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“Koop-eratzen”,              
esparru ekonomikoa 
eta soziala  
suspertzeko ekimena

Amiantoak herrian 
izan duen eragina 
aztertu dute

Proiekzioak eta 
irteerak, Andatzaren 
Mendi Astean

“Hutsune handia utziko du 

Usurbilgo gaztetxeak”
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Albistea iruditan

Laburrean
Marisa Alejandroren 
aurkako epaiketa

Igande honetan, batzarra 
Erroizpe elkartean

Osakidetza, greba egunen 
atarian

Aginaga elkarteko bazkideei, esker onez

Bazkideen eguna izan zen aza-
roaren 15ekoa, Aginagako Ata-
rialde elkartean. 50 urte bete berri 

dituen soziedadeak, larunbatean ospatu 
zuen egun handia, aginagarrez ingura-
tua. 1964ko apirilaz geroztik sozieda-
dea bost hamarkadez zabalik, bizirik 
mantendu duten bazkideak eskertu eta 
omendu nahi izan zituzten. Aipamen be-
rezia, bertaraturiko txalo beroak eta oroi-
garri bana jaso zuten, elkarteko bazkide 
sortzaileek: Ramon Rezolak, Joxe Peñak, 
Joxe Antonio Pikabeak, Antonio Ma-
yozek, Vittoriano Furundarenak, Bittoria-
no Pikabeak, Joxe Mari Mayozek, Periko 
Errastik eta Julian Bereziartuak. Ia denak 
gerturatu ziren omenaldira. Bertsolari eta 
trikitixa doinuek giroturiko bazkari baten 
bueltan amaitu zuten eguna.

Bazkideen argazki historikoa
Erretratuen eguna izan zen larunbatekoa. 
Aspaldi, Aginagako elkartea ireki berritan 
atera zuten bazkideek taldeko argazkia. 
Mende erdiko ospakizunak, irudi hura 
eguneratzeko baliatu zuten aginagarrek. 

2007an Seguran Ezker Abertzalearen aurka 
izandako polizia operazioari loturiko epaike-
ta urtarrilaren 12an hastekoa da. 23 lagun 
atxilotu zituzten, tartean, Marisa Alejandro. 
3 urte izan zuten espetxean, 2010eko apiri-
lean aske utzi zuten arte. 

Greba eguna deitu dute Osakidetzako sin-
dikatuek, ostegun honetarako, azaroaren 
20rako Gipuzkoa osoko osasun etxeetan. Lan 
gatazka bideratzen ez bada gainera, aben-
duaren 4an greba orokorra egingo da Osa-
kidetza osoan.

Urteko batzarra ospatuko dute, azaroaren 
23an, goizeko 11:00etan Txokoaldeko elkar-
tean bertan. “Elkarteko zuzendaritzak dei 
egiten die bazkideei etor daitezen, urteko 
martxaren berri emango baita, diru kontuekin 
batera”, elkartetik adierazi dutenez.
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Ramon Rezolak, Joxe Peñak, Joxe Antonio Pikabeak, Antonio Mayozek, Vittoriano Furundarenak, Bittoriano 
Pikabeak, Joxe Mari Mayozek, Periko Errastik eta Julian Bereziartuak oroigarri bana jaso zuten.

Albiste honen ondoan duzue, Atarialde 
soziedadeko hasierako eta egungo bazki-
deen taldeko argazkia.

Argazki historikoa. Ondo begiratu eta 
gure memorian gorde beharrekoa. 50 
urteotan jendartean eman diren zenbait 
aldaketa islatzen baititu irudiak; belau-

naldi berrien etorreraz gain, emakumeen 
parte hartzea elkarteetan. Inguruotan, 
eta gai honetan, Aginagako elkartea ai–
tzindari dugu. 

Duela hamar bat urtetik, soziedadeak 
ateak zabalik ditu herritar guztientzat. 
Zorionak!
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Idoia Torregarai

Ama izateak bizitza 
aldatzen du. Eta 
hori esanda askok 

zera pentsatuko duzue: 
“Egia.  Maitasuna, loa, lagu-
nekiko harremanak, biko-
tea, poza, ardura, jolasak, 
titia, irrifarrak, aiton-amo-
nak, lana, ... horiek denak 
aldatzen dira hankagorri 
bat iristen denean”.  Eta nik 
baietz esango dizuet, hori 
egi handia dela, baina orain-
go honetan amatasunaren 
ondorioz ezagutu eta nire 
bizitza aldatu zuen produk-
tu bati buruz hitz egin nahi 
dudala: TOALLITAK.  Toalli-
tak??!! Bai, ba. Toallitak.

Zure bizitzan ixilpean 
sartzen dira sortuak izan 
diren helburu jakin horreta-
rako: hankagorriaren ipur-
dia garbitzeko, alegia. Baina 
segituan hasten dira nabar-
mentzen, izan ere, txikiaren 
popako azala babesteko bi-
laketa heroikoan mota guz-
tiak probatzen dituzu; PH 
naturaladunak, alkoholik 
gabekoak, Aloe Vera-rekin, 
ekologikoak, Activity eta 
Poziktivity ere bai. Txikien 
garbitasunean katedratiko bi-
hurtzen zara goizetik gauera, 
eta toallitetan Masterduna. 
Hasieran, seme/alabaren al-
dagela lekuan egoten dira, 

lasai, ezer gertatuko ez ba-
litz bezala. BAINA hilabete 
batzuetara, egongelan, pa-
seatzeko aulkitxoan, zure 
poltsan (diruzorroa, txupe-
tea eta klinexekin batera) 
eta deskuidatzen bazara, 
kotxeko dokumentazioaren 
ondoan ere badituzu.

ZERGATIK? Beraien era-
ginkortasun eremua area-
gotzen hasten direlako, eta 
eginbehar fisiologikoez gain, 
erabilera anitz eta zoraga-
rriak topatzen dizkiozulako. 
Adibidez: Abixatu gabe ai-
ta-amaginarrebak bisitan 
datoz eta etxeak txerritokia 
ematen du? LASAI! Lurrean 

sakabanatuta dauden jostailu 
guztiak armairuan ahal bezala 
sartu, toallita batzuk hartu eta 
komuna eta sukalde “paxara” 
egin bixkor-bixkor. Ez dira se-
kulako dizdirarekin geratzen, 
baina aizu, une kritiko hori 
gainditzeko adina bai. Edo 
beste hau: ekitaldi/afari/bile-
ra garrantzitsu bat daukazu 
eta azken unean konturatu 
zara larruzko zapatak ajatu 
xamar dituzula? TRANKIL! 
Toallita pare bat hartu, gaine-
tik pasa eta lixto, zure itxura, 
ezinhobea!

Gaur egun ezingo nuke be-
raiek gabe bizi, aitortzen dut. 
Toalliten yonkia naiz. 

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

Iruzur gehiagorik ez San Marko mankomunitatean

Astigarraga, Hernani, Lezo 
Oiartzun, Pasaia eta Usur-
bilgo udalerriok hondakinak 

Atez Ateko biltzeko erabakia hartu 
genuenetik, gure herrien birziklatze 
tasak %30etik %80ra igo ziren oso 
denbora gutxian. Baina tamalez, 
erabaki hau ez zuen babestu San 
Markoko mankomunitatea modu 
ez-naturalean gobernatzen duen 
Denis Itxaso PSEko kideak eta lehen 
unetik Atez Ateko Bilketaren kontra 
jarri zen.

Sei udalerri hauek subiranoki 
hartutako erabakiaren kontra egin 
ezinik, hauek ekonomikoki zigortzea 
erabaki zuen. Nola ordea? gure he-
rrietako atez ateko bilketaren gastu 
guztiak gure gain hartzera behartuz 
eta, hori nahikoa ez balitz, gaine-
rako udalerrien (Donostia, Errente-
ria, Lasarte eta Urnieta) edukion–
tzien bidezko sistema denon artean 

ordainaraziz.
Jokabide honen aurrean Asti-

garraga, Hernani, Lezo, Oiartzun, 
Pasaia eta Usurbilgo udalerriok 
San Marko mankomunitateko au-
rrekontuei helegitea jarri genien, 
gure herriek ordaindu beharreko 
kopuruak ez zetozelako bat jasotzen 
genituen zerbitzuekin. Eta helegitea 
jartzearekin batera, mankomunita-
teak luzatzen zizkigun hainbat fak-
tura geldiaraztea erabaki genuen, 
sei udalerriok mankomunitateare-
kin sinatutako hitzarmenak bete 
zitezen aldarrikatzeko.

Egunotan Denis Itxasok, berriz, 
gure herriei buruzko informazio 
faltsua argitaratu du, zorraren zen-
batekoa puztuz eta arazo honen 
aurrekari eta testuingurua isilduz; 
izan ere, beti egon gara gure par-
tea ordaintzeko prest, baina soilik 
jasotzen ditugun zerbitzuei aurre 

|

Ika-Mika

Toallitak

eginez, San Marko Mankomunita-
teko batzarrak onartu zituen hitzar-
menetan jasotzen den bezala.

Mankomunitatearen fakturak 
hitzarmen hauen arabera ego-
kitzeko eskaera egin diogu Denis 
Itxasori behin eta berriz, baina bere 
ezezkoarekin egiten dugu topo beti. 
Izan ere, Mankomunitatea bere kor-
tijoa bailitzan gobernatzen baitu, 
erabakiak dekretuz inposatuz eta 
modu artifizialean mantenduz he-
rrien arteko desorekak. Atez Ateko 
Bilketaren aurka ahal zuen guztia 
egingo zuela esan zuen eta formula 
aurkitu duela uste du: atez atekoa 
egiten dugun herriak ekonomikoki 
zigortzen gaitu, gainerako herrien 
edukiontzien bidezko bilketaren 
gastuak ordainaraziz; sistema ho-
rrekin ezinezkoa denean %50eko 
birziklatze mailatik igarotzea.

San Marko Mankomunitateko 

lehendakaritzan Denis Itxaso PSE-
ko kidea jarri zutenean, PNV-k eta 
PP-k babestuta, argi geratu zen zein 
izango zen bere jokabidea. Orain di-
putaziorako bere hautagaitza aur-
keztean, garbi ikusten dugu politika 
atzerakoien morroi bihurtuko dela 
berriz ere, bere helburu politikoak 
lehenesteko.

Horregatik, Denis Itxasori eska–
tzen diogu alderdikeriak alde ba-
tera uzteko eta, behingoz, manko-
munitate barruan dituen arazoak 
konpontzeko.  

Gure herritarrei adierazi nahi die-
gu, aldiz, dagokiguna ordaintzeko 
erabateko prestutasuna daukagula, 
baina ez gaudela prest jasotzen ez 
dugun zerbitzu batengatik ordain–
tzen jarraitzeko.

Astigarraga, Hernani, 
Lezo, Oiartzun, Pasaia eta                

Usurbilgo alkateak.
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Buruntzaldeko udal ordezkariek hartu zuten parte agerraldian, tartean, Alaitz Aizpurua udal zinegotziak.

Eskualdea suspertzeko “Koop-eratzen” 

Koop-eratzen egitasmoa aurkeztu 
zuten aurreko ostiralean, Lasar-
te-Oriako Zubigune Fundazioaren 

egoitzan. Eskualdeko ehun ekonomiko 
eta soziala suspertzera datorren proiektu 
aitzindaria Euskal Herri mailan. Eskual-
deko udalak, Usurbilgoa tartean, bultzatu 
eta Lanbidek diruz lagundua. Ekintzaile–
tza kooperatiboa sustatzea izango du hel-
buru nagusia. “Eskualdeko ekintzaileei 
euren negozio ideia garatu, egikaritu eta 
abiatzeko beharrezkoak diren baliabide 
guztiak eskainiko dizkien zerbitzua da” 
Koop-eratzen. 

Esku artean proiektu berri bat lantzen 
ari zaretenok, zuen beharretara egokitu-
riko formazio zehatza jaso ahalko duzue; 
proiektuaren garapenaren inguruko ger-
tuko jarraipen eta aholkularitza zerbi–
tzuak baita. Zehatzago esanda, “formazio 
saio sakonak, formaziorako leku iraunko-
rra, elkar-lanerako espazioak, enpresen 
inkubategi eta hazitegia, finantziaziorako 
erraztasunak, merkaturatzeko baliabi-
deak, enpresen lehiakortasuna handitze-
ko zerbitzuak, euren arteko interkoopera-
zioa handitzeko erraztasunak...”.

Sarea, ekintzaile eta eragileekin 
Proiektuen arteko elkarlaguntza bultzatu 
nahi dute, talde dinamikak bideratu, eta 
hartara, egitasmo guztiokin sare moduko 
bat osatu bailaran. Sare horretan, ekin–
tzaileak bakarrik ez, eskualdeko eragile 
sozioekonomikoak ere inplikarazi nahi 
dituzte. “Ekintzailetza sozial eta berdea-
ren zerbitzu honekin, ekonomia sozial 
eta berdean oinarrituko den egitura eko-
nomiko berri bat garatzeko eta indartze-
ko lehen pausoa eman nahi dugu, per–
tsonen eta komunitateen beharrak, modu 
demokratiko, jasangarri eta berritzaileen 
bidez asetuko dituen egitura ekonomiko 

berri bat sortuz pausoz pauso”, egitasmo 
honen bultzatzaileen esanetan.

Eskualdean langabetuei deialdi be-
rezia egin zitzaien aurkezpen ekitaldian. 
Proiektu berri bat gauzatzeko aukera pa-
regabea eskura dutela nabarmendu nahi 
izan zuten. “Koop-eratzen” egitasmoan 
izen emateko epea azaroaren 28ra arte 
zabalik egongo da. Usurbilen, udaletxera 
deituta: 943 371 951 (Josune Mujika). Gai 
honi buruzko informazio gehiago, laster 
martxan izango den kooperatzen.net ata-
rian aurkituko duzue.

Aldarri gunea izango du 
Euskararen Egunak 
Ikastetxeetan egunean zehar, eta kalean 
arratsalde partetik aurrera. Euskararen Egu-
nak aldarrikapenerako plaza izango du Usur-
bilen. Ikasleak eta herritarrak hitzorduotan 
parte hartzera animatzen dituzte, Udarregi 
Ikastolak, Zubieta eta Aginagako Eskola Txi-
kiek, Usurbilgo Gaztetxeak, Zumarte Musika 
Eskolak, Dantza eta Kantu Taldeak, NOAUA! 
Kultur Elkarteak. Euskararen Eguneko egita-
rau zehatza, datorren astekarian.

Odol emaileen eguneko 
bazkarian izena eman behar 
da aldez aurretik
Antxeta jatetxean ospatuko dute odol 
emaileek haien eguna, abenduaren 8an. 
Bazkari baten bueltan. Otordurako aurrez 
eman behar da izena. Abenduaren 2a bai-
no lehen, telefono zenbaki hauetako ba-
tera deituta: 943 363 102 (Agustina), 943 
366 040 (Maite), 943 370 723 (Jero), 943 
372 487 (Marisol).

ESKUALDEKO ESPARRU EKONOMIKO ETA SOZIALA SUSPERTZERA DATORREN PROIEKTUA AITZINDARIA DA EUSKAL HERRIAN

KOOP-ERATZEN EGITASMOA

“Egitura ekonomiko berri bat 
garatzeko eta indartzeko lehen 

pausoa eman nahi dugu, 
pertsonen eta komunitateen 

beharrak, modu demokratiko, 
jasangarri eta berritzaileen bidez 
asetuko dituen egitura ekonomiko 

berri bat sortuz pausoz pauso”
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Astebete baino ez, ondo 
gordeak diren Kilo-
metroak 15eko irudi 

eta logoa ezagutzera emate-
ko. Sekretuok, lan talde bat 
gogotsu prestatzen ari den 
azaroaren 29ko ikuskizunean 
aireratuko dira. “Aurkezpen 
ikuskizuna zinez ederra izango 
da eta emozioak dantzan jarriko 
dizkigula ziurtatu dezakegu”, 
aurreratu diote antolatzai-
leek, NOAUA!ri eskaini dioten 
elkarrizketa honetan.

Kilometroak ekimenak lehen 
metroak egin ditu Usurbilen. 
Nola bizi izan duzue ibilbide ha-
siera hau? 
Kilometroak15: Orion lekukoa 
hartu genuenetik gaurdaino, 
emozio biziz beteriko bidea 
ari gara jorratzen. Elkarlana, 
ilusioa, alaitasuna, kemena 
edota konpromisoa ibilbide 
hasieraren osagaiak izan ditu-
gu. Kilometroak 2015en anto-
laketak eskatzen duen ardura 
eta konpromisoaz jakitun izan 
gara hasieratik. Honen adie-
razle, lehen unetik jasotako he-
rri babesa eta auzolanera grina 
ikaragarria izan dela. Honeta-
rako, lekukoa herriari eskain–
tzeko burututako ekitaldia go-
goratze hutsa besterik ez dago. 
Finean, gogotsu ekin diogu Ki-
lometroak 2015en antolakun–
tzari eta ekimena arrakastatsua 
izateko oinarri sendoak finka–
tzen gabiltza Udarregi Ikastola 
eta usurbildarrok. 

Azaroaren 29ko aurkezpena 
begi bistan. Zertan dira pres-
taketa lanak?
Iraila hasieratik batzorde bat 
buru belarri dabil aurkezpen 
ikuskizunaren prestaketa lana-
rekin. Gogo biziz ekin zioten 
aurkezpenaren antolakuntzari 
eta egiten ari diren ekarpena 
ere ikaragarria izaten ari da. 
Gure aldetik, aurkezpen ikus-
kizunerako aste bete falta den 
honetan, animo eta indarrak 

bidali ikuskizunaren azken hari 
muturrak lotzeaz arduratzen ari 
diren kideei. Biba zuek!

Kiroldegian izango dugun ikus-
kizunaz ezer aurreratzerik bai?
Ikuskizunean, Kilometroak 
2015 ekimenean jorratu nahi 
ditugun alorrak azaleratu nahi 
ditugu, esaterako, herrigintza 
eta herrikoitasuna, hezkuntza, 
Ikastolen eredua edota partai-
detza. KMK2015en leloa eta 
arropa ere erakutsiko ditugu. 
Aurreratu dezakegun bakarra 
da, ezustekoz betea egongo 
dela aurkezpen ikuskizuna. 

Zergatik egin behar dugu toki-
txo bat gure agendan, azaroaren 
29an Kiroldegira gerturatzeko?
Aurkezpen ikuskizuna zinez 
ederra izango da eta emozioak 
dantzan jarriko dizkigula ziur-

tatu dezakegu. Une horretan 
sortuko diren bizipenak ahaz-
tezinak izango dira eta sortuko 
dugun energia eta berotasuna, 
ezinbestekoa aurrean dugun 
erronkari erantzuteko. Hau 
guztiagatik, aurkezpen ikus-
kizunera bertaratzera animatu 
nahi zaituztegu.

Hilaren 30ean inauguratuko da 
denda. Zer aurkituko dugu ber-
tan? Zer txoko edo funtzio bete 
nahi du saltokiak, “Kilometroak 
urte” honetan?
Aurkezpen ikuskizunaren bi-
haramunean irekiko da Kilo-
metroak 2015en denda. Ki-
lometroak 2015 ekimenaren 
bidez, helburu ezberdinak 
zehaztu ditugu eta horietariko 
bat, hezkuntza proiektua be-
rritu eta garatzeko baliabideak 
lortzea da, baliabide ekonomi-
koak tartean. Hona denda ire-
kitzearen arrazoia. 

Saltoki honetan, batez ere 
arropa egongo den arren, bes-
telako hainbat produktu ere es-
kuragarri izango ditugu. Aza-
roaren 30ean edota aurrerago, 
Zubiaurrenea kalean irekiko 
dugun dendara gonbidatuta 
zaudete, ateak parez pare ire-
kiak topatuko dituzue.

#KILOMETROAK15

 
 

#Kilometroak15eko antolakuntza: “Ezustekoz betea egongo da aurkezpen ikuskizuna” 

Eñaut Lasarte KMK15eko koordinatzailea, Xabier Alustiza Udarregiko lehendakaria eta Mariaje Imaz zuzendaria.

Laguntza behar dute 
hainbat batzordetan
Dozenatik gora lan batzorde 
martxan. Zer nolako auzolan 
sareaz hitz egiten gabiltza? 
Kilometroak15: Jende andana 
dabil Kilometroak 2015en anto-
lakuntzan, Udarregi Ikastolarekiko, 
Udarregiren hezkuntza proiektua-
rekiko, euskara eta euskal norta-
sunarekiko eta herriarekiko ekar-
pen arduratsua burutzen ari diren 
kideak. Dagoeneko 500 kideko au-
zolan sarea osatu dugu, baina sa-
rea zabaltzen joatea ezinbestekoa 
dugu. Izan ere, Kilometroak 2015 
ekimena arrakastatsua izatearen 
gakoa, sare hau izango baita. Ares-
tian aipatu bezala, orain arteko 
erantzuna bikaina izan da eta ziur 
gaude, poliki-poliki osatzen ari ga-
ren auzolan sareaz ere gauza ber-
bera esango dugula.  

Zertan behar da laguntza han-
diena?
Batzorde guztietan izango da 
ongi etorria ekarpen oro. Dena 
den, gaur gaurkoz, arropa sal-
mentako batzordean (herriz herri 
irteerak burutzeko) eta zozketako 
batzordean dugu premia handie-
na. Horregatik, batzorde hauetan 
parte hartzeko gonbita luzatu 
nahi dizuegu.  

AZAROAK 29, KIROLDEGIA

“Aurkezpen ikuskizuna 
zinez ederra izango 

da eta emozioak dan–
tzan jarriko dizkigula 

ziurtatu dezakegu. Une 
horretan sortuko diren 
bizipenak ahaztezinak 

izango dira” 
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#Kilometroak15eko antolakuntza: “Ezustekoz betea egongo da aurkezpen ikuskizuna” 
Kilometroak urte hau, aldaketa 
garaia izaten ari da baita ikasto-
lan. Proiektu pedagogiko eta ins-
talakuntza berriak estreinatu di-
tuzue. Zer moduz egokitu zarete?
Kilometroak15: Garai berriak 
datoz hezkuntzarako! Ikusmol-
de pedagogiko-metodologiko 
berritzaileak, harreman-estilo 
nahiz espazioaren kontzep-
tualizazio desberdinak... Jen-
darte anitzean bizi gara, eta 
testuinguru honetan garatzen 
ari da ikastolako Hezkuntza 
Proiektua. Aurten ikastolan, 
ahalegin berezia egiten ari gara 
berrikuntza hauek guztiak bar-
nebilduko dituen Hezkuntza 
Proiektua bultzatzeko eta bide 
honetan eman ditugun urratsak 
dagoeneko isla izan dute Haur 
Hezkuntzako geletan eta bertan 
gauzatzen den eskaintza peda-
gogiko-metodologiko berrituan, 
non espazioen antolakuntza 
erabakigarria izan den. 

Beraz, KILOMETROAK 2015, 
hasi dugun proiektua lantzen 
jarraitzeko baliabideak  lor–
tzeko (ekonomikoak, giza-ka-
pitala...) burutu nahi ditugu; 
izan ere, eskaintza hau bidera-
garria egingo duen azpiegitura 

Bizikidetza eta gazte 
lokalen inguruan abian 
den parte hartze proze-

suak helduen arreta piztu du. 
Gazte lokaletako jabeak, loka-
lon inguruan bizi diren herrita-
rrak, eta gurasoak zeuden dei-
tuak azaroaren 12an iluntzean 
Potxoenean burutu zen bilera-
ra. Deialdiak erantzun zabala 
izan zuen, ondoko irudian ikus 
daitekeen moduan. Usurbilgo 
Udalak Elhuyar Aholkularitza-
rekin elkarlanean, gazte lokale-
tako erabiltzaileei eginiko gal-
deketekin osaturiko diagnosia 
aurkeztu zuten. Hortik aurrera, 
bertaratu zirenen proposamen 

finantzatzeko laguntza ekono-
mikoa ezinbestekoa baitzaigu, 
eta azpimarratu beharra dago, 
emandako pausoek etorkizune-
rantz garamatzatela. 

Ibilbide honek berehalakoan 
ekarriko du Lehen Hezkuntzan 
lehendabizi eta Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzan ondoren, 
espazioetan aldaketak egitea, 

eta ekarpenak bildu zituzten.
Datozen asteetan, asteotan 

eginiko lanketaren ostean, bi 

Lekukoa herrian da urritik. Azaroaren 29koak ospakizun kutsua izango du.

Azaroaren 12an lagun asko batu ziren parte-hartze prozesuko bileran.

ANTOLATZAILEAK

“Herriko hezkuntza 
zerbitzuak aberasten 

jarraitzea dugu helburu 
eta honetan ari gara” 

Azaroaren 29ko
ikuskizunerako 
sarrerak, martxa onean
Azaroaren 29an larunbata, 
19:00etan Oiardo Kiroldegian. 
18:00etatik zabalik izango da 
kiroldegiko taberna. Oraindik 
sarrera gabe zaudetenok mugi, 
agortzen hasiak dira eta. 2,5 
eurotan salgai dituzue Udarre-
gi Ikastola eta Haur Eskolako 
idazkaritzetan, Txirristra taber-
nan eta Labe-Goxo zein Aiz–
purua okindegietan.

Arropa salmenta 
batzordekoen bilera
Azaroaren 27an, iluntzeko 
19:00etan Udarregi Ikastolan, 
bilduko da arropa salmentako 
batzordea. Batzordeak urtean 
zehar egingo dituen irteerei 
buruz hitz egingo da bertan. 

Korrika 19ko materiala 
Sudaderak, kamiseta manga 
motz eta luzeak, bufak, txa-
noak, motxilan bihurtzen diren 
poltsak. Guztia, neska, mutil eta 
haurrentzat. Korrika 19ko ma-
teriala salgai dute jada, Etume-
ta-AEK euskaltegian. 

egun hasi berri den proiektuari 
segida emateko.

Hauez gain frontoia estal–
tzeko beharrezko finantzaketa 
lortu nahi dugu ere bai; finean 
herriko hezkuntza zerbitzuak 
aberasten jarraitzea dugu hel-
buru eta honetan ari gara.

Aldaketa prozesu eta egoki–
tzapen guztietan bezala, me-
mentu eta sentipen ezberdinak 
pilatzen dira, baina erantzuna 
hitz gutxitan laburtu behar iza-
nez gero, ilusioz eta zirraraz be-
teriko uneak bizitzen ari garela 
esango genuke. Edozein zailta-
sunaren gainetik, pozik eta ke-
mentsu gaudela! 

bilera egingo dira modu batera-
tuan gazte eta helduekin. Hauxe 
da hitzorduon egutegia: 

Gazte lokalak, helduen interesekoak
Azaroak 26, asteazkena 
Tailerra gazte eta helduekin: 
aurreko bileretan landutako 
diagnosiaren aurkezpena eta 
ekarpen bilketa. Adostasunak 
lantzea. 19:00etan  Potxoe-
nean.

Abenduak 10, asteazkena
 Tailerra gazte eta helduekin: 
aurreko bileretan landutako 
diagnosiaren aurkezpena eta 
ekarpen bilketa. Adostasunak 
lantzea. 19:00etan  Potxoe-
nean.
Antolatzailea: Usurbilgo Uda-
la, Elhuyar Aholkularitzarekin 
elkarlanean.
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2012ko abuztuan okupatu zuten ‘sindikatua’, Alkartasuna kooperatibaren egoitza izandakoa.

Otsaila aldera eraitsiko dute Gaztetxea

Data jarria dago jada. 
2015eko otsaila aldera 
bota dezakete Alkarta-

suna Kooperatiba ohian koka-
tua dagoen Gaztetxea. Eraiki-
na botako dute bai, baina ez 
dute eraitsiko Gaztetxearen at-
zean dagoen egitasmoa. Gazte 
Asanbladak, gune batean edo 
bestean, lanean segi, herriak 
behar duen gaztetxe egitasmoa 
garatzen zein  indarrak biltzen 
jarraitzeko asmoa du. Hileota-
rako ekimen zaparrada antola-
tu dute. 

Zertan da gaztetxea eraisteko as-
moa? Lanak otsaila aldera abia–
tzea espero da?
Usurbilgo Gazte Asanblada: 
Duela bizpahiru aste alkatea-
rekin bildu ginen, informazio 
zehatza jasotzeko. Bere esane-
tan, otsailean lur jabeak bertan 
makinaria sartu eta gaztetxea 
botatzen hasteko asmoa du.    
Otsailean beraz hortik joan be-
har dugula buruan dugu. Duela 
bi urte Gaztetxean sartu gine-
nean, hiru hilabeteko epean etxe-
bizitzak eraikiko zirela esan zi-
guten. Okupazioa burutu zenean 
Udalak bere aldetik, lur jabeen sa-
laketaren aurrean, ertzainek NAN 
zenbaki bat eskatu eta alkateak 
berea eman zuela. Alde horre-
tatik gure eskerrak alkateari, 
berak hartu baitzuen erantzu-
kizun osoa. Garai hartan, unea 
heldutakoan, inongo erresis-
tentziarik gabe bertatik joango 
ginela zioen paper bat sinatu 
genuen. Epe hura bi urtez luza-
tu da azkenean. Udalari ia gu-
nerik ba ote duten galdetu dio-
gu, ez dutela esan digute. Guk 
proiektuarekin aurrera jarraitu 
nahi dugula esan diegu. Ez dute 
inolako oztoporik jartzen. Alde 
horretatik udalaren jarrera ona 
eta baikorra da, zoriontzekoa. 
Beste udal batekin, aspaldi gi-
nen kanpoan eta lehen egunean 
ez zituzten erantzukinak euren 
gain hartuko. 

Gaztetxeak utzitako hutsunea, 
gazte askorentzat eskuraezinak 
izango diren etxebizitzek okupa-
tuko dute…
Babes ofizialeko hainbat etxe-
bizitza eraikiko dira. Babes 
ofizialeko etxebizitza horiek 
ez daude denon esku. Itxuraz 
zailtasun ekonomikoak di-
tuztenentzako eginak daude, 

baina benetan zailtasunak di-
tuztenei ez diete erantzuten. 
Gazteentzako etxeak ez dira 
izango. Ez dugu uste etxebizi–
tzak eraikitzeko garaia denik. 
Nahikoa eraiki da eta etxebizi–
tza hutsak ere hor daude.

“Berria izan da guretzat”
Eraistearen aurrean, zer haus-
narketa egiten duzue Gazte 
Asanbladatik?
Bi urteok oso politak izan dira. 
Gaztetxea okupatu eta mar-
txan jarri genuenean, gazte 
mugimendu barruan denok 
berriak ginen. Mugimendu ba-
rruan ere hainbat hausnarketa 
izan ziren. Talde ezberdinak 
sortu ziren eta hasieran nahi-

USURBILGO GAZTETXEA

“Bi urteok oso politak 
izan dira. Gaztetxea 

okupatu eta martxan 
jarri genuenean, gazte 
mugimendu barruan 
denok berriak ginen”

LUR jABEAK BERTAN MAKINARIA SARTU ETA gAZTETXEA BOTATZEN HASTEKO ASMOA DU 

ko zaila izan zen gaztetxea au-
rrera eramatea. Gero egonkor-
tu ginen. Urteotan Gaztetxeak 
bere ibilbidea izan du. Herri-
tar ororen parte hartzea izan 
duten hainbat ekimen antola-
tu dira; tailerrak, zine emanal-
diak, saltsa ikastaroak, afrikar 
dantzak, skaterrak goiko pi-
suan... Ekimen bakoitzarekin 
publiko ezberdina biltzen da. 
Gure Esku Dagokoen herri 
afarian 300 lagun bildu ziren. 
Banda Bassottiren gaua ere 
handia izan zen. 

Harro gaude izan dugun 
bilakaeragatik. Zerbait be-
rria izan da guretzat. Zerotik 
hasi ginen eta zer ikasia eman 
digu. 

Gaztetxerik gabe nolako herria 
irudikatzen duzue?
Hutsune handia utziko du. Gune 
autogestionatu bat da, edonori 
nahi duena egiteko aukera ematen 
diona. Ekimen batzuk jende asko-
rengana iritsi dira, afari begano 
zein herrikoiak edo kontzertuak. 
Herritar multzo txikiagoak baina 
anitzak bildu izan dituen tailerrak 
ere antolatu izan ditugu. Bestal-

de, herrian geroz eta musika talde 
gehiago dago. Gaztetxean kon–
tzertua antolatu eta eskaintzeko 
aukera dute. Astero ere gazteak 
asanbladan biltzen garela jakinik, 
hori guztia kenduz gero hutsune 
handia egongo da. Lehen bakoi–
tza bere lokalean itxita geratzen 
zen. Nor bere koadrilara muga-
tua. Asko jota ondoko koadrilekin 
hartu emanetan zegoen, lokala 

koadrila bat baino gehiagorekin 
parteka–tzen bazen. Gaztetxea al-
diz, adin ezberdinetako herritarren 
bilgunea izan da. Gaztetxea gauza 
askotarako irekia dago eta herriak 
behar du. Egungo aisialdia kon–
tsumora bideratua dago ehuneko 
ehunean. Azkenean alternatiba ho-
riek sortzeko espazioa da Gaztetxea, 
baina era berean alternatibak sor–
tzeko espazio horretan biltzen gara. 

“Gaztetxea adin ezberdinetako herritarren bilgunea izan da”
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Aurreko astean Banda Bassotti taldekoak aritu ziren gaztetxean.

Eta Gaztetxea bota ostean zer?
Usurbilgo Gazte Asanblada: Ez 
dadila haria eten. Aldarri ho-
rrenpean, ekimen zaparrada 
antolatu dugu. Gazte Asan-
bladaren asmoa, gazte mugi-
menduarena oro har, proiek-
tuarekin aurrera jarraitzea da. 
Horretan ari gara. Ekimen za-
parrada honekin, termometro 
lana egin nahi dugu. Gazteriak 
zer behar dituen, zerk mugi–
tzen gaituen ikusi. Gure artean 
jende berria sartzen ari denez, 
taldea ezagutzera eman. Eta 
taldea ahal dela, mantendu 
edo handitu. Horren arabera 
erabakiko dugu gero, nondik 
jo. Hor badugu aurrera begi-
rako erronka; gazteekin batera, 
eragileen bilgune aktibo bat 
izatea, eta bertan etenik gabe 
alternatibak eraikitzen joatea. 

Gaztetxea ireki zenetik, 2 ur-
teren ostean, esan liteke gazte 
mugimendu antolatu bat duela 
Usurbilek?
Batetik Ernai dago, eta bestetik 
Gazte Asanblada. Gazte mu-
gimendua bi eragileon artean 
egituratua dago. Hasieran gaz-
te mugimenduan hausnarketa 
fasea bizi izan genuen, ez zen 
erraza izan. Indarrak hartu eta 
aurrera egin genuen. 

Haria ez da etengo beraz?

Haria ez da etengo. Aurrera 
jarraitu nahi dugu. Eraikina 
aldatuko da, baina proiektuak 
aurrera jarraituko du. Herri 
batek gaztetxe bat behar bai-
tu. Gaztetxea ez da sindikatu 
zaharrera mugatzen, horren 
atzean proiektu bat dago. 
Proiektu bat da espazioaren 
gainetik. Aurrera jarraitu nahi 

dugu, baina aurrera jarraitze-
ko gure indarrak neurtu nahi 
ditugu. Bi urte pasa eta gero, 
proiektu orokorrago, politago 
bat, eragile ezberdinek parte 
hartuko duten proiektua izatea 
nahi genuke. Herritik gertuago 
bada, askoz hobeto. 

Lur jabeei zer esan nahi zenie-
kete?
Irabazi ekonomikoen gaine-
tik, herriaren ongizatea dago. 
Herriak benetan proiektu al-
ternatibo hauen beharra du. 
Ez dago, herritik sortzen den 
espazio ireki batek herriari es-
kaini diezaiokena ordaintzeko 
adina diru kopururik.

“Ez dadila haria eten”  
Azaroak 22, larunbata
n 22:30 Kontzertu gaua: Jua-
nantzoneko okupak, Kaotiko eta 
Dj Kankar. Sarrera: 6 euro.

Azaroak 30, igandea
n 18:30 Herritar nahiz eragileei 
zuzenduriko bilera irekia Po-
txoenean, urtarrilaren 3an os-
patuko den Jon Uriberen aldeko 
omenaldi eguna antolatzeko.

Abenduak 6, larunbata
n Kaos y lentejas jaialdia.

Abenduak 11, osteguna
n 20:30 Afari beganoa, boron-
datearen truke.

Abenduak 13, larunbata
n Andatza M.K.T.-rekin eta Kan-
tu Taldekoekin, Andatza inguru-
ra mendi buelta. Ondoren, baba-
rrun jan paregabea gaztetxean, 
Kantu Taldekoekin.

Abenduan zehar
n Haur eta gaztetxoei zuzendu-
riko ekimenak. 

Urtarrilak 3, larunbata
n Jon Uribe gure artetik joan 
zeneko lehen urteurrena; Jon-
txuren omenezko eguna.

USURBILGO GAZTETXEA

“Gaztetxea ez da         
sindikatu zaharrera 
mugatzen, horren          

atzean proiektu bat 
dago. Proiektu bat da 
espazioaren gainetik”

“Eraikina aldatuko da, baina proiektuak 
aurrera jarraituko du”

“Orain bai, badirudi Babes Ofi-
zialeko eta Tasatutako etxebizi–
tzak egikarituko direla epe labu-
rrean”, otsaila aldera, Udaletik 
adierazi dutenez. Hiru hilabete 
barru espero da gaztetxea erais-
teko obrak hastea. Egun Usurbil-
go Gaztetxeak duen kokagune 
horretan, aspaldiko planeamen-
dua garatuko da. Lehen fasean 4 
bloke eraikiko dira, 96 etxebizi–
tza guztira; babes ofizialeko 48 

etxebizitza eta beste 48 etxebi-
zitza tasatu. “Etxebizitza horiek 
eraikiko diren zoruan dago gaur 
Gaztetxea eta ezinbestekoa da 
eraisketa lanak burutzea etxe-
bizitza horiek egiteko. Horrela 
adierazi zitzaien gazteei okupa-
zioa eman zen momentutik”, 
adierazi dio NOAUA!ri, Mertxe 
Aizpurua alkateak. Bere esane-
tan, azken bi urteotan, Udalak 
bitartekari lana egin du gazteen 

eta lurjabeen artean; “besteak 
beste, planeamendu honen in-
guruko informazio berria izan 
denean eman zaie gazteei den-
boraz izan zezaten informazio 
guztia, adostu genuen bezala”. 
Azken aldiz duela gutxi bildu 
dira Gaztetxeko eta udaleko or-
dezkariak, Alkartasuna Koope-
ratiba ohia eraistearen inguruan 
Udalak zuen informazioa gaz-
teekin partekatzeko. 

A

Aspaldi planeatuak zeuden 96 etxebizitza eraikiko dira
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Inauteri 

Gaur egun debekatuta dago baina urte luzez eraikinetako hormen barnealdean ipini izan zen amiantoa.

Usurbilen badira amian-
toa duten eraikinak. 
Egun debekatua dago 

erabiltzea, baina urte luzez, 
eraikinetako hormen barneal-
dean, isolatzaile akustiko fun–
tzioak egiteko baliatu izan da. 
Hormen barnealdean egonik, 
arriskurik ez du suposatzen 
herritarrentzat. Arriskutsua 
izan liteke ordea, eraikinen era-
berritze edo mantentze lanak 
tarteko, maiz amiantodun pro-
duktuekin aritu beharra izaten 
duten langileentzat, zuntzak 
atmosferara aireratu baitai-
tezke, eta gizakiak, arnastuz, 
edo ukituz gorputzean barne-
ratu. Langileok, behar besteko 
segurtasun neurriak hartzen ez 
badituzte, epe luzera, osasun 
arazoak izan ditzakete; birike-
tako minbizia esaterako. 

Kezka eragin ohi duen gaia 
izanik, amiantoa non eta zen-
batean dagoen lokalizatu, iden-
tifikatu, behar bezala kudea-
tu eta edozein arrisku egoera 
prebenitzeko neurriak hartzea 
aholkatzen du, berriki, Sen-
geos enpresak Usurbilgo Uda-
larentzat egin duen gai honen 
inguruko azterketak. 

Udalerri honetako eraikin 
publiko zein pribatuetan eta 
ur horniduran amiantorik ba 

ote den aztertu dute. Bereziki, 
amiantoa izateko arrisku altue-
na, 1940-90 artean altxatako 
eraikinek dute. Arrisku ertaina 
aurrez, eta arrisku txikia, urte 
tarte horren ondoren eraiki-
takoek. Aztertzaileek zer aurki-
tu duten? Laburbilduz: 

n Eraikin publikoak: 8 eraikin 
publikoetan amiantozko honda-
kin kopuru txikia aurkitu dute.

n Eraikin pribatuak:  292 erai-
kin aztertu dituzte, horietatik 
135 eraikinetan amiantozko 
egituraren bat aurkitu dute, bai-
na horrek ez du esan nahi gai-
nerako eraikinek amiantorik ez 
dutenik. Azterketak hain zuzen, 
baserri edo txabolen jabeeki-
ko kezka agertzen du. Sarri, 
jabeek bere kontutik egin ohi 
dituzte eraikinotako konponke-
ta edo mantentze lanak, egitu-
retan amiantorik ba ote den, 

Batetik, amiantoa izan dezaketen 
eraikinen jabeak, gai honen 
inguruan informatuak egotea 
aholkatzen du. Informazioa he-
larazteko hain zuzen, amiantodun 
hondakinak nola manipulatu, bil-
du eta garraiatu, datuok jasoko 
lituzkeen gida bat argitaratzea ere 
aholkatzen zaio Udalari. 

Legedia eskutan, hondakin 
arriskutsuak gainerako hon-
dakinetatik bereizita kudeatu 
behar baitira. 

Lanok ezin ditu edonork 
egin, baimendutako enpresek 
baino ez. 

Amiantodun produktuekin 
lan egin behar dutenei, ha-

lako lanak egiteak dakartzan 
arrisku eta betebehar legalez 
ohartarazi eta edozein arrisku 
prebenitzeko neurriak hartzea 
ere gomendatzen da. 

Eta proposamenik ere egiten 
zaio Udalari; amiantoa ma-
nipulatzeko lanak baimendu-
tako enpresek baino egin ezin        

ditzaketenez, udal brigada 
arrisku enpresen erregistroan 
sartzea planteatzen du azter-
lanak. 

Eta amiantodun egiturekin 
lan egin behar dutenean, zere-
ginotarako beharrezko segur-
tasun neurri eta baliabide 
material egokiak izatea.

Azterketako emaitzak eskutan, hainbat gomendio 
egin zaizkio Usurbilgo Udalari

eta hala bada, amiantoa modu 
desegokian kudeatzeak eragin 
ditzakeen kalteen jakinaren gai-
nean egon gabe.

n Ur hornidura sarea:  Aur-
keztu berri den azterketako 
emaitzen arabera, kalitate one-
ko ura dugu herrian. Alde ho-
rretatik lasai egon gaitezke. Gai-
nera, ur hornidura sarea neurri 
handi batean eraberritua dago. 
Halere, zati batzutan egitura za-
harrak ditugu oraindik. Udalak 
esku artean duen azterketak, 
egitura zatiok aldatzea aholka–
tzen du.

Amiantoak Usurbilen duen 
eragina aztertu du Udalak

AZTERKETA

“Amiantoa izateko 
arrisku altuena 

1940-1990 artean altxa 
ziren eraikinek dute”



  594. zenbakia 11KONTZEJU TXIKIA

2011z geroztik Usurbilgo Uda-
lean PSE-EEko bozeramaile 
izan denak bere eserlekua 

utziko du legegintzaldi hau amai–
tzean. Ricardo Crespo herritarra, 
PSE-EEko Hernaniko udalerako ze-
rrenda-burua izango da, 2015ean 
ospatuko diren udal hauteskunde–
etan. Ikusteko dago zein izango den 
PSE-EEren hautagaia Usurbilen. 

EHBildu: “Programa lehenbizi, 
izenak ondoren”
Eta gainontzeko alderdietan, nola 
daude gauzak? Mertxe Aizpurua 
alkateak aditzera eman digunez, 
“udal hauteskundeetarako zerren-
da eta alkatetzarako hautagaia nor 
izango den EHBilduren baitan mar-
txan jarri den prozesuaren ondorioa 
izango da”. Oraindik ezin da esan, 
beraz, nortzuk joango diren zerren-
dan. 

EHBilduko alkateak NOAUA!ri 
adierazi dioenez, “oraindik sei hila-
bete geratzen dira legegintzaldi hau 

Ricardo Crespo, Hernaniko Udalerako alkategai

Erdikoa da Ricardo Crespo. Denis Itxaso (eskubikoa) Gipuzkoako 
Foru Aldundirako hautagaia izango da.

EHBilduk
legegintzaldiaren 
balantzea egingo 
du larunbatean
Herri progama osatzen joateko 
abiapuntua larunbat honetan 
ezarri du EHBilduk. Legealdiaren 
balantzea aztertuko dute jendau-
rrean, larunbat honetan, 10:00etan 
Potxoenean. “Herri progama osa–
tzen joateko abiapuntua izango da 
hau eta usurbildar guztien ekar-
penekin osatu nahi dugu datozen 
hilabeteetan”. 

“Ondo egin dena” izango da 
hurrengo legealdirako abiapuntu. 
“Baita erdizka egindakoak zuzen-
du eta gaizki edo egin gabe utzi 
duguna zuzentzeko konpromiso 
sendoak harilkatu behar ditugu”. 
Datozen hauteskundeetan “al-
daketarako bidea sendotzeko de-
non ekarpena behar beharrezkoa” 
dela dio Usurbilgo EHBilduk.

bukatzeko eta zalantzarik gabe da-
torren urteko hauteskundeei begira 
lanketa txukuna eta egokia egiteko 
denbora badago. Orain programaren 
lanketa abiatu dugu eta zerrenda 
osatuko duten izenen gainetik, pro-
gramak du benetako garrantzia”.

Bildu eta Aralar, elkarrekin
Programa horren lanketan ari dira 
parte hartzen Aralarreko kideak ere. 
Duela lau urte ez bezala, 2015eko 

udal hauteskundeetan Bildu eta 
Aralar batera aurkeztuko dira, ze-
rrenda bakarrean, Joxerra Furun-
darenak NOAUA!ri adierazi dioenez.

Hamaikabat, EAJ eta PSE-EEko
hautagaien berririk ez, oraingoz
Inkesta modukoa udaletxean or-
dezkatuta dauden alderdien artean 
egin dugu eta Usurbilgo Hamaika-
bat, EAJ eta PSE-EEko erantzunak 
jaso ahala, emango ditugu aditzera.
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Datorren astean, Erle Eguna

Hitzordu gozoena he-
men dugu. Zenbait 
euskarrietan, igande 

honetarako iragarria dagoen 
arren, azaroaren 30ean ospa-
tuko da datorren Erle Eguna. 
Hamaseigarren edizioa ere, go-
zo-gozo dator. Oparo; marraz-
ki, ezti eta gozogintza txapel–
ketekin, salmenta postuekin 
eta ezti kata gidatu eta guzti:

Azaroak 30, igandea
09:00-10:00 Ezti eta gozogintza 
lehiaketetarako jakiak aurkez-
teko tartea. 
11:00-14:00 Erakusketa (er-
leak, eztia, ontziratzeko proze-
sua...), postuetako salmenta, 
txistulariak, marrazki lehiake-
ta, bideoak Sutegin. 
10:30 Ezti Kata Gidatua eta ez-
tia nola ateratzen den erakus-
taldia. 
12:30 Kizki lagunak: Argazki 
erraldoirako 400 lagun batzeko 
erronka.
13:30 Erleak beraiek ekarritako 
sari banaketa (aurten sorpresa 

eta guzti).
- Ezti Lehiaketako irabazleak. 
- Gozogintzako irabazleak. 
- Marrazki Lehiaketako irabaz–

leak. 
- Ezti Lehiaketan irabazleak 
suertatzen diren eztiekin, 
errifak salgai izango dira eta 
zozketa eguerdian egingo da.

Bazkarirako txartela, 25 euro
14:30 Bazkaria Artzabalen. 
Txartelak 25 eurotan frontoian 
izango dira salgai.

Antolatzailea: Erle Lagunak.

Sagardogintzari bultzada emateko, 
parte hartu Erle Eguneko argazki erraldoian
Astigarragan, Oiartzunen, Goi-
zuetan, Hernanin eta Donos-
tian egina dute aurreko urtee-
tan. Erronka honen seigarren 
edizioa Usurbila dator orain. 
400 laguneko taldea osatu nahi 
da XVI. Erle Egunean, aza-
roaren 30ean. 

Kizki eta guzti, argazki 
erraldoi bat atera nahi zaie, 

gutxienez 400 herritarrei. Kiz-
kiengatik ez arduratu, ekimena 
antolatu duen taldekoek ba-
natuko dituzte. Zuek argazki 
erraldoirako prestatu. 18 urte-
tik gora dituzuen herritarrok, 
azaroaren 30ean, eguerdiko 
12:30etan Sutegi ingurura hur-
bildu. 

Antolatzaileek emandako 

kizkia hartu eta argazki erral-
doian parte hartzeko prestatu. 
Erronka berri hau, sagardogin–
tza sustatzeko ekimena dugu. 
Herriz herri ospatzen ari da 
azken urteotan. Kizki Eguna 
ospatu izan dute beste udale-
rrietan. Usurbilen, Erle Eguna-
ren baitan, argazki erraldoi bat 
aterako da. 

Barre artean, 
agur Kulturaldiari
50 bat lagunek gozatu zuten la-
runbatean, “Desentxufatuak”, Patxo 
Telleria eta Mikel Martinez aktoreen 
antzezlanaz. Barre artean joan zen 
emanaldia. Biharamunean Usur-
bildik Andoaingo Garete estudiora 
eginiko irteerarekin amaitu zen 
NOAUA!ren Kulturaldia.

Azaroaren 25ean         
‘Zohardia’ dokumentala 
Sutegin 
Ikusmin handia sortu du asteon 
aurkeztu den dokumentalak. Al-
cala hoteleko atentatuan eraildako 
Josu Muguruza HB diputatuaren 
heriotza ez ezik, “bere bizitza eta 
kazetari, militante edota euskal–
tzale gisa izandako jarduera azal–
tzen ditu”. 

Bilbon aurkeztu berri den 
dokumentala Usurbilen ikuste-
ko aukera izango dugu datorren 
asteartean, azaroaren 25ean, 
19:30ean Sutegin. Proiekzioaz 
gain, lan honen egileetako bat ere 
kultur etxean izango da.

Azaroak 25, asteartea
19:30 “Zohardia” dokumentalaren 
emanaldia Sutegin. Egileetako bat 
ere bertan izango da.

Abenduak 2, asteartea
19:30 Estatu krimenei buruzko 
hitzaldia Sutegin. Hizlariak: Mikel 
Zubimendi eta Karmen Galdeano.

Antolatzailea: Aitzaga Elkartea.

Eztigintzari loturiko erakusketa eta salmenta postuak 11:00etan irekiko dira.

“Desentxufatuak”, Sutegin.

ERLE EGUNA, FRONTOIAN

“Goizeko 11:00etan 
hasiko da azoka. Ezti kata 

gidatuak antolatu dira 
aurtengo edizioan”
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Anaitasuna izango da, Usurbil 
K.E.-ko 1. Nazional mailako se-
nior mutilen taldearen hurren-

go aurkaria. Igandean, azaroaren 23an, 
jokatu dute neurketa Iruñean, eguerdiko 
12:30etan hasita. Zaletuak partida ikus-
tera eta usurbildarrei babesa ematera 
animatzen dituzte. Horretarako, autobus 
zerbitzua antolatu du eskubaloi taldeen 
bilguneak. Igande goizeko 9:45etan ir-
tengo da Kiroldegitik. Neurketa, gogoan 
izan, 12:30etan. Partida ikusi eta Usurbi-
la itzultzerako, 15:15 inguru izango omen 
da. Autobus zerbitzua doan izango dute 
bazkideek. 5 eurotan gainerakoek. Adi, 
izena ematen duten lehen 20 bazkideek 
gainera, neurketa ikusteko sarrera ere 
doan eskuratu ahalko dute. Izen emate-
ko: 627 271 215 (Montse) edo usurbilke@
gmail.com  

Eskubaloiko errifa zozketa
2.668 izan da Usurbil Kirol Elkarteak an-
tolatu duen azken errifa zozketako zen-
baki saritua.

Miriam Mendoza ipuin 
kontalaria Bihurri 
ludotekan
Bi emanaldi eskainiko ditu ipuin kontala-
riak, egunotan:

Azaroak 20, osteguna
18:00 “Ui!! Txikia naizela badakit, baina 
gauza pila egiten dakizkit”, 0-4 urte arte-
koei zuzendua. 

Azaroak 21, ostirala
18:00 “Landareak eta animaliak hitz egiten 
zekiten garai haietan...”. 4-6 urte arteko 
haurrei zuzendua.

Oharra: ekitaldiotarako sarrera doan.
Antolatzailea: Bihurri haur ludoteka.

“Amets Zirkoa Salgai” 
ikuskizuna Aginagan
“Xorroxin eta Azken Putz klownak zirko 
munduan urte ugari daramatzate. Baina 
ikuskizun berri honek, beren biziera zapuz-
teraino eraman ditu eta amaiera jarri behar 
diote beren aktore bizimoduari”.  Hortik au-
rrerakoak, ostiral iluntze honetan, azaroaren 
21ean, 20:30etan Aginagako Eliza Zaharrean, 
Antxomolantxa Elkarteak antolatuta.

Gaztelekua garbituko 
dute larunbat honetan, 
jai giroan
Gaztelekua garbitzeko deia larunbat hone-
tarako. Hori bai jai giroan egingo dituzte 
lanok, egun pasa dibertigarri baten baitan:

Azaroak 22, larunbata: Indio Eguna
11:00-13:00 Gaztelekuko garbiketa eta 
dragoi dantza.
13:00-14:00 Bazkaria (norberak etxetik 
ekarri konpartitzeko ideiarekin).
14:00 Altxorraren bila, Usurbilen zehar. 
15:30 Tipia Egin. 
16:30 Agurra.

HH5 mailako haurrek igorri digute asmakizun hau. 

Asmakizuna: antzeman 
al duzu nor naizen? 

Kaixo! HH5eko haurrak gara eta 
udazkeneko gaia lantzen ari gara. Ea 
asmatzen duzuen asmakizun hau! 

Eskubaloia Kiroldegian
Azaroak 22, larunbata
09:30 Alebin neskak: 
Langile-Udarregi 5B
09:30 Alebin neskak: 
Udarregi 6C-Udarregi 5A
10:30 Alebin neskak: 
Urumea A-Udarregi 6B
10:30 Alebin neskak: 
Udarregi 6A-Urumea B
11:30 Infantil neskak: 
Udarregi B Usurbil-Ereintza B
12:45 Infantil mutilak: 
Udarregi Usurbil-Ordizia
16:00 Jubenil mutilak: 
Usurbil K.E.-Karibe Zaharra-Legazpi 
17:30 Jubenil neskak: 
Usurbil KE -Aluminios Aleman Legazpi
19:15 Senior mutilak, 1. Territoriala: 
Usurbil K.E.-Donibane Eskubaloia

Azaroak 23, igandea
10:00 Kadete neskak: Usurbil K.E.-Egia
11:30 Kadete mutilak: 
Usurbil K.E.-Karibe Berri-Legazpi

Autobus zerbitzua, Eskubaloiko 
1. Nazional taldea ikustera joateko

Ostegunean 0-4 urteko haurrentzako saioa eman-
go du, eta ostiralean 4-6 urte arteko haurrentzat.

Bururik ez dut baina
Badaukat txapela.
Falta zait bihotza ta
Falta zait gibela,
Nire tripa lodiak
Dirudi kupela.
Antzeman al duzu nor naizen?
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Usurbil FT-ko taldeen 
aurkezpena larunbatean
Denboraldi betean ditugu Usurbilgo fut-
bolariak. Baina zenbat talde diren, zenbat 
jokalari, entrenatzaileak, zuzendaritzako 
kideak ezagutu nahi badituzue, gertu-
ratu larunbat honetan, azaroaren 22an, 
eguerdiko 13:00etan Mikel Laboa plazara. 
Usurbil FT-k 2014-15 denboraldirako osa-
tu dituen taldeak jendaurrean aurkeztuko 
ditu.

Futbola Haranen
Azaroak 22, larunbata
9:30 LH 3

10:30 LH 4

12:00 Udarregi 5B-Urnieta 5C

12:00 Udarregi 6A-Udarregi 6B

16:30 Ohorezko Maila: Usurbil FT-Ostadar

18:30 Jubenilak: Usurbil F.T.-Danena K.E.

Azaroaren 28an, mus 
Txapelketa Artzabalen
Prestatu herrian zaletu gehien dituen 
karta jokorako. Oraingoan Artzabal eta 
Gure Pakea Elkarteak antolatu dute mus 
txapelketa, azaroaren 28an, 16:00etan 
Artzabalen. Lehian parte hartzeko, egu-
nean bertan eman beharko du izena biko-
te bakoitzak, 4 euroren truke.

Sari potoloak
Tartean, Artzabalen bertan azaroaren 
28tik 30era antolatu duten barrikote afa-
rirako baleak:
n 1. saria: arkume erdia, sagardo botilak 
eta lau lagunentzako barrikote afarirako 
balea.
n 2. saria: Lau kilo entrekot, sagardo bo-
tilak eta bi lagunentzako barrikote afari-
rako balea.
n 3. saria: Bi lagunentzako barrikote afa-
rirako baleak.

2014ko mendi irteeren inguruko ikus-entzunezkoa eskainiko dute azaroaren 28an ostirala, Sutegin. 
Arratsaldeko 19:30ean hasita.

Hastera doa Mendi Astea

Urtero moduan, Sutegin ospatuko 
diren ekitaldiak hasi aurretik, 
2015eko federatu txartelak berri-

tu eta ibilaldirako izena emateko auke-
ra eskainiko du antolakuntzak, kultur 
etxean bertan. Mendi Asteko egitaraua 
zehatz mehatz, segidan:

Azaroak 26, asteazkena
Ordua: 19:30.
Tokia: Sutegiko auditorioa. 
Aurkezlea: Xabier Erro. 
Zehaztasunak: “2013ko apirilak 12-29 
artean, Txile iparraldean, Txile eta Boli-
bia arteko mugan aritu da Mendiak eta 
Herriak talde bat, Xabier Errok gidatu-
rik. Taldea Atacama Basamortutik ibili 
da, San Pedro de Atacamatik Aricaraino, 
Ozeano Pazifikoan. Inguru hauetan, Ay-
mara kultura ezagutzeko aukera ederra 
izan dute. Bidaian sumendi ezin polita-
goak eskalatu dituzte: Cerro Copacollo 
(4.835 m), Irruputuncu sumendia (5.163 
m),  Guallatire sumendia (6.062 m), Pari-
nacota sumendia (6.342 m)”. 

Azaroak 28, ostirala 
Ordua: 19:30. 
Tokia: Sutegiko auditorioa. 
Zehaztasunak: 2014. urtean Andatza 

Mendi Elkarteak antolatutako irteeren 
ikus-entzunezkoa. Zumaia-Orio, Be-
late-Arraras, Arraras-Gorriti, Meazuri 
(Irun), Arlaban-Araotz, Gavarnie (Estau-
bé-Taillon 3.144 m), Bidarrai-Iparla-Izpe-
gi, Valderejo eta Fiteron ateratako irudi 
bilduma.  
Oharra: Sutegin burutuko diren ekital-
diak hasi aurretik, 2015eko federatu txar-
telak berritu eta asteburuko ibilaldirako 
izena emateko aukera izango da, kultur 
etxean bertan.

Azaroak 29, larunbata
08:00 Irteera Usurbil inguruetara, frontoi-
tik abiatuta. 
Ondoren, bazkaria Patri jatetxean.
Oharra: bazkarira joateko izena aldez au-
rretik eman beharko da, ikus-entzunezko 
saioak programatu diren egunetan, Sute-
gin jarriko den mahaian.

Orientazio ikastaroa
Larunbat honetan, Asteasuko plazan, arra–
tsaldeko 16:00etan hasita. “Rogaine-score 
moduko bi orientazio froga: bakoitzak 30 
minutuko iraupena izango du eta lehenen-
goa oinez eta ondoren bizikletan izango 
da. Ondoren, Asteasuko frontoian, labi-
rinto edo sprinta egongo da”. Informazio        
gehiago: www.sagain.org
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Heriotzak
Jose Maria Camino Urruzmendi
88 urterekin hil zen, 
azaroaren 12an

Felisa Diez Martin
Azaroaren 15ean hil zen,
90 urterekin

Encarna Unanue Roteta
Azaroaren 17an hil zen,
71 urterekin

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

Pisu bat salgai Munalurran. Erre-
formatu berria. 690 15 36 31 (Ane) 

Pisua salgai Urdaiagan. Trenbi-
de-pasagunearen ondoan. 56m2. 
Pisu baxua. Berritua. Sukalde 
irekia, esekilekua, egongela, 2 lo-
gela eta komuna. Komuna salbu 
gela guztiak ditu kanpora. 90.000 
euro. 646344847

Etxebizitza salgai Zubietan. 1.Esk. 
118 metro koadro, baratza 2.500 
m eta oilategia 140 m.  Errefor-
mak egiteko. 230.000 euro. 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.

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 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 
Gela baten bila nabil, partekatutako 
pisu batean. Tel. 619 817 460. 

Lasarte edo Usurbil aldean pisua 
partekatzeko pertsona baten bila na-
bil. Prezio ekonomikoa! 646305465 

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

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 euro. 2 logela, 2 hi-
labeteko fiantza. 667438145

Santuenean, diseinu polita eta 
berritua. 600 euro. 2 hilabeteko 
fiantza. txangu68@hotmail.com

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

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

MOTORRA
Salmenta,
garajeak

Garaje itxi bila nabil. Motorra uz-
teko izango litzateke. 645720571

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

Honda Accord, 1.800 euro. 
Egoera onean. 696 50 67 39. 
163.000km, gasolina, 5 ate, ma-
letero 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

Neska bat eskaintzen da garbi-
keta egiteko, pertsona helduak 
zaintzeko... Esperientzia, errefe-
rentzia eta papelak.618 889 530. 

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 

Zorionak Danel! Ostegunean 9 urte 
betetzen dituzu! Afari mundiala anto-
latu dugu ospatzeko! Muxutxuak de-
non partez eta ondo pasa!

Zorionak Anje! Azaroaren 25ean, 
5 urte beteko dituzu. Egun polita 
izan. Muxu bat Aginagako lagunak 
eta irakasleen partez.

Zorionak Nahia eta Saioa! 
Nahiak eta Saioak 9 urte eder bete dituzue. Zorionak 
zuen etxekoen partez!

Zorionak Alazne eta aitona Ni-
kolas! Azaroaren 11n eta 23an zuen 
urtebetetzea izan eta izango delako, 
muxu bat familia osoaren partez!

Zorionak 
Iñargi! Zorionak 
eta muxu pottolo 
bat familia guz-
tiaren partez!!

Zorionak Irati! Azaroaren 20an, 
6 urte beteko dituzu. Egun polita 
izan. Muxu bat Aginagako lagunak 
eta irakasleen partez.

Zorionak Manuel! Azaroak 14an 4 
urte beteko dituzu. Egun polita izan. 
Muxu bat Aginagako lagunak eta 
irakasleen partez.
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Telefono interesgarriak

. 

 

- Goardiako farmaziak Azaroak 20 - azaroak 30
Osteguna 20 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte  

Ostirala 21 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Larunbata 22 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte  

Igandea 23 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte

Astelehena 24 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Asteartea 25 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte 

Asteazkena 26 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Osteguna 27 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Ostirala 28 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte

Larunbata 29 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte 

Igandea 30 GIL   Kale Nagusia 24. 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

emateko prest: LHn ingelesa, 
frantsesa, euskara, gaztelera eta 
ingurumena. DBH eta Batxiller-
goan ingelesa, frantsesa, euskara, 
gaztelera eta filosofia arloak, bai-
ta 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. Sukal-
de 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

Etxeko lanak egiteko, pertsona 
helduak edo umeak zaintzeko 
prest nago. Telefono zenbakia: 
696 83 55 69

Usurbilgo neska euskaldun bat 
eskaintzen da arropak konpon–
tzeko eta goizez etxeak garbitze-
ko. 696 601 795

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 
honetan esperientzia duen nes-
ka. 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). Telefono 
zenbakia: 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. Telefonoa: 
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).

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

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

BESTELAKOAK
Etxean genituen bi kanario falta 
zaizkigu. Aurkitzen badituzue, dei-
tu: 943 36 55 74 (Regina).

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. 

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

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. 943362072.

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 
antolatzen dituzuen ospaki-
zunetarako Dj lanak egiteko 
prest. 615 713 204 edo emailez                       
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

Kalejira batekin eta Sutegin anto-
latu duten emanaldiarekin os-
patuko du Zumartek aurten ere, 

azaroaren 20ko musikarien eguna. Eus-
kal Herri mailan, musika eskoletan os-
patuko den “Musikalean” ekimenarekin:

Azaroak 20, osteguna
18:00 Kalejira, Zumarte Musika Eskolatik 
abiatuta: txaranga txikia eta triki-pande-
ro taldea, Musika Txokoko eta abesba–
tzako ikasleekin lagunduta. 
19:00 Musika Eskolako talde instrumen-
talen emanaldia Sutegin.  Sarrera: doan.

Agenda
21 22 23

azaroa

ostirala larunbata igandea
Bittor Kapanagaren liburu aurkezpe-
na eta Gontzal Mendibilen emanaldia. 
19:00etan Sutegin.
“Indarkeria sinbolikoa eta mikromatxis-
moak” hitzaldia. 19:00etan Potxoenean.

Gazteleku Eguna: Indio Eguna. 
Maskulinitate tailerra gizonezkoen–
tzat.10:00etan Potxoenean.
Juanantzoneko okupak+Kaotiko+Dj Kan–
kar  gaztetxean. Ez dadila haria eten! gaua.

“Las mujeres de verdad tienen cur-
vas” pelikula. Usurbilgo Eragile Femi-
nistak antolaturiko film proiekzioa. On-
doren solasaldia. 18:00etan Sutegin.

18:00etan kalejira egingo dute eta 19:00etan  

talde instrumentalen emanaldia Sutegin.

Ekitaldi ugari,
Eragile Feministak deituta
Eragile Feminista taldeak egitarau zabala 
prestatu du azaroaren 25eko Emakume-
enganako Indarkeriaren Aurkako Egunaren 
bueltan. “Autodefentsa feministaz lehertu!”  
da mobilizaziotarako hautatu duten aldarria. 

Azaroak 21, ostirala
n 19:00 Hitzaldia Potxoenean: “Indar-
keria sinbolikoa eta mikromatxismoak”. 
Hizlaria: Oihana Etxebarrieta, Parekidetasun 
Sailarekin elkarlanean antolatua. 

Azaroak 22, larunbata
n 10:00 Maskulinitate tailerra gizo-
nezkoentzat Potxoenean. Hizlaria: Iosu 
Isasias. Antolatzaileak: elkarlanean, Zarauzko 
Gizon Taldea, Udaleko Parekidetasun Saila.

Azaroak 23, igandea
n 18:00 Sutegin: “Las mujeres de verdad 
tienen curvas” film proiekzioa.
Ondoren, solasaldia.

Azaroak 25, asteartea
n 18:00 Elkarretaratzea Mikel Laboa 
plazan, “Autodefentsa feministaz lehertu!” 
lemapean.

Azaroak 30, igandea: Erle Eguna
n 13:00 Eragile Feministaren aurkezpe-
na eta elkarretaratzea frontoian, “Auto-
defentsa feministaz lehertu!” aldarripean.

Kalejira batekin ospatuko da
Santa Zezili eguna

Bittor Kapanagaren         
liburu aurkezpena
Bittor Kapanagaren “Euskera erro eta gara” 
liburu aurkezpena ostiral honetan egingo da, 
arratsaldeko 19:00etan, Sutegiko auditorioan. 
Liburuaren editatzaile Juan Martin Elexpuruk eta 
Gontzal Mendibil kantariak parte hartuko dute, 
Nafartarrak taldekoek antolaturiko ekitaldian. 

Gontzal Mendibil, kantari lanetan
Mendibilek Kapanagaren letradun abestiak 
kantatuko ditu. Esaterako, “Araban bagare”, 
abesti ezagun honen letraren sortzailea baita 
Kapanaga, baina askoz gehiago ere egin du 
euskararen alde. 

Larunbat honetan, 
Gazteleku Eguna
“Helburua, Gaztelekua elkarrekin garbitzea eta 
mozorrotzea da. Horretarako ekintza ezberdi-
nez osatutako eguna antolatu dugu”, adierazi 
dute Gaztelekutik. Goizeko 11:00etan jarri dute 
biltzeko hitzordua.

Azaroak 22, larunbata: Indio Eguna
11:00-13:00 Garbiketa eta dragoi dantza.
13:00-14:00 Bazkaria (norberak etxetik ekarri 
konpartitzeko ideiarekin).
14:00 Altxorraren bila, Usurbilen zehar. 
15:30 Tipia Egin. 
16:30 Agurra.



  



 


