. As-
teburutan. Tel. 688888176. Pablo. 

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. 

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

Zaldi-terapia egiteko, egokitutako 
lokal bat, landa eremu bat edo 
lur-sail bat alokatu nahiko genuke 
proiektu bat aurrera ateratzeko. 
Igor Aizpurua. 606525707.

Gidari arduratsu bat eskaintzen 
da etxe pribatu baterako. Libre 
ordu desberdinetan. 696264197.

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

Belar fardoak salgai. 943 36 20 
72.

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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Datozenak

Irailaren 18an aurkeztu zen hedabideen au-
rrean “Garai hura gara”, Andoni Egaña ber–
tsolariaren  eta Xabier Lizaso pianojolearen 

ikuskizunaren berria. Bertsoz eta piano doinuz, 
XVIII. mendeko eta XIX. mende hasierako kul-
tur-joeren berri eman nahi dute. Europan, Eus-
kal Herrian, Gipuzkoan, Amezketan… kultura 
nola bizi zen egunotara ekartzea da helburua. 

Aurten 250 urte bete dira Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea sortu zutela, eta Pernando 
Amezketarra ere duela 250 urte jaio zen. “Ka-
sualitate edo ez-kasualitate” hori kontuan iza-
nik heldu diote proiektuari Egañak eta Lizasok. 

Musikan, Xabier Lizaso pianojoleak Larraña-

ga, Gamarra eta Osinaga konpositoreen musika 
ekarriko du. Baita Peñaflorida Kondearen hain-
bat obra jo ere: “Sententziatu dute”, “Aita gu-
rea”, “Irten ezazu”…eta zortzikoren bat. 

Andoni Egaña bertsolariak Fernando 
Amezketarraren lana ekarriko du gogora.

Igande honetan, arratsaldeko 19:00etatik 
aurrera Sutegin. Sarrera aldez aurretik eskuratu 
daiteke edota egunean bertan leihatilan.

Sarrera zozketa
Lau sarrera zozketatuko ditugu NOAUA!ko baz–
kideen artean. Bidali email bat erredakzioa@
noaua.com helbidera. Irabazleen izenak noaua.
com orrian jakinaraziko ditugu.

Agenda
16 17 19

urria

osteguna ostirala igandea
Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren 
parte hartze prozesua. 19:00etan Po-
txoenean.

Kilometroak 15: ikastolak jasotako 
lekukoa herriari eskaintzea. 19:30ean 
Mikel Laboa plazan.

“Garai Hura Gara”. 19:00etan Sutegin. 
10 euro egunean bertan. Aurrez salgai 8 
euro Txiribogan eta NOAUA!n. NOAUA!ko 
bazkideek, 6 euro, baina soilik aldez au-
rretik erosiz NOAUA!n bertan.

Igande honetan arituko dira Sutegin, arratsaldeko 19:00etatik aurrera.

Aginagako Eskola 
Txikiaren I. Eguna
Urriaren 25ean ospatuko dute haur, gu-
raso eta irakasleek jaialdi hau, estreinakoz 
gainera. Egun osoko egitaraua lotu dute:

Urriak 25, larunbata
11:00 Haur jolasak eta orientazio laster-
keta. 
12:30 Patxin eta Potxin pailazoak.
14:00 Bazkaria: Helduen menua (20 euro): 
Patatak almeja eta bakailuarekin, kostilla, 
tarta, kafea eta edateko ardoa, sagardoa, 
ura. Umeentzat menua (12 euro): kroke-
tak, xolomoa patatekin eta edateko zukua. 
17:30 Eriz magoa.
18:30 Patxi Perez eta konpainiarekin dan–
tza pixka bat. 
Egunean zehar, sorpresak izango dira.
Antolatzailea: Aginagako Eskola Txikia.

Euskarazko literatura 
topaketa berria Sutegiko 
udal liburutegian
Urriaren 30ean, 19:00etan Sutegi udal 
liburutegian. Pako Aristik gidatuko duen 
saioan, Garbiñe Ubedaren “Hobe isilik” 
lana komentatuko da. Mahai ingurura 
parte hartzera animatzen direnek, liburu-
tegiko harrera-gunean jakinarazi dezatela 
aurrez. Eta aipatu liburuaren aleak ere es-
kuragarri izango dira bertan. 

pernando Amezketarraren garaia oroituz



  



 


