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Erregistro Zibila, doakoa eta 
publikoa izatearen alde

Dirulaguntzak eskatzeko 
epea ireki da

Ostiral honetan, bertso-afaria

‘Usurbil Zabalik’
ekimenaren bitartez, hutsik zeuden

sei erakusleiho itxuraberritu dira
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Albistea iruditan

Laburrean

Datorren astean, afari 
beganoa gaztetxean

Tipi-Tapako zozketak, 
sarituen zain

Bihurri ludotekako bazkide
kuota ordaintzeko garaia da

EH-ko Mus Txapelketako kanporaketa, Gattunk Tabernan

Abian dira Euskal Herriko VII. Mus Txapel–
ketako herriz herrikako kanporaketak. 
Usurbilgoa, larunbat honetan jokatuko 

da, otsailaren 7an, arratsaldeko 16:00etatik 
aurrera Oiardo Kiroldegian, #Kilometroak15 
ekimenaren alde zabalik dagoen #GATTUNK ta-
bernan. Mus txapelketan parte hartu nahi du-
ten bikoteek, 15:30etatik aurrera eman ahalko 
dute izena, Kiroldegira gerturatuta. Prezioa; 20 
euro bikoteko.

Sariak, lehenengo 4 sailkatuen artean: 
n 2 lagunentzako afaria Saizar sagardotegian. 
n 2 lagunentzako afaria Aginaga sagardotegian.
n 2 lagunentzako 2 marisko saski.
n Ardo kaxak.

Udalerritik herrialdera 
Herriz herriko kanporaketen ostean, herrialde 
mailakoa ospatuko da:
n 7 herrialdeetako finalak: otsailaren 20, 21 
eta 22an.
n Final nazionala Lekeition (Bizkaia): mar-
txoaren 7an.

Hilero bigarren ostegunez afari beganoa egi-
ten dute Usurbilgo Gaztetxekoek. Hilabete ho-
netakoa otsailaren 12an egokituko da. Betiko 
ordu eta lekuan; 20:30ean hasita, Usurbilgo 
Gaztetxean. Otordua borondatearen truke iza-
ten da.

Ordainketarako epea zabaldu dute, martxoaren 
31ra arte. Bazkide berriek 30 euro eta jada baz–
kide direnek 10 euroko ordainketa egin behar-
ko dute kontu zenbaki honetan: 2095 5069 06 
1063903578 (Kutxabank). Edozein zalantza ar-
gitzeko: bihurriludoteka@gmail.com

Otsailaren 1eko masaildun pintxoen Tipi-Tapa 
amaieran,  hileroko zozketa egin zen Txapel-
dun tabernan. Hauek izan ziren zenbaki sari-
tuak:
1. saria (150 euroko erosketa balea): 5.506. 
2. saria (2 lagunentzako afaria): 289.

Euskal presoak

Euskal Herrira!

Kultur Elkartea
Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// elkartea@noaua.com /// www.noaua.com        
Jendaurreko ordutegia: 10:00 - 14.00 / 16:00 - 19:00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria:
Idoia Torregarai.
Aldizkariko koordinatzailea:
Imanol Ubeda.
Idazkaria: Aizpea Aizpurua.
Publizitatea: Beatriz Alda,
publizitatea@noaua.com
Diseinu berria: Erroitz S. L.

Erredakzio kontseilua,
erredakzioa@noaua.com:
Imanol Ubeda, Aritz Lasarte.
Banaketa: Olatz Rezola, 
Arantxa Zulaika.
Laguntzaileak: Lontxo Zubiria, 
Maria Angeles Arruti, Ainara 
Arnaiz, Unai Aizpurua, Maria 

Jesus Urbieta, Maddi Galbete, 
Ana Urdangarin, Maddi Zaldua, 
Iñaki Larrañaga, Pako Agudo, Jon 
Etxabe, Alazne Begiristain, Denis 
Elortza, Pello Aranburu, Xabier 
Aranburu, Inma Balda, Luis Ara-
nalde, Nerea Zinkunegi, Maialen 
Unanue, Ugaitz Agirre, Joxe Piñas, 

Unai Agirre, Idoia Torregarai eta 
Udarregi ikastola.
Tirada: 2.800 ale.
Lege-Gordailua: SS-668-96
ISSN: 1136-6818.

Inprimategia: Antza. Zirkuitu
Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Herrialde mailako kanporaketarako 
sailkatzeko baldintzak segidan:
n 4 bikotetik-10 bikote arte: bikote 
1 herrialdera.
n 11 bikotetik-18 bikote artean: 
2 bikote herrialdera. 

n 19 bikotetik-25 bikote artean: 
3 bikote herrialdera.
n 26 bikotetik aurrera: 4 bikote herrialdera.

Informazio gehiago: ehmus.eus
kilometroak. eus 

Larunbat honetan jokatuko da mus txapelketa Oiardo kiroldegiko tabernan, arratsaldeko 16:00etan hasita.
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Aritz Gorriti

Itzuli da. Gainditze bidean ote 
ginen pentsatzen jarria nen-
goen, aurrera begira ginela, 

baina ez. Antza, bada iraganean 
finkatua jarraitzen duenik. Hon-
dakinen kudeaketan “kontra” 
iraultza bat planteatzen segi–
tzen duenik bada Gipuzkoan. 
Argi dago, maiatza gertu dugu. 
Berriz ere erraustegiaren mamua 
lozorrotik esnatu eta herrialdea 
jorratzen ari den zero zabor bidea 
oztopatu nahian dabilenik bada. 
Orain ordea, diskurtsoan detaile 
txiki-handi bat aldatuta. Egun-
go dimentsioetara egokituriko 
erraustegia nahi du, esan gabe, 
baina zeharka, orain arte urte–
etan defendatu duen proiektua 

gaindimentsionatua zegoela onar–
tzen ari da. 

Esandakoa, esnatu dute berriz ere 
erraustegia defendatu izan duen 
eragile politikoetako batek, aipatu 
azpiegitura eraikitzeko nahia. Eta 
bera maiatzeko foru hauteskun-
deetan agintzera heltzen bada, egin 
egingo omen du. Zubietan erraus-
tegia jarri eta Gipuzkoan zehar 
martxan diren atez ateko bilketa 
esperientziak kentzea sustatuko du. 
Esan duena, argi esan du. Gai hone-
tan bidelagun izan duen beste era-
gile politiko bateko ordezkariak esan 
dio, zeharka, argi adierazi gabe baina 
adierazita, azeleragailua zapaltzen 
ari dela. Erraustegi proiektua ez due-
la alboratzen, baina zuhurtziaz joka-

tu behar dela, finantziazioa behar 
baita. Eta Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortziotik artean, hondakinak 
kudeatzeko azpiegitura alterna-
tiboak, ingurumen aldetik jasan-
garriagoak izateaz gain, errauste-
giarekin alderatuta, erdi prezioan 
aterako zaizkigula gogorarazten 
digute. Eta bitartean, gaikako bil–
ketak gorantz Gipuzkoan. Laukoiz–
tu egin da organikoaren bilketa 
azken legegintzaldi honetan. Eta 
noski, ezin ukatu, ondorioz, erre–
tzeko material gutxiago dago.

Halere, erraustegia defenda–
tzen dutenei bost axola antza. Begi 
bistakoa den errealitateak ez die 
diskurtsoa aldarazten. Orduan nola 
ulertu euren estrategia? Teoria bat 

baino gehiago egongo dira ziur. 
Gutako bakoitzak bere iritzia izan 
dezake. Baina argi dena da, komu-
nikazio estrategia horri eusten ba-
die, euren kalkuluetan emaitza onak 
emango dizkien ustean egongo di-
relako izango da. Edo agian ez, nork 
jakin. Baina mezu horrekin norbai-
tengana heldu nahiko dute. Noren-
gana? Oraindik ere, zero zabor bide-
ra batu nahi ez dutenengana agian? 
Ezezkoan direnei? Maiatzerako be-
rriz ere hondakinen kudeaketa ez-
tabaida gunean egongo dela dirudi. 
Batzuen posizioak argitzen hasiak 
dira. Posizioak argitzea ona izanik. 
Azken hitza, zorionez, gipuzkoarrok 
izango baitugu. Ia hautesontziek zer 
dioten.

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

Mamu zaharrak, lozorrotik esnatzen

HERORREK ESAN

0-5 urte:
“Ama”
Ruiz Johnson, M. 
Kalandraka,  2014

“Non da Mimiki?”             
Weninger, B. 
Ttarttalo, 2012             

“Por cuatro esquinitas de nada”
Ruillier, J. 
Juventud, 2013

Mailegatuenak 2014 (I): Sutegi udal liburutegia

5-7 urte:
“Oihaneko  epailea”
Txiliku, Elkar, 2013           
 
“A night time story”
Aliaga, R., Cuento  de luz, 2012     

“Luciérnagas en el paraíso”
Landa, Mariasun
Edebé, 2012
Gehiago:www.pinterest.com/sutegi05/3-mai-

legatuenak-2014-haur-txokoa-5-7-urte/

Haurrentzako ikusentzunezkoak:
“Porco rosso”                  
“Futbolín”                       
“Imanol Urbietaren kantak”
Gehiago: http://www.pinterest.com/su-

tegi05/1-mailegatuenak-2014-haurrent-

zako-ikusentzunezkoak/

Sutegi Udal Liburutegia
Liburutegia non?: Irazu 14

Eta sarean: 
Bloga, http://liburutegiak.blog.
euskadi.net/usurbil/

Twitter: 
@usurbib

Facebook: 
Usurbilgo Sutegi Udal Liburutegia

Noaua! Komunitatea: 
Sutegi Udal Liburutegia

App: 
Liburutegiak

Sutegi Udal Liburutegia

Liburutegiko txokoa
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Dirulaguntzak eskatzeko epea ireki da

Indarrean dira udal aurrekontuak. 
Horrek esan nahi du dirulaguntzak 
eskatzeko prozedura ere martxan 

dela. Astearteko Aldizkari Ofizialean 
eman ziren dirulaguntza deialdiak argi-
tara, beraz, hogei laneguneko epea dago 
orain eskaerak bideratzeko. Otsailaren 
26a izango da dirulaguntza eskatzeko 
azken eguna.  Bost dira diruz lagunduko 
diren arloak: Kirola, Gizarte Zerbitzuak, 
Kultura, Ingurumena eta Nekazaritza. 
Azken hau, aurtengo berritasuna. 

Usurbilen egiten diren edo eragiten di-
tuzten ekintzak eta egitasmoak lagundu 
nahi ditu Udalak. Eta norbanakoak edota 
elkarteak/erakundeak dira dirulaguntza 
jaso dezaketenak.

Udaletxetik adierazi diguten moduan, 
“herrian asko dira herriko dinamika ez-
berdinetan lanean aritzen direnak, izan 
kirolean, kulturan, gizartegintzan edo 
ingurumenarekin lotutako lanetan. Argi 
daukagu herri bizi baten adierazle dela 
hori, eta zaindu beharreko altxorra dela. 
Horretarako, Udalak baliabide ezberdi-
nak eskaintzen ditu eta dirulaguntzak 
bideratzen ditu”. 

Ekonomiaren ikuspegitik garaiak ez 
dira onenak. Eta hala ere, “azken urteotan 
ahalegin berezia egin dugu dirulaguntzak 
mantentzeko eta berriak ateratzeko”, 
udal gobernutik adierazi digutenez. Guz-
tira 213.900 euro izango dira dirulagun–
tzen bidez banatuko direnak.

Kirol arloan, 95.400 euro
Kirol egitasmoak garatzeko 95.400 euro 
aurreikusi ditu Usurbilgo Udalak 2015 
urterako. Dirulaguntzak era honetan ba-
natuko dira:
-Kirol taldeen ohiko dirulaguntza zuze-
nak.
-Gizon eta emakumeen arteko berdinta-
suna planteatzen dituzten jarduerak.
-Taldeetako teknikoen formakuntzarako 
laguntzak.
-Herriko kirol egiturak sendotzeko la-
guntzak.
-Gazteen arteko kirola sustatzeko lagun–
tzak.
-Ekintza berezietarako laguntzak.

Kultura arloan, 80.000 euro
Kulturari lotuta dauden jarduerak sus-
tatzeko, 80.000 euroko poltsa aurreikusi 
du Udalak. Usurbilen egiten diren ekin–
tzak sustatzeko dirulaguntzak denetari-
koak izan daitezke: irteerak, ikastaroak, 
kanpamenduak, txokoak, bestelako kul-
tur ekintzak…

Gizartekintza arloan, 18.500 euro
Gizarte zerbitzuen alorrari lotutako di-
rulaguntzak ere emango dira. Udalak 
18.500 euroko partida gorde du propio 
horretarako.

Ingurumen arloan, 10.000 euro
Ingurumeneko dirulaguntzetara 10.000 
euro bideratuko dira. Ekintza hauei le-
hentasuna emango zaie: 
-Energia murrizteko egindako inber–
tsioak.
-Energia berriztagarriak kontsumitzea 
bultzaten duten ekintzak.
-Hondakinen sorreraren murriztea edo 
birziklatzeko ekintzak.

Nekazaritza arloko
egitasmoetarako: 10.000 euro
Lehentasuna egitasmo hauei emango 
zaie: 
n Nekazari gazteek ustiapenak abiatze-
ko egitasmoak.

Ordainketa errazteko 
modu berri bat
Dirulaguntza guztiak 2016ko urtarrilaren 
15a baino lehenago zuritu beharko dira. 
Kultura arloko ekitaldien zuriketan dago 
salbuespena. Urrira bitarte egindako ekin–
tzak azaroaren 13a baino lehenago zuritu 
behar dira. “Beti ere, ordainketak ahalik eta 
azkarren egiteko helburua” duela azpima-
rratu nahi du Udalak.

Honi lotuta, bada beste nobedade bat 
aurtengo dirulaguntza deialdian. Hau ere, 
“ordainketa ahalik eta azkarren egiteko hel-
buruarekin”. Dirulaguntzak behin behingoz 
onartzean, banaka postaz jakinarazi beharrean 
publikatu egingo dira, Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean, iragarki oholean eta Udaleko web-
gunean. Eta herritarrak hamar eguneko epea 
izango du alegazioak tartekatzeko.

n Ekoizpen ekologikoa bultzatzeko egi-
tasmoak.
n Emakumeak nekazaritzan aritzeko 
ekintzak.
n Abandonatutako nekazal lurretan jar-
duerak berreskuratzeko ekintzak.
n Bertako nekazal produktuak kontsu-
mitzeko ekintzak.
n Bertako nekazal arrazak berreskura–
tzeko egitasmoak eta nekazarien pres-
takuntza hobetzeko egitasmoak.

Kirol egitasmoetarako 95.400 euro aurreikusi ditu Udalak 2015erako.

213.900 EURO KIROLA, KULTURA, INGURUMENA, NEKAZARITZA ETA GIZARTE ARLOKO EGITASMOAK LAGUNTZEKO 
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Ezkerrean da Marisa Alejandro, 04/08 sumarioan epaitua izango denetako bat.

Ostiral honetan, EH Bildu 
eta EAJ-PNV-ren agerraldi bateratua

04/08 sumarioari loturiko epaike-
ta salatu eta bertan auziperatuak 
dauden 35 lagunei, modu berezian 

Marisa Alejandro herritarrari elkartasuna 
adierazteko agerraldi bateratua deitu 
dute EH Bilduk eta EAJ-PNV-k, ostiral 
honetarako, otsailaren 6rako, iluntzeko 
19:00etan Sutegin. Herritarrei hitzordura 
gerturatzeko gonbita luzatzen zaie.

Epaiketa atzeratu dute berriz
Urtarrilaren 29an hastekoa zen Marisa 
Alejandro eta Ezker Abertzaleko beste 34 
kideren aurkako epaiketa, bertan behe-

ra geratu da berriz. Epaiketaren hasiera 
atzeratu egin dute. Zehazteke dago noiz 
abiatuko den. Espainiako Auzitegi Nazio-
nalak otsailaren 11n finkatuko du epaike-
ta hasteko data berria.

Epaiketa bertan behera geratzen den 
bigarren aldia da honakoa. Izatez, ur-
tarrilaren 12an hasi behar zuen. Baina 
egun berean, euskal abokatuen aurka 
izandako polizia operazioaren baitan, 
Ezker Abertzaleko hainbat auziperaturen 
defentsa lanak egin behar zituzten hiru 
abokatu atxilotu zituzten. Epaiketa ber-
tan behera geratu zen.

Hastear dira Gure Pakeako 
bazkideen arteko 
txapelketak
Urteko batzarra egin ondoren, bazkideen ar-
teko txapelketetan lehiatzeko aukera izango 
dute Gure Pakea Elkarteko bazkideek. Ekime-
notan parte hartu nahi dutenek, otsailaren 
6ra arteko epea dute izen emateko. 
Hemen duzue, 2015eko mahai joko eta mu-
gimenduko txapelketen egutegia:
n Otsailaren 9an, astelehena: punttuan.
n Otsailaren 10ean, asteartea: tutean.
n Otsailaren 11n, asteazkena: musean.
n Otsailaren 12an, osteguna: Igel eta Toka 
jokoak. Sari banaketa eta askaria parte har–
tzaile guztiekin.
Txapelketa guztiak arratsaldeko 16:00etan 
hasiko dira.
Antolatzailea: Gure Pakea Elkartea.

19. Korrikarako 
kilometroak 
eskuratzeko aukera 
“Zure koadrilarekin, familiarekin, lankideekin... 
lekukoa eraman nahi baduzu, kilometroak 
lortzeko aukera daukazu! Otsailaren lehen as-
tetik aurrera, eskuratu zure kilometroa AEKren 
edozein euskaltegitan”, hortxe, antolakuntza-
tik luzatu duten gonbita. 

Non eskatu?
Usurbilen kasuan, Etumeta AEK euskaltegian 
bideratu beharko dira eskaerak:
Nagusia, 43 kalean da euskaltegia.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00-
12:00 / 16:00-20:00.   
607 609 379.
usurbil@aek.org
aek.org
muntteri.blogspot.com.es

Korrika Batzordea
Urtarrilaren 23an osatu zen taldearen hurren-
go bilera, otsailaren 13an, 18:00etan Etumeta 
AEK euskaltegian.

Zubieta Lantzen taldetik, auzolanean 
parte hartzeko deia, otsaileko lehen 
hiru larunbat hauetarako. “Azken hila-
bete luzeetan Islada Ezkutatuak taldeak 
1936ko gerrako aztarna ugari aurkitu ditu 
Zubietako mendietan: mauser fusileko 
bala zorroak, pistolakoak, bonba zatiak... 
Eta ikertzen jarraitu ahala, aurkikuntza 
gehiago egin daitezkeela diote. Horrega-
tik sastrakak garbitzen aritu dira. Beraien 

lanari babesa emateko, auzolaneko deial-
dia egitea pentsatu da, Txaldatxurreko 
lubakia txukuntzeko. Horretarako lana-
besik aproposenak aitzurrak eta palak 
izango dira”.
n Egunak: otsailak 7, 14 eta 21.
n Ordutegia: 08:30.
n Tokia: Artzabaleta.
n Eraman beharrekoa: autoa, aitzurrak 
eta palak.

36ko gerraren aztarnak bilatzeko auzolan 
deialdia egin dute Zubietan
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2010ean autoeskoletako jarduna euskalduntzeko egitasmoa martxan jarri zenetik, 
laukoiztu egin da gidabaimena euskaraz atera dutenen kopurua.

Gidabaimena euskaraz ateratzeak saria du Buruntzaldean

Gorantz doa urtez urte, Burun–
tzaldea mailan, gidabaimena eus-
karaz ateratzeko hautua egiten 

duten gazteen kopurua. Andoain, Astiga-
rraga, Hernani, Lasarte, Urnieta eta Usur-
bilgo Udalek, duela bost urte, 2010ean 
autoeskoletako jarduna euskalduntzeko 
egitasmoa abiatu zenetik, ia laukoiztu 
egin da, gidabaimenaren zati teorikoa 
euskaraz prestatu eta azterketa teorikoa 
ere hizkuntza berean egin duten herrita-
rren kopurua. 

Begiratu bestela, aurreko astean, Her-
naniko Biteri kultur etxean, egitasmo ho-
netan parte hartzen ari diren auto eskola 
eta udal ordezkariek aurkeztu zituzten 
datuak. Honakoa da 2010etik 2014ra, 
Buruntzaldea mailan, gidabaimenaren 
zati teorikoa euskaraz gainditu duten 
ikasleen zenbatekoa:
2010: 34. 
2011: 60. 
2012: 112.
2013: 135. 
2014: 140.

Erronka, zati praktikoa 
ere euskalduntzea
 140 lagunek atera zuten iaz, gidabaime-
naren zati teorikoa euskaraz. 17 andoain-
darrek, 17 astigartarrek, 54 hernaniarrek, 
21 lasartearrek, 19 urnietarrek eta 12 
usurbildarrek. 

Emaitzak eskutan, Buruntzaldeko 
udal ordezkariak pozik dira, duela bost 
urte abiaturiko egitasmoarekin. Baina 
Hernaniko Biteri kultur etxean egindako 
agerraldian adierazi zutenez, proiektua 
osatu nahi dute; gidabaimenaren zati 
praktikoa ere euskaldundu nahi lukete. 
Horretarako, eragile gehiagoren, beste 
udalerrien, Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa 
biltzen ahalegintzekoak dira. Maiatzean 
abiatuko dute autoeskolak euskalduntze-

ko 2015eko kanpaina berria. Egitasmoko 
sustatzaileek, orain arteko arrakastarekin 
jarraitzea espero dute.

Ane Bengoetxea Artetxe, 
sarituen artean 
Gidabaimena euskaraz ateratzea susta–
tzeko kanpainan, Buruntzaldeko sei uda-
lek parte hartzen dute. Baita eskualdeko 
auto eskola hauek ere; Andoaingo Ben-
goetxeak eta Mendik, Astigarragako Ota-
mendik, Hernaniko Hernani, Lagunak 
eta Otamendik, Lasarteko Izarra, Lasarte 
eta Mugicak eta Urnieta zein Usurbilgo 
Solozabalek. 

400 euroko 11 sari
Aurreko urteetan bezala, 2014an gidabai-
menaren zati teorikoa euskaraz prestatu, 
azterketa euskaraz egin eta gainditu zuten 
ikasleen artean zozketa egin da. Udalerri-
ka, udalerri bakoitzak dituen auto esko-
la kopuru adina sari banatu dituzte. 400 
euroko 11 sari guztira. Usurbilen auto es-
kola bakarra dugunez, saritu bakarra izan 
dugu; Ane Bengoetxea Artetxeri tokatu 
zaio, 400 euroko saria. Zorionak!

Buruntzaldeko 
sarituen zerrenda
Andoain:
Andoni Alonso Lazkano.
Irati de la Revilla Otamendi.

Astigarraga:
Paula Leonet Calvo.

Hernani:
Irati Zelaia Azurmendi.
Maddi Aranburu Gonzalo.
Oihane Zalakain Gonzalez.

Lasarte: 
Alex Altuna Egitegi.
Axier Balerdi Erauntzetamurgil. 
Xabier Mitxelena Lopetegi.

Urnieta:  
Paula Fernandez Bizkar.

Usurbil:
Ane Bengoetxea Artetxe. 
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Erregistro Zibila, doakoa 
eta publikoa izaten 
segitzearen alde
“Alderdi Popularraren gobernuak Erregis-
tro Zibila esku pribatuetan utzi nahi du, 
horren kudeaketa merkataritza erregistrat-
zaileei emanez, bake epaitegien eta gaur-
ko barruti judizialen existentzia zalantzan 
jarriz”. Hala dio, Usurbilgo Bake Epaitegiko 
langileek udalean erregistratu eta urtarri-
laren 27ko osoko bilkuran aurkeztu zuten 
mozioak.

Erregistro Zibila pribatizatzeak ekarriko 
dituen ondorioez ohartarazten dute; 3.500 
lanpostuen galera, Bake Epaitegiak zeregi-
nez hustea, zerbitzuen truke tasak ordaindu 
beharra izatea, datu babesaren segurta-
sun falta, azken urteotan Erregistro Zibila 
modernizatzeko eginiko inbertsioa esku 
pribatuetara pasatzea, Erregistro Zibilean 
gordetako gure historia pertsonalerako, fa-
miliarrerako eta herri gisa ditugun datueta-
rako sarbidea murriztea...

Horregatik, gai honi loturiko uztaila-
ren 4ko 8/2014 Errege Dekretuaren aurka 
agertzea, Bake Epaitegiak zerbitzu publi-
koa eta doakoa izaten segitzea, eta Eusko 
Jaurlaritzari Erregistro Zibila kudeatzeko 
eta betearazteko eskumenak jasotzeko ne-
goziazioak azkartzea. Puntuok jasotzen di-
tuen mozioa aurkeztu zen urtarrilaren 27ko 
osoko bilkuran, udalbatzak onar zezan. Bake 
Epaitegiko langileek aurkezturiko testua 
aho batez onartu zuen udalbatzak.

Larrialdietarako Udal Plan 
berria, ahobatez onartua
Aho batez onartu zuen udalbatzak, aurre-
ko astean burutu den osoko ohiko bilkuran. 
Udalak 1999an onartua zuena ordezkatuko 
du. Hain zuzen, 16 urte igaro dira plan hura 
indarrean jarri zutenetik. Zaharkitua geratu 
dela gogorarazten zuen Mertxe Aizpurua 
alkateak, urtarrilaren 27ko osoko bilkuran. 
Eta eguneratzeko beharra zegoela. Orduko 
hartan bezala, plan berri hau ere Teknimap 
enpresak diseinatu du.

Planak, larrialdi egoeretan, ondasun eta 
pertsonak babesteko araudia, abiatu beha-
rreko mekanismoak, eta erabili beharreko 
baliabideak zeintzuk diren jasotzen du. Bes-
teak beste, alarma egoeretan, Krisi Mahaia 
nola eratu, jarraibideak zehazten dira

Usurbilgo Udalak onarturiko larrialdieta-
rako plana, Babes Zibilerako EAEko Batzor-
dera bidaliko dute, “udal plana homologa 
dezan”.

2015ean, guztira, 10.482.469’89 euroko aurrekontua izango du Usurbilgo Udalak.

2015erako udal aurrekontuak, 
behin betiko onartuak

Alegazioak aurkezteko epean, 
inolako erreklamaziorik egon ez 
denez, behin betiko onartu dira 

2015erako Usurbilgo udal aurrekontuak. 
Erabakia, urtarrilaren 26an argitaratu 
zuten Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. 
Honela dio: “2015. ekitaldiari dagokion 

Aurrekontu Orokorraren jendaurreko 
erakusketaren legezko epea amaitu dela-
rik eta inolako erreklamazio edo oharrik 
egin ez denez, aipaturiko Aurrekontua 
behin betirako onestua geratzen da”. 
Guztira, 10.482.469,89 euroko udal au-
rrekontu egitasmoa.

“RGI”-arekin sortu diren arazoak 
zuzentzeko eskaera
Ika-mika handia eragiten ari dira, azken 
hilabete hauetan, “RGI”-a kobratzen du-
ten herritarrei Lanbidek bidali dizkien 
gutunak. Gutun horietan, Lanbideren 
esanetan, modu okerrean kobratutako 
diru-laguntzaren zati bat, handiagoa edo 
txikiagoa kasu bakoitzaren arabera, i–
tzultzea eskatzen zaie milaka herritarrei. 
Kaltetuek plataforma bat sortua dute. 
Plataforma honetako kide da Victoria An-
geles Molina herritarra. Gai honi buruzko 
mozioa aurkeztu zuen, urtarrilaren 27an 
egin zen osoko ohiko bilkuran. Aho bate-
ko babesa eman zion udalbatzak.

“Okerreko ordainketak, ez okerreko 
kobratzeak”
Lanbideren kudeaketa txarra salatu 
zuen, eta itzuli beharreko dirua or-
daintzeko modu arrazoizko bat adostea 
eskatu. Ordaindu ahal duten kopurua 
negoziatu ahal izatea defendatu zuen. 
Lanbideri erreferentzia eginez, zioe-
nez, egin direnak “okerreko ordainketak 

dira, ez okerreko kobratzeak”. Egoera, 
Lanbideren kudeaketa txarrari egotzi 
zion. 86.000 familia daude bere egoera 
berean, Molinaren esanetan, Lanbidek 
gutun bidez eginiko eskaerak gauzatzen 
badira, gizartetik at geratzeko arriskuan. 

Usurbilgo bizilagunak aurkezturiko 
mozioak, Udalak Jaularitzari bidera-
tu beharreko zenbait eskaera biltzen 
ditu. Laburbilduz: jendaurrean barka-
mena eskatu eta zorra Lanbidek sortu 
duela argitzea; Lanbidek eragindako 
ordainketa okerrak ez kobratzea, erren-
taren hartzaileak ezingo balu bizitza 
duin bat egin; berme juridiko eta legal 
beharrezkoak errespetatu eta betetzea 
errenta hartzaileekin; Lanbidek eragin-
dako okerreko ordainketek sortu duten 
egoera tamalgarriari azkena emateko, 
bere jarrera zuzentzeko eta jarraitu 
beharreko prozedura bideratzeko le-
henbailehen;  bere obligazioak behar 
bezala betetzea; gizarte-babeserako po-
litikak indartzea…
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Herri merkataritza in-
dartzea du xede Usur-
bil Zabalik kanpainak. 

Eta zehatzago esanda, paisaia 
komertziala hobetzearekin lo-
tuta daude Jokin Eizagirrek be-
rritu dituen sei erakusleihoak. 
Ekimena Usurbilgo Udalarena 
izan da eta Hurbilagoren la-
guntza jaso du. Estetikoa ez 
ezik, egitasmo honek helburu 
komertziala ere duelako. Modu 
honetan ere, herri merkatari–
tzari bultzada berri bat eman 
nahi zaio. 

Udaletxetik aditzera eman 
digutenez, “ikuspegi komer–
tzialetik begiratuta, erakarga-
rria eta lehiakorra den merka-
taritza eremu bat lortu nahi da, 
herri gunean bertan kokatua. 
Herri-merkataritza dinamikoa, 
herri guneari bizia ematen dio-
na, bertan bizi direnentzako 
merkataritza eskaintza zabala 
duena eta herri gune horretatik 
oso gertu kokatutako merkata-
ritza gune handiekiko abantai-
lak eskaintzen dituena”. 

Beste lan batzuen ildotik
Ez da ekimen isolatua. Azken 
urteotan, herri merkataritza in-
dartzeko beste lan batzuk ere 
bideratu ditu Udalak: Zubiau-

rrenea kalearen egokitzapena, 
Mikel Laboa plazaren peato-
nalizazioa, kale ezberdinetan 
batetik bestera joateko oinezko 
pasabideak egokitu, merkata-
ritzarako aparkaleku errotati-
boen sistema bat ere ezarri...

Fatxadak egokitu
Usurbil Zabalik kanpainak 
ere ildo berbera jarraitzen du. 
Kaxkoko merkataritzaren in-
gurunea eta paisaia komertziala 
hobetzeko intentzioarekin egin 
da. “Jarduerarik gabeko lokalek 

hiri paisaian duten eragin kalte-
garria murrizteko neurriak bul–
tzatuko ditugu, behin behineko 
paramentu bertikalak ezarriz 
edo horien ordez, itxita dauden 
lokaletako erakusleihoak edo 
fatxadak egokitzeko lanak egi-
nez”, udal iturriek jakinarazi 
digutenez. Eta lan horretan ari-
tu da Jokin Eizagirre. Erakuslei-
hoak edertzen.

Deialdi bat egin zuen Udalak 
eta hamalau lokal jabek eman 
zuten izena. Udalak ezarri zi-
tuen irizpideen arabera, sei 

NOAUA! Motibo bat du erakus-
leiho bakoitzak. Edertzeaz apar-
te, hutsik dauden lokal horie-
tarako proposamenak ere egin 
dituzu, ezta?
Jokin Eizagirre Sagardia. 
Udalak sei eskaparate disei-
natzeko proposamena egin 
zidan. Lehenbizi logoa egin 
nuen. ‘Usurbil Zabalik’ ideia 
iruditu zitzaidan egokiena. 
Atearen irekiera jasotzen du 
logoak. Pauso hori ematea, 
nahi hori aldez aurretik adie-
raztea. 

Zer falta zaigu Usurbilen? 
Hortik abiatu nintzen. Ahal 
den neurrian, hutsune horiek 
aipatzen saiatu naiz. 

Diseinuak egiteko garaian, hu–
tsik zegoen lokala ez ezik, al-
dameneko komertzioen paisaia 
ere kontuan izan duzu.
Hala da. Ingurua gehiegi ez 
aldatzen saiatu naiz. Neurri 
batean, deigarri izan behar du,  
baina gehiegi destakatu gabe. 
Etxeak duen itxura kontuan 
hartu da baina baita aldame-

neko komertzioen itxura ere.

Batez ere argazkiak erabili di-
tuzu dekoraziorako, ezta?
Argazkiak Internetetik hartuta 
daude, erosita. Inpresioa bini-
lo bitartez egina dago. 

Azkenean, dirulaguntza ho-
nen bitartez gastu bat egin be-
har bada, gerorako ere funtzio 
bat izan dezala. Markoak eta 
paretak ere  txukundu ditugu. 

Eskaparatean argazki bat 
edo binilo hutsa jartzearekin 
ez genuke lortuko. 

Lokalen jabeekin hitz egin du-
zue. Nola hartu dituzte zure 
proposamenak? 
Denek oso gustura hartu zu-
ten. Jabe bakoitzarekin bilera 
egin genuen Udaletxean. Oso 
gustura zeuden, ez da arazorik 
izan. Proiektua aurkeztu ge-
nien ordenadorez, eta denak 
aurrera egiteko esan ziguten. 
 
Kontsentsuatutako lana izan da 
beraz. Lanak amaituta, nola har-
tu dituzte erakusleiho berriak?
Denek hartu dute ondo! 

Herri merkataritzari bultzada berri bat

“Usurbil Zabalik” kanpainaren dekorazioaz Jokin Eizagirre arduratu da. Eta biniloak egin eta pegatzeaz, fatxada inguruko 
markoak eta paretak margotzeaz, herriko gremioetako langileak (erreportajeko argazkiak: Jokin Eizagirre).

proiektu bideratu dira. Fatxadak 
berritzen aldiz, Jokin Eizagirre 
aritu da. Bera izan da diseinuak 
egin eta lanak bideratu dituena. 

Gaur egun, herrian ez ditu-
gun komertzioak irudikatu ditu 
erakusleihoetan, umeen zapata 
denda, informatika denda, de-
korazio denda, bidaia agentzia 
bat, pizzeria bat, antigualeko 
gauzen denda bat... 

Eta egokitu dituen lokalak, 
Zubiaurrenea, Bordaberri, San 
Inazio, Etxebeste eta Kale Na-
gusian kokatzen dira.

Jokin Eizagirre diseinatzailea: “Ingurua gehiegi ez aldatzen saiatu naiz” 
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Erakusleihoak apaindu aurretik, erakusleihoak apaindu ondoren

Dekorazio denda. ”Apaintze hutsak zer eman zezakeen aztertzen hasi nintzen, baina ez zuen ezer ematen. Nondik hasi behar zen? Ba gabezietatik. Ideia 
berriak irudikatuz, gabezia horiek betetzen saiatu naiz”. Lokal huts honi, adibidez, dekorazio denda baten itxura eman dio Jokin Eizagirrek. “Lokal handi 
samarra delako”. Ia kasu guztietan biniloa erabili du eskaparateak edertzeko. Eusko Jaurlaritzak ezarritako irizpidea zen hori, biniloa hobestearena.

Pizzeria eta bigarren eskuko denda. Pizzeriaren kasuan, “toki goxo bat proposatzen da, kaxkoan, denda zahar batean. Xarma hori mantentzen saiatu 
gara. Baina ez pizzeria industrial horietakoa, baizik eta artesanala, produktu ekologikoekin lan egingo duena”.  Erakusleihoa ez ezik, markoa ere txukundu 
da. Pizza saltokiaren aldamenean, bigarren eskuko denda bat edo antigualeko gauzak saltzen dituen denda bat irudikatu du.

Zapata denda. “Azulejoa, etxearen bestalderaino margotzea proposatu nuen. Lokala bakarrik egingo balitz, ez genuke ezer lortuko. Petatxo bat bezala 
geratuko litzateke. Kasu honetan, azulejoa margotu da buelta osoan”. Zapata denda bat proposatzen da hemen, “baina jolasa ere bilatzen da”. 
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Erakusleihoak apaindu aurretik, erakusleihoak apaindu ondoren

ERREPORTAJEA

Murala. “Aukera ezberdinak egin nituen, paisaia bat, ‘zen’ itxurako zerbait... Baina denak nabarmenegiak geratzen ziren eta beste dendei lekua jaten zien. 
Huraxe bakarrik ikusten zen”. Kaxa hutsaren ideiarekin eman zuen arte. “Espazio huts bat adierazten du. Deigarritasuna neurtua da orain”. Spray-arekin 
margotuta dago eta eraikinak aurrez zuen tonoarekin bat dator. Perspektibarekin jokatu du, efektu bitxia sortuz.

Ordenagailu denda. Gauzak lehen nola zeuden, azkar asko ahazten ditugu. “Inportantea da ikustea lehen nola zegoen eskaparatea. Horrela nabarmentzen 
baita benetan zein izan den aldaketa”. Kaletik ibiltzean, beste itxura bat hartzen du orain kaxkoak, eta inguruak. Jokin Eizagirreren esanetan, “biniloarekin 
erakusleihoa txukunduz bakarrik, ez genuke ezer lortuko”.

Bidaia-agentzia. ”Urbilek egiten duen lanak zaildu egiten du herriko martxa, hori hala da. Baina ilusio bat piztu behar da”, halaxe aitortu digu Jokin 
Eizagirrek. Bidaia-agentzia baten itxura du fatxada honek. “Usurbilen ez duguna”. Markoaren buelta osoa margotu da eta pertsiana goran utzi, irekita.
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Lehen denboraleak utzitako arrastoak ikus daitezke noaua.eus orriko 
argazkitegian edota bideoetan.

Negu gorrian gara au-
rreko asteburutik. 
Urtarrilaren 30ean 

botatako euri jasek Oria bere 
bidetik aterarazi zuten. Agina-
ga, Txokoalde eta Santuenea 
inguruko erriberan esaterako. 
Zalantzarik gabe, oraingoan, 
kezka gehien sortu duen zo-
naldea ordea, Zubietako Aliri 
zubi ingurua izan da. Ostiral 
iluntzean, zubia eta zubia ze-
harkatzen duen herri bidea 
itxi behar izan zuten, errioak 
gainezka egin eta bide zati bat 
urpean geratu ostean. 

Kezka zen baita, errio iz-
kinetan bizi diren herrita-
rren artean, Santuene edota 
Txokoalde inguruan. Zenbait 
bizilagunek etxe ataritik ger-
tu izan izan zuten ura. Baina 
zorionez ez zen ezbeharrik 

izan. Biharamunean, Txikier-
ditik Zubietarako bidea udal 
langileek garbitu eta ireki zu-
ten berriz. Asteburuan zehar 
haizea eta euri zein kazkabar 
erauntsi gehiago izan genituen 
arren, errioko urak bere bide-

ra itzuli ziren. Barealdia heldu 
zen aste hasieran, baina ez 
zuen askorik iraun. Aldizka-
ria helduko zaizuen egunotan, 
astebeteko tartean izango du-
gun bigarren denborale betean 
egongo gara. 

Bi denborale astebetean Lehen elur malutak 
iritsi dira
Asteburuko lehen denbo-
ralea igaro orduko heldu 
zitzaigun bigarrena astearte 
goizean. Iragarpenei aurre 
hartuta, aurreikusitakoa 
baino egun bat lehena-
go heldu ziren lehen elur 
malutak Usurbila. Kaxko-
raino, nahiz segituan urtu. 
Mendi gainak bai, ederki 
zuritu zituen; bai Andatza, 
baita iruditan duzuen Bor-
datxo mendia ere.

Elurra egin zuen astearte 
goizean.
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Larraitz Izagirre eta Ana Urdangarin ari dira Tonbola antolatzen. 
Egitasmoa aurrera ateratzeko laguntzaileak beharko dituzte.

Kilometroak15 jaia Udarregi 
Ikastolako eraikin berria di-
ruz laguntzeko baliatu nahi 

da. Horretan, diru iturriak lortzeko 
lanean dabil batzordeetako bat. 
Martxan duten egitasmoen artean 
da, 60.000 euroko saria jokoan jarri 
duen “Gure Zozketa”. Edota jarraian, 
zehaztasun gehiagorekin aurkez-
tuko dizuegun Gattunk tonbola; 
Udarregi Ikastola laguntzeko elkar-
tasuna sustatu eta urriaren 4ko 
jaialdia girotzera datorren ekimena.

Barne antolaketa lanetan zabil–
tzate oraindik, ezta?
Gattunk tonbola: Batzordeak osatu 
zirenean, diru iturriak bilatzeko tal-
dean sartu ginen. Tonbolaren aukera 
hor zegoela ikusita, gure gain hartuko 
genuela erabaki genuen. Horretan 
buru belarri jarri ginen. Tonbolarako 
materiala biltzen lagundu zuten kon-
taktu batzuk lortu ditugu. Email piloa 
bidali dugu leku pila batera eta eran–
tzunaren zain gara. 

Nola irudikatu behar dugu anto-
latzen ari zareten tonbola?
Hiru tonbola egitea aurreikusten 
dugu; lehenengoa Sagardo Egu-
nean, bigarrena Santixabeletan eta 
hirugarrena, Kilometroak egunean. 
Urriaren 4koaren aurreko tonbolak, 
erritmoa hartzen joateko, prestatzen 
joateko baliatuko ditugu. Ez daki-
gu nola egingo dugun, baina ukitu 
ezberdin bat emango diogu, batez 
ere Kilometroak egunekoari. Zerbait 
berezia izango da, ez izateko betiko 
tonbola. Jai girokoa izango da, pro-
duktu piloa jarri asmo daude. Ikusiko 
dugu nola antolatu. Ezaugarri ezber-
dinak izango ditu tonbolaren edizio 
bakoitzak; beharraren arabera ego-
kitu beharko dugu. Eguraldiak ere 
baldintzatuko du. 

Tonbola aurretik, nola bideratu 
asmo duzue boletoen salmenta?
Horretan gabiltza. Boletoen bidez 
izango da ziur. Baina ikusi behar 
dugu lehenbizi, zer dugun. Bildutako 
produktuen araberakoa izango da. 

Herritarrok ere tonbolarako ma-
teriala uzten parte har dezake-
gu?
Denerako irekiak gaude. Norbai-
tek postreak, eskulanak... jendeak 
etxean egindako gauzak tonbo-
larako utzi nahi baditu, primeran. 
Ekimena herri osora zabaldu nahi 
da. Hori bai, tonbolarako materia-
la utzi nahi duenak, aldez aurretik 
jakinarazi dezala ikastolan, boletoak 
atera ahal izateko. Sagardo Egu-
nean (maiatzaren 17an) ospatuko 
dugu lehen tonbola. Tamaina han-
diko materiala lehenbailehen jasoko 
bagenu hobeto. Animatu! Udalak 
Barrenkaleko lokala utzi dugu, ton-
bolarako biltegi bezala baliatzeko. 

Tonbolaren aurreko esperien–
tziak nolakoak izan dira?
Diru iturri garbi bat izaten da. Azke-
nean, tonbolarako materiala, opari 

bitartez lortzen da. Boleto bakoit-
zaren sarrera ikastola finantzatze-
ko da. Taldeari lana eskatzen dion 
ekimena da, baina ez du arriskurik 
edo produkturik erosi beharrik es-
katzen. Horregatik ikusi genuen 
egin beharra zegoela, herria dina-
mizatzeko eta presentzia emateko 
festetan eta ekintza ezberdinetan. 
Ekimen alaia da, girotze lanerako 
ona ere. Merezi dezakeen ekimen 
bat da. Aurreko edizioetan par-
te hartu dutenen balorazioa oso 
positiboa izan da. Alde horretatik, 
animatu gaituzte tonbola antola–
tzera. Taldea osatu da eta gogotsu 
gabiltza. 

Egunari begira, laguntzarako 
jende gehiago beharko da. Deialdia, 
data hurbildu ahala egingo da. Bai-
na inork tonbolan parte hartzeko 
gogoa badu, bere burua hor ikusten 
duelako, animatu!

Nola bizi duzue Kilometroak urte 
hau?
Emozio handiz. Egun hori izuga-
rria izango dela sentitzen dugu. 
Emozionatuak gaude. 
Herri guztia inplikatua dago, era 

Tonbola, #Kilometroak15-en alde

Errifa saltzaileak 
behar dira
#Kilometroak15 ekimenaren al-
deko Gure Zozketa ekimeneko 
errifak herriz herri saltzeko la-
guntza behar da. Gogoan izan, 
60.000 euroko sari potoloa dago 
jokoan. Errifak saltzen lagundu 
nahi duenak, Udarregi Ikasto-
lako idazkaritzara gerturatu eta 
bertan eskatu errifak. Edo deitu 
943 36 12 16 telefono zenba-
kira. Errifa saltzen dabiltzanek 
aipatu digutenez, jende berria 
eta herrietako giroa ezagutzeko 
aukera ederra ematen du, errifen 
salmentak.

Munduan Gattunk
Arropa, zapia edo txapekin mun-
duko txoko ezberdinetan ate-
ra ditzakezuen argazkiak jaso 
nahi dituzte #Kilometroak15 
ekimeneko antolatzaileek. Iru-
dirik baldin baduzu beraz, bidali 
kmk15_komunikazioa@udarre-
gi.com helbidera. Edo igo bestela 
Twitter-era, #GATTUNK traola 
erabilita.

batera edo bestera. Kostatzen ez 
den ale horrekin bakoitzak bere 
ekarpena egin dezala, ez tonbolan 
bakarrik. 

Lehen tonbola, 
Sagardo Egunean
Tonbola egunak: Sagardo Eguna, 
Santixabelak, #Kilometroak15 eguna.
Tonbolarako ekarpenak egin edo ar-
gibide gehiagorako:  
n 943 36 12 16 (Udarregi Ikasto-
lako idazkaritza)
n usurbil@udarregi.com
n kilometroak.eus
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Usurbil Kirol Elkartea, Euskal Ligan

Lortu dute. Asteburuan jokatu di-
tuzten sektoreak irabazi ostean, 
Usurbil Kirol Elkarteko kadete nes-

kak, kadete mutilak eta jubenil neskak, 
Euskal Ligan ditugu jada. Jubenil mutilek 
ia ia lortu dute igoera. Horretarako behar 
zuten garaipena ez baitzuten eskuratze-
rik izan.  Zorionak lau taldeei! Gogoan 
izan, Euskal Ligako igoera, Gipuzkoako 
lehen bi postuetan sailkatu direlako joka-
tu ahal izan dutela lau taldeok. Kadete 
neskak, jubenil mutilak eta jubenil nes-
kak herrialde mailan txapeldun ditugu. 
Kadete mutilak, txapeldun orde.

Kadete neskak 
Gipuzkoako txapeldun
Entrenatzaileak: Mikel Alzaga, Jon Alzaga
1. eguna: Ereintza (Errenteria – Gi-
puzkoako 3.): berdinketa.
2. eguna: Errotabarri (Ermua – Euskal Li-
gako 6.): irabazi.
3. eguna: San Adrian (Bilbo – Bizkaiko 
2.): irabazi.

Kadete mutilak 
Gipuzkoako txapeldun-orde
Entrenatzaileak: Jon Aizpurua, Andoni Zubeldia
1. eguna: Egia (Donostia – Euskal Ligako 
6.): irabazi.
2. eguna: Basauri (Basauri – Bizkaiko 1.): 
irabazi.

3. eguna: La Salle Legazpi(Legazpi- Gi-
puzkoako 4.): irabazi.

Jubenil neskak 
Gipuzkoako txapeldun 
Entrenatzaileak: Ane Herrero, Nerea Agudo
1. eguna: Muskiz (Muskiz – Bizkaiko 2.): 
berdinketa.
2. eguna: Aloña Mendi (Oñati – Euskal 
Ligako 5.): irabazi.
3. eguna: Leizaran (Andoain–Gipuzkoako 
3.): irabazi.

Jubenil mutilak
Gipuzkoako txapeldun
Entrenatzaileak: Ander Aisa, Iñigo Aisa
1. eguna: Urduliz (Urduliz- Bizkaiko 2.): 
galdu.
2. eguna: Ereintza (Errenteria – Euskal 
Ligako 5.): galdu.
3. eguna: Aloña Mendi (Oñati – Gi-
puzkoako 3.): irabazi.

Datorren astean, 
entrenatzaileen hitzak
Garaipenez gozatzeko asti handirik ez 
dute izango egunotan. Datorren aste-
buruan jardunaldi berria baitute. Eus-
kal Liga jokatu bezperatan, taldeotako 
entrenatzaileekin bildu ginen. Datorren 
asteko NOAUA!n izango duzue inkesta-
ren berri.

Errifa zozketa 
8.480 izan da, Usurbil Kirol Elkarteak an-
tolaturiko errifa zozketako zenbaki sari-
tua. Errifa honen jabeak, 2 lagunentzako 
afaria irabazi du Santueneko Aialde-Berri 
sagardotegian.

Eskubaloi partidak
Otsailak 7, larunbata
09:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 5A-Urnieta 5C
09:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 5C-Urnieta 5A
10:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 6B-Udarregi 6C
11:30 Infantil neskak: 
Udarregi B Usurbil-Ereintza C
12:45 Infantil mutilak: 
Udarregi Usurbil-Amenabar B
16:00 Kadete neskak: 
Usurbil K.E. “C”-Aiala A
17:45 Kadete mutilak: 
Usurbil K.E.-Ereintza
19:30 Jubenil mutilak: 
Usurbil K.E.-zehazteke

Otsailak 8, igandea
10:00 Alebin neskak (7): 
Usurbil K.E. “B”-Sukia Elgoibar 
11:30 Alebin neskak (7): 
Usurbil K.E. “A”-Bera Bera

Usurbilgo eskubaloi taldea Gipuzkoako talde indartsuena da kadete eta jubenil mailan. 
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Andatzaren web orrian topatuko dituzue Lurdes Huetaren argazki hau eta beste batzuk ere.

“Milesker, martxa polit hau egiten 
lagundu gaituzuen guztioi!”

Pozik dira Irisasi BTT “Hotzak Aka-
batzen” 2015 probako antolatzai-
leak, ekimenak aurtengoan izan 

duen harrerarekin. 350 mendi bizikleta 
zale bildu ditu laugarren edizioak. Anto-
latzaileek esker hitzok zabaldu dituzte, 
andatzamendizale.info web orrialdearen 
bidez. “Milesker martxa polit hau egiten 
lagundu gaituzuen guztioi! Eta eskerrik 
asko parte hartzaile guztiei! Egun bikaina 
pasa genuen”, diote martxako antolatzai-

leek. Balantze baikor honekin, nola ez, 
Irisasi BTT “Hotzak Akabatzen” ekime-
nak, bosgarren edizio bat izango duela 
ere iragarri dute. “Berriz ere ikusiko gara 
Irisasi BTT 2016an!”, gaineratu dute. 
Bitartean, hainbat herritarrek ateratako 
argazki bildumez gozatzeko gonbita lu-
zatzen digute, Andatzako atarira sartuta. 
Helmugaratu zirenen usurbildarren ar-
gazki bilduma, noaua.eus atariko Argaz-
kitegian duzue.

Pilota partidak
Otsailak 6, ostirala. Aginaga,19:00h
Euskal Herriko Txapelketa
Kadeteak: Pagazpe- Erreka
(Hodei Exposito-Aitor Aranguren)

Udaberri Txapelketa
Paleta goma 2. maila: Pagazpe-Urnieta
(Jon Olaizola-Haritz Zubiaur)

Otsailak 8, igandea. Usurbil, 11:00h
Gipuzkoako Txapelketa
Infantilak: Pagazpe - Oiarpe
(Jon Zumeta-Aimar Iruretagoiena)

Udaberri Txapelketa
Nagusiak 1. maila: Pagazpe-Antigua
(Jon Pello Artetxe-Asier Katalina)

Euskal Herriko txapelketa
Nagusiak ohorezko maila: Pagazpe-Huarte
(Xabier Santxo-Aitor Gorrotxategi)

Futbol partidak
Otsailak 7, larunbata. Usurbil, 12:00h 
Usurbil FT- Sanse B (Kadeteak)

Granollers Cup bidaia 
prestatzeko bilera
Txapelketara joateko nondik norakoen be-
rri emango dute eskubaloi taldeko kideek, 
larunbat honetan, otsailak 8, eguerdiko 
11:30ean Sutegin deitu duten bileran. Eki-
taldia, jokalari, entrenatzaile eta gurasoei 
zuzendua egongo da.

Andatza Mendizaleen Kirol Taldeak an-
tolaturiko 2015eko lehen txangoa igande 
honetan, otsailaren 8an. Goizeko 8:00etan 
abiatuko dira Mikel Laboa plazatik. 17 ki-
lometroko bidean zehar, Zarauzko kanpi-
naren ondoan kokatua dagoen Talai Berri 
txakolindegia bisitatuko dute. Irteerarako 
izen ematea asteazken honetan itxi dute.

n Otsailak 8: Usurbil-Zarautz.
n Martxoak 8: Gorriti-Tolosa.
n Apirilak 12: Eskoriatza-Degurixa-Mu-
garriluze-Eskoriatza.
n Maiatzak 9/10: Herri Urrats.Herri urrats 
(egun bat edo bi egun). Bi egunekoa: Ere-
ñozu-Lesaka, Lesaka-Senpere.
1 egunekoa: Lizuniaga-Senpere.  

n Ekainak 14: Lokiz mendizerra.
n Uztailak 11-12: Bi eguneko irteera:
1.-Lescun-Hiru Erregeen Mahaia-Linza
2.-La Pierre de San Martin-Auñamendi
n Irailak 13: Besabi-Goizueta.
n Urriak 18: Uharte Arakil-Goldaraz.
n Azaroak 8: Alegi-Lekunberri.
n Azaroak 25-28: Mendi Astea.

Urteko lehen irteera igande honetan egingo dute Andatza mendizale taldekoek
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Heriotzak

Maria Luisa Bengoetxea Otegi
63 urterekin hil zen, 
urtarrilaren 29an
   
 
Ignacio Gorriti Pagola
66 urterekin hil zen, 
urtarrilaren 29an 

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

Pisua salgai, Artzabalen. 3 logela, 
2 komun, terraza eta trastelekua 
(altzariekin) eta garajea (2 kotxe-
rentzat). 657 771 126 

Etxea salgai (Kutxa gainean). 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komuna, 
trastelekua. Dena kanpoaldera. 
228.00 euro. 607 572 106

Etxebizitza eta garaje marra sal-
gai Munalurran. 4. pisua. 2 gela, 
egongela, komuna eta sukaldea. 
163.000 euro. Tel. 646 663 405.  

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. 200.000 euro. 616 
649 674 Jabier. 

Pisua salgai edo alokairuan Mu-
nalurran. 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 
Pisu baten bila nabil, txikia eta mer-
kea. Txakurra daukat. 682 214 506. 

Emakume bat gela baten bila dabil 
partekatzeko 17:30-18:30 deitu 
(Marisol). 674463942

Hiru gelako pisu bat alokagai Er-
dialdean. Igogailuarekin, guztiz 
kanpokaldera. 630 713 583.

2 logela alokatzen dira kontratu eta 
erroldarekin, Usurbilen. 631 411 867. 

Bikote gaztea, gela bat edo biko pisu 
bila. Nominak ditugu, maskotarik ez. 
686 056 040  (Mariano).

Pisu bat, 3 logela, bi komun, jangela, 
saloia, sukaldea, dena kanpora begi-
ra, garagea (marra) eta trasteroa San 
Inazio kalean. 699421239 Jesus 

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 bat alokatzen da, Zubiau-
rrenea 10ean. Tel. 620 024 663. 

Lokal komertzial bat salgai, 60 
metro karratu. Erdigunean. Tel. 
679 732 489. 

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

Honda Accord, 950 euro. Egoera 
onean. 696 50 67 39. 163.000km, 
gasolina, 5 ate, maletero handia 
eta aire egokitua. 

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.

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

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Arratsaldetan pertsona helduak 
zaintzen lan egingo nuke. 30 ur-
teko esperientzia. 682 214 506. 

Neska bat eskaintzen da interna 

moduan lan egiteko, pertsona 
helduak zaintzen. Txosten eta 
agiriekin. Tel. 622 487 879. 

Lan bila nabil. Garbiketan, plan-
txatzeko eta interna moduan 
ere bai. Larunbat, igande eta jai 
egunetan ere prest nago. 676 
188 411.

Arratsaldetan lan egiteko prest 
nago. Pertsona helduak gauetan 
zaintzeko ere bai. 943 045 428.

Emakume bat eskaintzen da, 
etxeko lanak egin eta umeak eta 
helduak zaintzeko. Feli-gatik gal-
detu. 620 625 823. 

Erizain laguntzaile bat eskain–
tzen da esperientziarekin. Pertso-
na heldu ezinduak edo amaieran 
dauden pazienteak zaintzeko. 
Etxean zein egoitzetan. 943 365 
079 / 635 715 142. 

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-

Aupa Mikel! Otsaila-
ren 4an 10 urte beteko 
dituk. Zorionak etxe-
koen partez, hau dek 
mutila hau!

Zorionak Ana! Otsai-
laren 1ean 6 urte bete 
dituzu. Muxu potolo bat 
zure gelakoen partez!

Zorionak Nora! Ederki 
ospatu ditugu otsailaren 
3an, 7 urte. Muxu potoloak 
zuretzat etxekoen partez.

Zorionak Gorka! Otsai-
laren 4an 3 urte beteko 
dituzu. Muxu potolo bat 
zure gelakoen partez!

Zorionak Haritz!  Otsai-
laren 8an, 7 urte! Ondo 
ospatu eta muxu handi 
handiak familiaren par-
tez.

Aupa Julen! Otsailaren 
1ean, 8 urte bete dituzu. 
Zorionak aita, ama, 
Noa eta Aneren partez. 
Muxu asko.
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Telefono interesgarriak

 

- 

Goardiako farmaziak Otsailak 05 - otsailak 15
Osteguna 05 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte 

Ostirala 06 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 07 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Igandea 08 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte 

Astelehena 09 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Asteartea 10 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Asteazkena 11 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Osteguna 12 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte 

Ostirala 13 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 14 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Igandea 15 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
ECHEVESTE ELOSEGUI, JORGE
Elkano 9 Behea, Hernani. 943 55 20 87
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

terno eta orduka. Gauak etxean 
edo hospitalean pasatzeko.                                     
Esperientziarekin. 648 761 874.

Paperak ongi dituen neska bat 
lan bila dabil, etxeko lanak egi-
teko, orduka. Esperientzia handia. 
Erreferentziekin. 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 errefe-
rentziak (umeak zaintzen, garbi-
ketan 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 eus-
kalduna klase partikularrak ema-
teko prest. 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.

Paperak ongi dituen mutil bat lan 
bila dabil. Pertsona helduak zaint-
zen, 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. 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 uda-
ran zehar goizez zein arra–tsaldez. 
Irakaskuntza gradua bukatzear 
eta aisialdi talde batean 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. 

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).

BESTELAKOAK
Ezkontzako eraztun bat aur-
kitu dute udaltzainek. Conchi 
1968/09/12 datarekin. Norbaiti 
falta bazaio udaltzaingoan da.

Hemengo urra erosiko nuke. Deitu 
634 409 888.

Sofa-ohe bat salgai. 70 euro.         
655 731 915. 

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

Denborarik ez baduzu zure mas-
kota paseatzeko, nik lagunduko 
dizut. Ordubeteko ibilbideak. 
Asteburutan. 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.

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

Ezkontzetan, festetan... Dj la-
nak egiteko prest. Telefonoa: 
615 713 204 / djlarra@usurbil.
com 

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, 
patineteak, liburuak… Garbi-
gunean. Doan hartu daitezke. 
Astelehenetik ostiralera: 10:15-
13:00 /  16:00-19:00 artean.  
Jai egunak ez diren larunbate-
tan: 9:00-13:00 artean
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Datozenak

Uxue Alberdi eta Jon Maia bertsolariek 
eta trikitilariek giroturiko afaria #Kilo-
metroak15 ekimenaren alde, ostiral ho-

netan, otsailaren 6an, 20:30etan hasita, Saizar 
sagardotegian. Inazio Usarralde herritarra ari-
tuko da gai jartzaile lanetan. 

Ostegun honetan amaituko da txartelak 
erosteko epea 
Afaritarako txartelak ostegunera arte salgai, 
Gattunk dendan, Udarregi Ikastolako idazkari–
tzan eta Txirristra tabernan. Prezioa: 26 euro. 
20 euro, ikasle eta langabetuek. Informazio    
gehiago, kilometroak.eus atarian.
n Otsailak 6 ostirala, 20:30ean Saizarren.
n Sarrera: 26 euro / 20, ikasle eta langabeek.

Agenda
06 07 08

otsaila

ostirala larunbata igandea
Agerraldi bateratua Sutegin, 19:00etan. 
Antolatzaileak: EH Bildu, EAJ-PNV.
#Kilometroak15: bertso afaria Saizarren.  
20:30ean Saizar sagardotegian, Uxue Al-
berdi eta Jon Maiarekin.

Garagardo tailerra gaztetxean. 11:00-
16:00 Ugarte baserrian.
EH-ko Mus Txapelketako herri mai-
lako kanporaketa saioa, 16:00etan 
kiroldegian. 15:30ean izen-ematea.

Mendi irteera: Usurbil-Zarautz. 
8:00etan Mikel Laboa plazan.
Granollers Cup txapelketaz informa–
tzeko bilera, 11:30ean Sutegin.

Sarrerak ostegunera arte egongo dira salgai Gattunk 
dendan, Ikastolako idazkaritzan eta Txirristran.

Korrika Batzordearen bilera
Martxoaren 22an igaroko da Korrika Usur-
bildik, eguerdiko 13:30ak aldera. Batzuk hasi 
dira jada lanean. Urtarrilaren 23an osatu zen 
Korrika Batzordea. Hurrengo bilera otsailaren 
13an ostirala izango da, 18:00etan Etumeta 
AEK euskaltegian.

Otsailak 13, ostirala
18:00 Etumeta AEK euskaltegian.

Inauterietako afarirako 
txartelak salgai 
Ipuinetan oinarritutako mozorro festa izan-
go da aurtengoa eta otsailaren 14an larun-
bata ospatuko da. Baina afarira joan nahi 
duenak, lehenago erosi beharko du txartela. 
Menua: patatak errioxar erara, oilaskoa eu-
txourrei saltsan, profiterolak. 

Otsailak 13, ostirala
11:00 Udarregi ikastolako ikasleen ikuskizu-
na Oiardo kiroldegian.

Otsailak 14, larunbata
12:00 Erraldoien kalejira dultzaineroekin.
16:00 Karaoke festa Gaztelekuan.
18:00 Burrunbazale txarangarekin kalejira.
21:30 Afaria Usurbilgo Gaztetxean. Txar-
telak aurrez salgai 14 eurotan, NOAUA!ko 
egoitzan, Irratin eta Bordatxon. Erosteko 
azken eguna: otsailak 11.

Uxue Alberdi eta Jon Maiarekin 
bertso-afaria Saizar sagardotegian

Garagardo tailerra, larunbat 
honetan gaztetxean
Larunbat honetan, 11:00-16:00 artean Ugarte 
baserrian, Usurbilgo Gaztetxeak antolatuta. 
Garagardoa etxean nola egin ikasi ahal izango 
da saioan zehar. “Tartean, etxeko pizzak jateko 
aukera egongo da”, antolatzaileen esanetan. 

Izen-ematea, otsailaren 4ra arte
Izen emateko, idatzi eskaera helbide honetara, 
otsailaren 4a baino lehen: usurbilgogazte-
txea@gmail.com
Antolatzailea: Usurbilgo gaztetxea.

36ko gerrako aztarnak bilatzeko 
auzolan deialdia Zubietan
Islada Ezkutatuak taldeak 1936ko gerrako az-
tarna ugari aurkitu ditu Zubietako mendietan. 
Eta ikertzen jarraitu ahala, aurkikuntza gehia-
go egin daitezkeela diote. Horregatik sastrakak 
garbitzen ari dira larunbatetan. Beraien lanari 
babesa emateko, auzolaneko deialdia egin da. 
n Egunak: otsailak 7, 14 eta 21.
n Ordutegia: 08:30.
n Tokia: Artzabaleta.
n Eraman beharrekoa: autoa eta sastraka gar-
bitzeko tresnak.



  



 


