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Albistea iruditan

Aurreko ostiral goizean, husten eta 
txukuntzen ari ziren, azken urtean #Ki-
lometroak15 ekimenaren aldeko errefe-

rentzia gune nagusietakoa izan dena; bezeroen 
joan etorriak etenik izan ez duen Gattunk Den-
da. Boluntario taldeko hainbat kideek “biluztu” 
zuten orain arte apain asko egon den saltokia. 
Azken bi asteotan merkealdietan izan ondoren, 
saldu beharrekoa salduta dago jada, Zumetaren 
serigrafiak izan ezik. Oraindik eskuragarri dau-
de. Erosi nahi duenak ordea, Udarregi Ikastolara 
gerturatu beharko du. Gattunk Denda itxi dute 
eta, orain bai, betiko.

KMK15-en aldeko zozketak
Gure Zozketa:
n Zenbaki saritua: 51.855.
n Ordezko zenbakia: 2.689.

Kariberako bidaia:
n Zenbaki saritua: 9.140.
n Ordezko zenbakia: 7.597.

Laburrean

1973an jaiotakoen kinto 
bazkaria

1952an jaiotakoen kinto 
bazkaria

1972an jaiotakoen kinto 
bazkaria 

Urriaren 24an ospatuko dute Atxega jaure-
gian, 14:30ean. “Nahi duenak, hamaiketakoa 
izango du Bordatxon, 12:30ak aldera”. Bazka-
ritarako izen emateko deitu 616 436 961 edo 
idatzi usurbil73@gmail.com. “Animatu!”, lu-
zatu dute gonbita antolatzaileek.

Azaroaren 21ean batuko dira, Aratz jatetxean. 
Izen emateko 40 euroko ordainketa egin behar 
da kontu zenbaki honetan, azaroaren 13a baino 
lehen: 0182 6043 21 0201514132 (BBVA). Or-
dainketa egiterakoan ez ahaztu izen abizenak 
adierazteaz.

Azaroaren 29an bilduko dira Patri jatetxean, 
arratsaldeko 14:00etan. Dastatuko duten otor-
duaren prezioa, 36 eurokoa izango da. Izen 
emateko epea zabalik egongo da, azaroaren 
19ra arte. Apuntatzeko deitu 943 361 380 te-
lefono zenbakira.

Euskal presoak

Euskal Herrira!

Kultur Elkartea
Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// elkartea@noaua.eus /// www.noaua.eus        
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.eus
Diseinu berria: Erroitz S. L.

Erredakzio kontseilua,
erredakzioa@noaua.eus:
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.

Gattunk Denda, biluzik

Azken egun hauetan “merkealdietan” izan da Gattunk denda. Jose Luis Zumetaren serigrafia dute eskuartean. 
Denda itxita dago baina artelana eskuragarri dago oraindik Udarregi Ikastolan. 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua. 
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Ilazki Gaintza

“Festetan nago ta tabernara
eguneroko bisita
altabozetan regetoia da
ia topera jarrita. (bis)
Jendea lasai ari da dantzan
gerria tita ta tita
neri min pixkat egin dit baina
nagonez festan hasita
hau da betiko kritika
hauxe delako eguneroko
gure fondoko musika. (bis)

Gazte-gaztetan hasi ginen ta 
festa giroa gaurdaino
musika honek blaitu ohi gaitu
ta tabernan zenbat laino. (bis)
Ondo pasatzen egiten dugu
guztiok nahiko enpeino
kexatuz gero esaten dute
“Ez izan marmarti ñaño!”
ta ze geratzen den joño
normalizatu egin dugula
ia ez entzuteraino. (bis)

Musikak sarri jarri ohi gaitu 
abusuaren norantzan
baina halere irteten gera
juergarako esperantzan. (bis)
Ipurdia ukitzen digute
erdi broman erdi txantxan
eta gainera kejatuz gero
parre bat bueltan ta tatxan.
Kejatu, ez egon zalantzan
ea behingoan hasi gaitezkeen
geure erritmora dantzan. (bis)”

Uxue Alberdik abuztuan botatako 
bertsoa da artikuluari hasiera ema-
ten diona. Askotan pentsatu izan dut 
berak dioenaren inguruan eta hemen 
islatzea egokia iruditu zait denon ar-
tean hausnar dezagun. Taberna be-
rean letra iraingarriak dituzten abes-
tiak eta “Taberna honetan ez da eraso 
sexistarik onartzen” kartela ikusten 
dugunean zer egin dezakegu? Zer 
pentsatzen duzue zuek? Tontakeri bat 
dela? Inkoherentzi honi buelta eman 
behar diogula denon artean?

Denok jakin badakigu benetan zai-

la dela esaten eta egiten dugunaren 
arteko oreka mantentzea, baina 
inkoherentzia handiegiak onartzen 
ditugu eta hau da horietako bat. Gai 
honetaz hitz egin izan dudanean 
lagun edota ezagunekin esan izan 
didate esajeratu egiten dudala, ez 
dela hainbesterako, “azken finean, 
ondo pasatzen ari zara parrandan, 
ez duzu letretan erreparatzen”. 
Baina, nola ezetz? Denok bukatzen 
dugu udako abesti guztien letrak 
kantatzen gaueko ordu txikitan.

Musika oso herraminta boteretsua 
da: injustiziak salatzeko, hiritar eta 
herritarrak kontzientziatzeko eta 
diktaduretan herrialde osoa ma-
nipulatzeko ere erabili izan ohi da. 
Matxismoari aurre egin nahi ba-
diogu, ez da nahikoa tratu txarren 
aurka egotea. Hori, espero dezagun, 
gutako inork ez onartzea. Baina inor 
jotzera iritsi aurretik ere, emaku-
meen gutxiestea azaleratzen du-
ten jarrera eta ekintza ugari daude, 
egunerokotasunetik desagertu egin 
behar direnak jendarte parekide bat 

lortu nahi badugu behintzat. “Esa-
jeratu” hitza erabiltzeari utzi behar 
diogu gai hauetan, eta benetako 
aldaketan parte hartu. Txikiak 
iruditzen zaizkigun inkoherentzia 
horietan oinarritzen baita gerora 
bortitzagoak diren jarrera matxis-
tak.

Musika estilo ugari daude, eta 
musika taldeak zer esanik ez. Pa-
rrandako giroa jartzeko egokiak 
diren euskal talde eta atzerriko 
talde mordoa daude, beren letre-
tan inor gutxiesten ez dutenak. 
Hasiera batean tabernarientzat 
“esfortzua” eman dezakeen arren, 
hainbeste goraipatzen dugun ko-
herentzia horren aldeko “esfor–
tzua” da. Kartelean zerbait jartzen 
badugu, gure jarrerak ere hori 
adieraz dezatela. Jendarte pareki-
de bateranzko “esfortzua” izango 
da eta horretan denok parte har-
tu behar dugu: inkoherentziak 
salatuz eta gure erritmora dan–
tzatuz. “Ezin badut dantzatu, ez 
da nire iraultza”, Emma Goldman. 

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

Musikaz gozatuz

HERORREK ESAN

 

Urriaren 24an larunbata, 
Liburutegiaren Eguna! Li-
burutegiak (eta liburuzai-

nak) literaturan eta zinean erakus-
keta abian jarriko dugu Sutegi 
Udal Liburutegian (azaroaren 7a 
arte iraungo du), eta Udal Liburu-
tegira gerturatzen direnentzat 
izango da sorpresatxoren bat. Zer 
izango ote da?

Urriak 24, Liburutegiaren Eguna
Urriak 28an, 

a s t e a z k e n a , 
ar ratsa ldeko 
6etan, HH4ko 
haurrentzat , 
lehen ipuin 
kontaketa Su-
tegi Udal Liburutegian. Kontalari 
gonbidatua, Miriam Mendoza apar-
ta izango da!

Urriak 29an, 
o s t e g u n a , 
arratsaldeko 
7etan, Sutegi 
Udal Liburute-
gian, VI. Euska-
razko literatura 
topaketa: Garazi Kamioren “Orube 
abandonatuak” komentatuko dugu, 
idazlea bertan izango delarik. Liburuak 

jada eskuragarri daude Liburutegian. 

Liburutegia non? Irazu 14 kalean
n  Sarean: Bloga:
http://liburutegiak.blog.euskadi.net/usurbil/

n Twitter: @usurbib
n Facebook: Usurbilgo Sutegi Udal 
Liburutegia.
n Noaua! Komunitatea: Sutegi 
Udal Liburutegia.
n App: Liburutegiak.

Sutegi udal liburutegiko txokoa



  632. zenbakia 5PIL-PILEAN

Esker ona adierazi nahi dizue-
gu beste behin, proiektu ho-
nek aurrera egin dezan, zuen 

babesa eta laguntza eskaintzen 
segitzen duzuen NOAUA! Kultur 
Elkarteko bazkide guztioi. Eskertza, 
oraingoan ere sariak banatuz egin 
nahi dugu.

Debako Aisia Hotelean, 2 lagu-
nentzako zirkuitu termala zozketa-
tu berri dugu, NOAUA!ko bazkideon 
artean. Onuraduna, Patxi Azpirotz 
herritarra izan da. Zorionak Patxi!

Egin zaitez bazkide 
Halako sari ederrak tokatzea nahi 
baduzu, ez utzi biharko; egin zai-
tez NOAUA! K.E.-ko bazkide! Di-da 
batean tramitatuko dizugu. Orain 
bazkide egiten bazara gainera, opari 
eder bat jasoko duzu eta egin berri 
duguna bezalako zozketetan parte 
hartzeko aukera izango duzu. Ba-
zkidetza; urtean 36 euro soilik. Ar-

gibide gehiagorako edota bazkidetza 
tramitatzeko, etorri NOAUA! K.E.-ko 
egoitzara. Bestela deitu 943 360 321 
telefono zenbakira edo idatzi elkar-
tea@noaua.eus helbidera.

Kulturaldia ate joka
NOAUA! Kultur Elkartearen txan-

da azaroan. Azaroko lehen bi 
asteburuen bueltan ospatuko 
dugu 2015eko Kulturaldia. Au-
rreko edizioen ildotik, formatu 
eta eduki ezberdinetako ekitaldi 
eskaintza prestatu dizuegu. Eki-
taldien berri zehatzago, hurrengo 
astekarian.

Saritu berria, NOAUA! Kultur 
Elkarteko bazkide izateagatik

Zozketan, Debako Aisian birentzat zirkuitu termala tokatu zaio Patxi Azpirotzi.

Langile bat hil da 
Atalluko enpresa 
batean
Astelehen arratsaldeko 16:30ean 
gertatu zen ezbeharra, Atallu in-
dustriaguneko enpresa batean. 
Langile autonomo bat, pabilioi 
batean lan batzuk egiteko ja-
rri zuen aldamio batetik behera 
erori eta hil egin zen. Zumarra-
gako 56 urteko gizonezkoa da 
hildakoa. 

“Prekarietatea, hitzailea”
LAB sindikatuak, sare sozialen 
bidez, prekarietate egoera salatu 
zuen: “Langile bat hil da Usur-
bilen, aldamiotik erorita. Ez da 
zorte txarra. #PrekarietateaHil–
tzailea”, halaxe zioen twitterren.

Deialdia Andatzpe 
elkarteko bazkideei
Andatzpeko bazkide talde batek, 
iganderako elkartean deitu du-
ten bozketaren harira honako 
idatzia igorri digute. “Andatzpe-
ko bazkide zaren horri, urriaren 
25erako zuzendaritzak deitu 
duen bozketan ez parte hartze-
ko eskatzen dizugu. Estatutuen 
aurka doalako. Andatzpe elkar-
teko estatutuen arabera, teorian, 
edozein pertsona izan liteke 
bazkide, baina praktikan eskubi-
de hau ez da errespetatzen eta 
emakumeei orain arte ez zaie 
utzi bazkide izaten.

2 bazkidek, bazkidetza beraien 
emazteari pasatzea eskatu zuten 
urte hasieran eta zuzendaritzak 
ez du erantzunik eman, geroztik 
eginiko antzeko beste hainbat es-
kaera onartu dituen epe berean, 
inongo bozketarik egin gabe. 
Noski, beste eskaeretan bazkide 
berriak ere gizonezkoak ziren…

Egoera honen aurrean ezo-
hiko batzar baterako deialdia 
egiteko sinadura bilketa egingo 
dugu, bozketa deitu duten egun 
eta ordu berean, hau da,  urria-
ren 25ean goizeko 11:00etatik 
13:00ak bitarte, Andatzpen ber-
tan. Eskubideak ez dira bozka–
tzen!”.

EAJren udal-taldeak zalan–
tzan jarri zuen udal-gober-
nuaren izaera demokratikoa, 

NOAUA!!ra bidalitako eskutitzean. 
Baieztapen zentzugabe horri eran–
tzun nahi diogu, orain artean ger-
tatutakoa puntuz puntu azalduta.

1. EHBilduk EAJri gobernu-ardurak 
partekatzeko eskaintza egin zion, 
gehiengo absolutua eduki arren. 
EAJk ezetz esan zuen, oposizioan 
aritzea nahiago zuela argudiatuz. 
Zilegi da, dudarik gabe. Hala ere, 
elkarrizketaren bidetik jarraitu ge-
nuen, ahal zen neurrian adosta-
sunak bilatuz.

2. Elkarrizketa horietan, libera-
zioarekin batera, alderdiei egiten 
zaien ekarpena eta batzarretara 
bertaratzeko dietak birplanteatze-

EAJren gutunari erantzuna
ko eskatu ziguten. Hiru bilera egin 
genituen elkarren ikuspegiak ma-
hai gainean jarri eta adostasunak 
bilatzeko. Ikuspegi desberdinak ge-
nituen eta adostasun partziala lortu 
genuen, dieten eta alderdiei egiten 
zaien ekarpenen euren proposamena 
ontzat eman eta udalbatzarrera era-
man genuen bertan onartuaz. EAJk, 
puntu horretan, alde bozkatu zuen.

3. Ordainsariei dagokionez, hauek 
EHBilduk jarritako irizpidearen bai-
tan onartu dira:
a) Orain arteko edo aurreko lanpos-
tuko ordainsaria mantentzea (alka-
tearen kasuan, hau lehen Uniber–
tsitate publikoko irakasle-ikerlaria 
zelarik). 
b) EHBILDUko hautetsion soldatak 
bateratuak izatea; hau da, hileko 
1.870 euroko soldata kobratzea jar-

dun osoko ordezkarien kasuan.
4. Elkarlanerako proposamena egin 
diegu bai EAJri bai PSOEri. Sinesten 
dugu politika egiteko modu berriak 
landu behar ditugula, eta Usurbilen 
zintzo saiatu behar dugula horre-
tan, herriaren onerako. Uste genuen 
lan-giro ona genuela, eta pertsonen 
arteko harreman sanoa gailentzen 
zitzaiola alderdien arteko lehia edo 
alderdien interesen gainetik.

5. Giro horretan, erabat harritu 
gaitu EAJren eskutitzak. Elkarlane-
rako eskaintza egin diegu, baina 
zoritxarrez, konfrontazioaren bidea 
aukeratu dute. EAJri ez diogu ai-
tortzen legitimitaterik diru publi-
koarekin egiten dugun kudeaketa  
zalantzan jartzeko. Pena. Etsigarria.

Usurbilgo EHBildu

Ika-mika
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Goizero, etxetik atera eta 
unibertsitatera abia–
tzen zen. Baina azkar 

ohitzen da bat joera berrietara. 
Alkate izateak bizitza aldatu dio 
baina ohitzen hasia da. “Oso 
lan giro ona topatu dut udale-
txean. Bai langileen aldetik eta 
baita herritarren aldetik ere”. 
Lehen 100 egunen aitzakiare-
kin, luze zabal aritu gara Xabier 
Arregi alkatearekin hizketan.

NOAUA! 100 egun pasa dira alka-
tetzara iritsi zinenetik. Nola joan 
da egokitze-prozesua?
Xabier Arregi. Hasiera guztiak 
dira egokitzeko zailak. Baina 
egia da unibertsitatetik, nire 
aurreko lantokitik etorri nin–
tzenean oso lan giro ona topa-
tu nuela hemen. Bai langileen 
aldetik eta baita herritarren al-
detik ere. Laguntza handia. La-
nerako prestutasun handia su-
matu dut eta horrek erraztu du 
nabarmen nire egokitzapena. 

Hautetsi taldearen aldetik 
ere oso jarrera egokia topatu 
dut eta, orain, nire kezka na-
gusiena da ia jaso dudan babes 
horri guztiari behar den bezala 
erantzuteko gai izango naizen.
 
N. Eta udaletxean bertan, zer no-
lako giroa sumatu duzu langile 
eta teknikarien artean? 

X. A. Oso harrera egokia. Usur-
bilgo Udaletxean, esate bate-
rako, giro oso ona topatu dut, 
eta kalitate handiko lan-taldea. 
Udalak duen aktibo handiene-
takoa hori da, giza kapitala. 
Berezkoa. Usurbilgo Udalak 
azpikontratatu baino, bertako 
langileekin egiten du lan eta 
horrek berezitasun nabarmen 

bat ematen dio, inguruko herri 
askotan estimatzen dena. Herri 
askok eredutzat hartzen dute 
Usurbil. 

N. Kudeaketa alorrean ere egin 
duzu denbora bat. Epe honetan, 
zerk harritu zaitu onerako? Eta 
zerk txarrerako?
X. A. Gure lana ez da hutsetik 
abiatu. Aurreko legealdietan 
egin den lana hor dago. Horrek 
oinarri sendo bat markatu du, 
norabide garbi bat. Herri proiek-
tu bat diseinatuta dago orain 
baino lehen ere, eta horregatik 
guretzat ez da hain lan zaila 
lehendik abiatutako bide horri 
eustea. Langileen aldetik babes 
handia jaso dut eta horrek ere 
erraztu ditu gauzak. Hori al-

derdi positiboen artean jarriko 
nuke.

Txarrenen artean: udal ba-
tek funtzionatzeko modu ba–
tzuk ditu, jarraitu beharreko 
protokoloak, eta horiek ba–
tzuetan gestio aldetik astunak 
gertatzen dira eta geldotasuna 
ekartzen dute. Zailtasun hori 
topatu dut. 

Bestalde, esan behar da 
udal baten kudeaketan ba-
direla hainbat faktore zure 
esku ez daudenak, eta ho-
rrek zailtzen du zuk egingo 
zenukeena. Orohar esan dai-
teke Udalak lan egiteko auke-
ra asko ematen dituela, baina 
aldi berean muga asko ditu, 
muga politikoak, ekonomi-
koak, etikoak, kudeaketa ar-
lokoak... Eta horrek ekartzen 
du herritarren eskaerei nahiko 
zenukeen bezala ez erantzu-
tea. Ahal duzun borondate 
onena jarrita ere, gogorra da 
ikustea ez zarela gai zenbait 
eskaerari behar den bezala 
erantzuteko. Horrek suposa–
tzen duen frustrazioa jarriko 
nuke alde txarrean. Bereziki 
gogorra egiten da zenbait ka-
suetan arautegien eta abarren 
segimendua eginez eta apli-
katuz, zigor espedienteak eta 
horrelako neurriak hartzea; 
hori bereziki gogorra egin 
zait.

Xabier Arregi: “Lanerako prestutasun handia sumatu 
dut eta horrek erraztu du nabarmen nire egokitzapena”

Errausketa planta egin egingo 
dela dio Foru Aldundiak. Kilome-
troak 2015 eguneko irekiera eki-
taldian, zeharka aipatu zenuen 
gaia. Markel Olanorekin hitz 
egiteko edo bilera bat zehazteko 
aukera izan al zenuen?
Aipamen hori egin nuen, neu-
rri batean, herri mandatu bat 
neukalako hori aipatzeko. Nire 
presentzia ekitaldi horretan 
justifikatuta zegoen herriaren 
zerbitzura dagoen pertsona nai-

zen neurrian. Beraz, herriaren 
kezka nagusi baten bozeramale 
izateko beharra sentitu nuen. 
Horregatik aipatu nuen erraus-
te-plantaren auzia. Egia da 
banuela egun horretan bertan 
Markel Olanori bilera eskaera 
eskura emateko asmoa, baina 
ustekabean joan egin zen eta ez 
zidan aukera hori eman, eskae-
ra eskura emateko aukera. Mo-
mentuz hitzordurik ez dago, 
eta espero dut luze baino lehen 

bilera hori egiteko aukera izan-
go dugula.

Hala ere, gai honen hari-
ra zera esan nahi nuke, une 
honetan zabaldu den mezua 
da errauste planta ia egintzat 
ematea. Diputazioak ahale-
gin berezia egin du proiektua 
egin egingo dela esateko. Eta 
legealdi honetan egingo dela 
esateko. Baina nik uste dut ez 
dela hain ebidentea eta pre-
sio sozialaren bidez, eta orain 

arte segi dugun bideari tinko 
eutsiz, bestelako alternatibak 
badirela erakutsiz, nik uste 
dut posible izango dugula 
errauste plantaren proiektua-
ri behin betiko ezetz esatea. 
Aukera hori egon badago. Bi-
zirik dagoela uste dut. Usur-
bilek, inguruko herriek eta 
Gipuzkoa osoak emango duen 
erantzunarekin, proiektua 
bertan behera geratuko dela 
azkenean.

“Bestelako alternatibak badirela erakutsiz, posible izango 
dugu errauste-planta proiektuari behin betiko ezetz esatea” 

XABIER ARREGI

“Gure lana ez da 
hutsetik abiatu. 

Aurreko legealdietan 
egin den lana hor dago. 

Horrek oinarri sendo 
bat markatu du, 

norabide garbi bat”

100 egun egin ditu alkatetzan eta bere bulegoan egin dizkigu adierazpenok.
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NOAUA! Datorren urteko aurre-
kontuak prestatzeko garaia da. 
Zeintzuk izango dira irizpide 
nagusiak? Eta inbertsioetan, 
zeintzuk izango dira Udalak sus-
tatuko dituen egitasmo potoloe-
nak? 
Xabier Arregi. Legealdi hone-
tako lehenengo udal aurrekon-
tuak izango dira. Baina legealdi 
honen hasieratik perspektiba 
luzeagoko plan bat planteatu 
nahi dugu. Une honetan gure 
legealdiko gobernu programa 
osatzen ari gara. Horretarako, 
kanpoko aholkularitza bate-
kin prozesu bat dugu abiatuta. 
Bertako udal langileekin bate-
ra lanketa bat egiten ari gara, 
eta gure asmoa da lanketa hori 
herritarrekin ere partekatzea. 
Lau urteko programa bat anto-
latu nahi dugu eta lau urteko 
programa horrek hiru zutabe 
nagusi izango ditu:

1- Lurralde antolaketa. Gure 
Plan Orokorra izango denaren 
lanketan gaude bete-betean. 
Usurbilen etorkizunari begi-
ra zer nolako herri antolaketa 
izango duen jasoko du. 

2- Gure jarduera ekonomi-
koa indartu behar da. Bertako 
merkataritza sustatzeko, poli-
gono industrialetan degrada-

tutako lurrak berrerabiltzeko, 
turismoari edo bestelako ak-
tibitateei toki egiteko, ibaiari 
bestelako jarduera eta erabil-
pen jasangarriagoa emateko... 

3- Gizarte arloan, baloreak 
indartzea. Arlo ezberdinetan 
egindakoa berretsi eta indartu 
nahi dugu. 

Hiru zutabe nagusi horiek 
izango ditugu legealdi osoan, 
eta horiek aurrera eramateko 
herritarrekin eta udal langilee-
kin elkarlanean oinarritutako 
eredu bat planteatzen ari gara.
2016ko aurrekontua, hortaz, 
lau urteotarako abiatuko du-
gun egitasmoaren lehen gel-
tokia izango da. Eta horretan 
oinarrituta zehaztuko ditu-
gu aktuazio konkretuagoak. 
Lanketa bete-betean gaude 

oraintxe bertan. 
2016ko inbertsioak zeintzuk 

izango diren esatera ez naiz 
ausartzen, nahiko genukeelako 
horiek kontraste baten emaitza 
izatea. Herritarrek eta gaine-
rako eragileek ere izango dute 
zeresana eta horregatik ez li–
tzateke egokia izango orain nik 
esatea zertan inbertituko du-
gun edo zein izango den gure 
inbertsio nagusia.

Ugartondoko 
etxebizitzez: 
“Lanean ari gara”
NOAUA! Ugartondoko etxebizi–
tza proiektua zertan da? 
Xabier Arrregi. Lanean ari 
gara. Egin ditugu bilera ba–
tzuk promotoreekin. Gure 
asmoa bada hori aurrera ate-
ratzea. Alegazio batzuk izan 
ziren bere garaian,  eta horrek 
proiektuaren berrikuspena 
ekarri du. Korapilo tekniko 
horiei irteera ematen ari gara 
une honetan. Gaia bete-be-
tean lantzen ari gara. 

Nik esperantza badaukat, 
aurten ez bada hurrengo ur-
tean behin betiko aktibatuko 
dela Ugartondoko egitasmoa.

“Legealdi honen hasieratik perspektiba 
luzeagoko plan bat proposatu nahi dugu” 

Legealdi osorako programa ari dira lantzen une honetan.

“PNVk idatzitako 
gutuna irakurtzea 
etsigarria izan da”
NOAUA! Legealdia hasi baino 
ez da egin eta liberazioen ha-
rira lehen tirabirak sortu dira 
oposizioarekin. 
Xabier Arregi. Erabat harrituta 
utzi gaitu NOAUA!n irakurri du-
gun idatziak. Esan beharra dago 
legealdi hasieratik eskaini geniela 
elkarlanerako proposamen bat: 
elkarrizketan oinarrituriko ku-
deaketa, adostasunetara iristeko 
borondatearekin. Uste genuen 
giro hori nahikoa errotuta zegoela 
hiru alderdien artean. 

Liberazioen gaian izan ezik, 
gainontzeko puntuetan ados jarri 
ginen, besteak beste, gure hasie-
rako posizioetan malgutasuna eta 
borondatea erakutsi genuelako, 
PNVk egindako eskaeretara mol-
datu ginelako. 

Giro horretan, nahikoa etsiga-
rria da horrelako idatzi bat irakur–
tzea, elkarlanerako proposamenari 
konfrontazio tonu batean eran–
tzun zaiola ikusten dugulako. Eta 
badirudi konfrontazioaren aldeko 
jarrera bat hartu nahi izan dela. 
Etsigarria dela diot, politika egite-
ko moduetan, herrietan bestelako 
lanketa batzuk egitea mereziko 
lukeela pentsatzen dudalako, bes-
te eredu batzuen bila. 

N. Zer nolako harremana dago 
orain udal gobernua eta oposi-
zioko taldeen artean?
X. A. Idazki horren aurretik gal-
dera egin izan bazenit, ‘oso ona’ 
erantzungo nizuke. Gai konflikti-
boetan edo adostu beharrekoe-
tan udalbatzen aurretik bilerak 
egin ditugu, elkarrekin komu-
nikatzeko eta hitz egiteko ez 
dugu inolako arazorik izan. Ahal 
zen neurrian behintzat, gaiak 
gehiengoz baino adostasunez 
onartu nahi izan ditugu. Jarrera 
bat bazegoela uste genuen, eta 
jarrera hori konpartitua zela hiru 
alderdien aldetik. Horrek ez du 
kentzen gai batzuetan desados-
tasunak egotea. Hori zilegi da 
eta horrela izan behar du. Ho-
rrek ez du kentzen oposizio lana 
egitea. Hori ere zilegia da eta 
beharrezkoa gainera. Baina beti 
ere errespetuan oinarriturik, eta 
elkarlanerako tonu batean. 

UDAL AURREKONTUAK

Legealdi osorako 
gobernu programa ari 
gara  osatzen. Bertako 
udal langileekin batera 
lanketa bat egiten ari 

gara, eta gure asmoa da 
lanketa hori 

herritarrekin ere egitea” 
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NOAUA! Hiria Antolatzeko Plan 
Orokorra izango da legealdi ho-
netako gakoetako bat. Zeintzuk 
dira udal gobernutik ezarri nahi 
dituzuen ildo nagusiak?
Xabier Arregi. Une honetan 
onartuta daude aurrerakina-
ren irizpide orokorrak. Horiek 
markatzen dute Plan Oroko-
rraren oinarriak zeintzuk izan-
go diren. Ikuspegi jasangarria 
izango da irizpideetako bat, 
horrek esan nahi du lurraren 
erabilpen neurtu bat egingo 
dela. Azken hamarkadetan 
lurra ustiatu dugu modu oso 
agresiboan eta guk arrazoiz 
erabili nahi dugu lurra. Beste-
lako erabilpenak egitea posible 
dela uste dugu. Lur berriak 
kontsumitu baino, lur degra-
datuak berrerabiltzera jo behar 
dugu. 

Iruditzen zaigu mugikorta-
sun jasangarriaren alde ere jo 
behar dugula. Aktibitatea sus-
tatu behar dugu baina lurraren 
erabilera neurtu eta egoki ba-
tekin. 

Hortik aurrera, plan horren 
idazketa-prozesua dator. Ho-
rretarako, programa bat izango 
dugu. Lau bat urteko iraupena 
izango du programak, eta ber-
tan jasoko dira Usurbilgo lu-
rrak antolatzeko proposamen 
zehatzak. 

Etxebizitzen alorrean, adibi-
dez, aurreko prebisioetatik 
behera egitea planteatzen da, 
modu neurtuan egitea propo-
satu ere. Gaur egungo erreali-
tateari hobeto egokitzen zaion 
plan orokor bat egitea da gure 
asmoa. Modu jasangarrian, he-
rriari bizitasuna emanez, eta 
espekulazioari edo gehiegizko 
erabilpenei neurria jarriz. 

Badira ordea, udal barrutitik 
kanpo dauden bestelako egitas-
mo batzuk, lurralde antolaketak 
edo plan partzialak (PTP de-
lakoak). Donostialdekoan, oso 

aktuazio agresiboak aurreikus-
ten dira Zubietarentzat. Donos-
tia barruko lurretan kokatuko 
lirateke, baina badira Usurbilgo 
zatiari eragiten diotenak ere. 

1.000 etxebizitzatik gorako 
aktuazio bat planteatzen da hi-
podromoaren atzean, poligono 
industrial erraldoi bat (tartean 
kartzela eta erraustegi planta), 
lau karriletako errepide bat 

planteatzen da Zubietatik ba-
rrena... Zeharo agresiboak eta 
txikitzaileak diren planteamen-
duak jasotzen dira, gure Plan 
Orokorrean planteatzen ditu-
gun irizpideekin talka egiten 
dutenak bete-betean.

Hor badugu beste lanketa 
bat egiteko: guk egin nahi du-
gun etorkizuneko Usurbil hori 
ez dadin zapuztu kanpo-eragi-
leek eskualdeari eskaini diz–
kioten proposamen horiekin.

Donostialdeko Plan Partziala ale-
gazio epean da, ezta?
Hori da. Usurbilgo Udala ari 
da lanketa bat egiten, eta iru-
ditzen zaigu interesgarria dela 
herritarrek jakitea zer datorren 
lurralde antolaketa horretatik. 
Esan behar da jasotzen diren 
aktuazio horiek Donostiako 
Udalaren Plan Orokorrean da-
goeneko jasota eta onartuta 
daudela, baina guri iruditzen 
zaigu krisiarengatik, jarduera 
ekonomikoak izan duen bi-
lakaerarengatik, demografia-
rengatik... Momentua dela pro-
posamen horiek berrikusteko. 
Hainbat aktuazio bertan behe-
ra utzi beharko lirateke.

“Lur berriak kontsumitu baino, 
lur degradatuak berrerabiltzera 
jo behar dugu” 

“Gaur egungo errealitateari hobeto egokitzen zaion plan orokor bat 
egitea da gure asmoa, modu jasangarrian herriari bizitasuna emanez,                        

eta espekulazioari edo gehiezgizko erabilpenari neurria jarriz”.

“Pintada horiek ez 
ditugu ontzat ematen”
NOAUA! Hainbat pintada ager-
tu ziren herrian. EAJ alderdiak 
ekintza salatzeko eskaera aur-
keztu zuen azken plenoan. Gaia 
lasaiago hitz egiteko proposa-
mena egin zenuten zuek.
Xabier Arregi. Bildu gara eu-
rekin eta jakinarazi diegu gure 
iritzia. Udalbatzan ere aurkeztuko 
da idazki hori, eta bertan esaten 
dugu EH Bildu erabat konprometi-
tuta dagoela bakea eta bizikidetza 
dinamikarekin, eta erabat konpro-
metituta dagoela normalizazio 
politikoarekin. 

Ikusten dugu hainbat jarrerek 
ez dutela laguntzen horretan. Guk, 
batetik, pintada horiek ez ditugu 
ontzat hartzen. Bestetik, bake eta 
bizikidetza dinamika horietan ja-
rrera aktiboa izateko prest gaude. 

Egia da PNVk eskatu zigula pin-
tada horiek kentzea baina lokal 
hori pribatua da eta beste hainbat 
gune pribatuetan ere egin ziren 
pintadak. Udalak gune pribatue-
tan ezin ditu pintadak ezabatu, 
ez dagokio udalari. Aukera hau 
baliatu nahi genuke, ez bakarrik 
orain baizik eta etorkizunari be-
gira ere, zubiak eraikitzeko eta 
dinamika positiboak abiarazteko 
bake eta bizikidetza arloan.

“Aginagako Eskolaren 
jarduna normala da 
gaur egun”
Aginagako Eskola noiz itzuliko 
da normaltasunera? 
Eskolako umeak eraikin horretan 
ari dira eskolak jasotzen. Egia da 
abiatutako obra horiek ez direla 
bukatu baina Eskolako jarduna 
normala da gaur egun. 

Esan behar da eraikina elizaren 
jabetzakoa dela, eta obraren sus-
tatzailea eliza bera dela. Udalak ha-
sieratik egin zuena segurtasun bal-
dintzak beteraztea izan zen. Hori 
bermatzen saiatu zen Udala. Zori-
gaiztoko itogin horiek eman zire-
nean, saiatu ginen behar bezalako 
erantzuna ematen. Orohar, balio 
izan digu Aginagako gurasoekin 
hartueman estuago bat izateko. 

Guretzat Aginagako Eskola oso 
garrantzitsua da. Gure egiten dugu 
Aginagako eskolaren proiektua eta 
gure inplikazioa erabatekoa da. 
Halaxe jakinarazi diegu eurekin 
izandako bileran. 

XABIER ARREGI

“Donostialdeko Plan 
Partzialean 1.000 

etxebizitzatik gorako 
aktuazio bat zehazten da 
hipodromoaren atzean, 

poligono industrial 
erraldoi bat (tartean 
kartzela, erraustegi 

planta), lau karriletako 
errepide bat Zubietatik 

barrena... 
Zeharo agresiboak eta 

txikitzaileak diren plan-
teamenduak jasotzen dira, 

gure Plan Orokorrean 
planteatzen ditugun 

irizpideekin talka egiten 
dutenak bete-betean”
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Odol ematea, 
azaroaren 2an
Bueltan da bi hilabetean be-
hin herritarrei egin ohi zaien 
deialdia. Hainbat lagunek hain 
beharrezkoa duten odola ema-
teko egunaz ari gara. Usurbil-
go Odol Emaileen Elkarteak 
finkaturiko hurrengo hitzor-
dua, azaroaren 2an, 18:00-
20:30 artean anbulatorioan.

Hosto haizagailu 
berriak ditu Udalak
“Hainbat kexa jaso ziren Uda-
lean garbiketa zerbitzueta-
rako Udal Brigadak erabiltzen 
zituen hosto-haizagailuek 
zarata handia ateratzen zute-
la-eta. Zarata hori saihesteko, 
makineria berria erosi du Uda-
lak. Azken belaunaldiko ma-
kinok erosita, kale garbiketa 
zerbitzua hobetzeaz gainera, 
usurbildarren erosotasuna 
eta atseden-eskubidea ere 
bermatuko ditu, langileen lan 
baldintzekin batera, hauentzat 
ere deserosoa baitzen hai-
zagailuen zarata”, Usurbilgo 
Udaletik berri eman dutenez.

315 langabetu 
irailean
Abuztuan gorantz egin ba-
zuen, zertxobait behera egin 
du Usurbilgo langabezia-tasak 
irailean. 315 langabetu zen-
batu zituen Estatuko Enplegu 
Zerbitzuak udalerri honetan, 
abuztuan baino 7 langabetu 
gutxiago. Erdi eta erdi, 157 
langabetu gizonezko eta 158 
langabetu emakumezko guz-
tira. 

Kontratazioa ere bere ho-
rretan mantendu da. 4 lan 
kontratu gutxiago erregistratu 
dira Usurbilen, 393 guztira. 
Ia denak, 379 aldi baterako 
eta 299 zerbitzuen sektorean. 
Nabarmen igo dena emaku-
mezkoen kontratazioa izan 
da. Abuztuan gizonezkoen 
kontratazioak emakumezkoe-
na bikoizten bazuen, irailean 
erregistraturiko 393 lan kon-
tratutik 185 emakumezkoenak 
izan dira. 

 

Oroigarriak eskutan dituztela, 
irudian duzue 80 urte bete di-
tuen usurbildar taldea. 

Urriaren 11n igandearekin, 
omendu zituen Gure Pakea 
Elkarteak, lagun eta senidee-

kin batera Atxega Jauregian 
eginiko bazkari baten bueltan. 
Zorionak!

80 urtekoak, omenduak

Urriaren 11n omendu zituzten, Gure Pakea elkartearen ekimenez.

 

KANPAINA, MARTXAN

“Anbulatoriora 
gerturatuta informazio 

gehiago eskura 
dezakezue. Edo 943 36 
15 43 / 943 36 20 13 

telefonoetara deituta”

Gripearen aurka txertatzeko deia

Martxan da beste urte 
batez, gripearen 
aurkako txertake-

ta kanpaina. Azaroaren 30era 
arte luzatuko da. Herritarrak 
A eta B gripeaz kutsatzea sai-
hestu nahi da. Txertoa hartze-
ko deialdia bereziki, 65 urtetik 
gorako herritarrei, haurdun 
dauden emakumeei, gaixota-
sun kronikoren bat dutenei 
zuzendua dago. Baita “beren 
lanbideagatik arrisku-talde-
ko pertsonen kutsatzaile izan 
daitezkeenei ere; hirugarren 
adineko egoitzetako, geriatri-
koetako, eguneko zentroetako 
eta abarretako pertsonala, bai 
eta etxez-etxeko laguntzarako 
zein zerbitzu sozialetako per–
tsonala ere”.

Usurbilgo Udaletik, kanpai-
naren garrantzia azpimarra-
tu dute. “Gripearen Aurkako 
Kanpaina ahalegin garrantzi–
tsua da, bai instituzioentzat, 
bai kanpaina aurrera eramaten 
duten osasun-taldeentzat. Eta 
egiten ditugun kanpainetan 

estaldura-tasa onak lortzen 
badira ere, tasa horiek hobe–
tzen ahalegintzen gara, guztiz 
onuragarria baita hiritarren–
tzat orokorrean, eta batez ere, 

txertaketaren jomuga diren per–
tsonentzat. Are gehiago, gaur 
egungoa bezalako unean, non, 
egoera epidemiologikoa na-
hasia den”, Udaletik adierazi 
dutenez.

380.000 txertu guztira
Martxan den kanpainarako 
380.000 txerto prest ditu Eus-
ko Jaurlaritzak. Anbulatoriora 
gerturatuta informazio ge-
hiago eskura dezakezue. Edo 
943 36 15 43 / 943 36 20 13 
telefono zenbakietara deituta 
bestela.

Txertoa hartzeko deialdia 65 urtetik gorako herritarrei, haurdun dauden emaku-
meei edota gaixotasun kroniko bat dutenei zuzendua dago. Argazkia: Goiena.



 PIL-PILEAN 2015eko urriaren 23an10 ERREPORTAJEA

Zuetako askori ezaguna 
egingo zaio Enrike Ami-
libia. Irailaren 18an, 7. 

Topa Eszenikaren baitan estrei-
natu zen #Kilometroak15-en 
aldeko “Jendartean bidaide”, 
Alex Tello herritarrak sortu eta 
zuzenduriko antzerki inklusi-
bo arrakastatsuan parte hartu 
baitzuen Enrikek. Antzezla-
narena ekimen aberasgarria 
izan da berarentzat. Eta halako 
esperientzia inklusibo gehia-
go sustatu beharko liratekeela 
uste du, “pertsonak ezagutu 
eta beraien gaitasunak bultza–
tzeko”. 

Diskapazitatearen gaia, “sek–
tore guztietan landu beharko 
litzateke, normaltasun batean 
ikusteko”, zioen Enrikek Po-
txoeneko aurkezpen saioan. 

“Gehiago ezagutzen da gure diskapazitatea, gure gaitasunak baino”

Urriaren 14an aurkezpen ekitaldia antolatu zuten Potxoenean, eta kanpaina berriaren nondik norakoak azaldu zituzten.

Hizlari trebe askoa da Enrike, 
bezperan unibertsitatean eta 
urriaren 14an iaiotasun handiz 
jardun zuen jendaurrean Po-
txoenean. Bere diskurtsoan argi 

zioen. Down sindromea duten 
eta ez dutenen arteko ezber-
dintasuna, “kromosoma bat ge-
hiago dugula da, hori da dugun 
ezberdintasun bakarra. Gaine-
rakoan, bizimodua gainerakoek 
bezala egin dezakegu”.

“Denok dugu tokia 
bakoitzak beretik 
emateko”
Enrikeren alboan zen Alex 
Tello. “Jendartean bidaide” 
bezalako esperientzien beha-
rra esparru guztietan dagoela 
azpimarratu zuen, eta gogo-
rarazi zuenez, halako ekimen 
inklusiboetan “denok dugu 
tokia bakoitzak beretik ema-
teko”. Elkar ezagutu, elkar 
lagundu, elkarrekin lan egin 

eta ikasteko aukera, “inor 
baztertu gabe”. Duela hilabe-
te estreinaturiko antzezlanak 
horretarako guztirako aukera 
eman ziela zioen Tellok. 

Azkenean, lagun talde 
inklusibo eta anitza osatze-
koa. Honakoa, esperientzia 
berria izan da Tellorentzat. 
Bizipen pozgarri eta aberasga-
rriz jositakoa. “Inklusibitatea-
ren antzezlanak ate bat ireki 
dit. Eskertua sentitzen naiz, 
lagun berriak egin ditut”, aur-
kezpenean zioenez. Taldeak, 
antzezlanarekin batera inklu-
sibitateaz eta elkarmendeko-
tasunaz diharduen bideoklip 
bat ere grabatu zuten Udarre-
gi Ikastolako eraikin berrian. 
Potxoeneko aurkezpen ekital-
dian proiektatu zuten. Youtu-
ben ikus dezakezue.

“Gehiago ezagutzen da gure diskapazitatea, gure gaitasunak baino”, argi asko zioen Enrike Amilibiak, 
Atzegi Elkartearen eskualde mailako kanpaina berria aurkezteko, urriaren 14an Potxoenean ospatu zen 

ekitaldian. Kanpaina berriak, adimen urritasuna duten lagunen bizimodua ezagutaraztea sustatu nahi du. 

GAINERAKOAK BEZALA
Diskapazitatearen gaia, 

“sektore guztietan 
landu beharko litzateke, 

normaltasun batean 
ikusteko”, zioen Enrike 
Amilibiak Potxoeneko 

aurkezpen saioan. 
”Kromosoma bat 

gehiago dugu, hori da 
dugun ezberdintasun 

bakarra. Gainerakoan, 
bizimodua gainerakoek 
bezala egin dezakegu”
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Jendartean bidaide an–
tzezlanaren atzean da-
goen taldeko kideen bi-

zimodua ezagutzeko aukera 
izan du Tellok, Enrikerena 
tartean. Gu ere horretara gon-
bidatzen gaitu aurten Atzegi 
Elkarteak. Adimen urritasuna 
duten pertsonek osatzen du-
ten kolektiboa hobeto ezagutze-
ra. Haien errealitate anitzaz, 
euren eguneroko bizimoduaz, 
euren gaitasunez jabetzera 
animatzen gaituzte.

Dena dakigula uste izan 
arren, ziur ezusteko bat baino 
gehiago emango dugula. Sar-
tu bestela, atzegi.org/horre-
lakoadanirebizitza/  atarian. 
“Ezetz asmatu?” erronkan 
parte hartzera animatzen gai-
tu Atzegik; zenbait lagunen 
bizimoduei buruzko galdete-
gia betetzera. Ia zenbat galde-
ra zuzen erantzuten ditugun. 

Erronkarako baliatu duten ize-
na, abiatu berri duten kanpai-
na berrirako Atzegik hautatu 
duen leloa da aldi berean.

Jolas honez gain, adimen 

urritasuna duten lagun guz-
tiei, #HorrelakoaDaNireBizitza 
traolarekin argazkiak bidal–
tzera animatzen dituzte, “Gi-
puzkoako gizarte osoari euren 

bizitza nolakoa den konta–
tzeko. Argazki hauek Twitter, 
Facebook eta Instagramen bi-
tartez edo WhatsApp-eko 609 
703 706 zenbakira bidaliaz”.

IZASKUN MAIZ
“Bizitza normala egiten 
dute, gainerakook egiten 

dugun modukoa. Hori 
nahi da adierazi 

aurtengo kanpainan”

“Gehiago ezagutzen da gure diskapazitatea, gure gaitasunak baino”

 

Gure kaleetan Atzegiren 
kanpaina berri honen 
kartelak nonahi ikusiko 

ditugu egunotan. Kartelak pe-
gatzeaz arduratuko da, Atzegik 
Usurbilen duen taldea. Potxoe-
neko ekitaldian parte hartu 
zuen. Kanpainarekin bat egi-
nez, adimen urritasuna duten 
pertsonek bizimodu normala 
egiten dutela aldarrikatu nahi 
izan zuten. Ekitaldian bertan 
ziren Enrikeren eta Luis Mari, 
Olaia edota Josetxo usurbilda-
rren bizimoduak jarri zituzten 
adibide gisa.

“Oraindik aurreiritzi 
eta estereotipo faltsuak 
existitzen dira”
“Bizitza normala egiten dute, 
gainerakook egiten dugun mo-
dukoa. Hori nahi da adierazi 
aurtengo kanpainan”, zioen, 
Mariaje Astigarragarekin ba-
tera Izaskun Maizek Atzegik 

Kolektibo honen inguruko aurreiritziak gainditu nahi dira kanpaina berriarekin.

Usurbilen duen taldeko or-
dezkariak.

 Eta horretan sakondu nahi 
dute aurten, lagun guztion bi-
zimoduak ezagutzera eman 
nahi dituzte. Atzegik, “adimen 
urritasuna duten pertsonen bi-
zimoduaren inguruan dagoen 
ezjakintasunean eragin nahi 
du. Oraindik kolektibo honen 
inguruan aurreiritzi eta este-
reotipo faltsuak existitzen dira, 
bai euren jarrera (maitagarriak 
dira, haurrak bezalakoak dira, 

ez dute iritzi propioa, …) baita 
euren bizimoduari dagokionez 
ere (ez dute lanik egiten, ez 
dira dibertitzen, ez dute lagu-
nik, …)”. Atzegitik, kanpaina 
partehartzaile eta ausart ho-
nen bitartez, aurreiritzi eta 
estereotipo hauek apurtu eta 
Gipuzkoa osoari kolektibo ho-
nen errealitatea hurbildu nahi 
dugu. Oso kolektibo anitza 
dela, eta beste edonorrekin 
gertatzen den bezala, baliaga-
rria den eredu bakarra ez da-
goela azpimarratu nahi dugu”, 
diote Atzegitik.

Gogoan izan, ospatu be-
rri dugun #Kilometroak15 
ekimeneko ardatzetako bat 
izan dela inklusibitatearena.       
Atzegik ekainean aurkeztu 
zen Gipuzkoa inklusiboago 
baterako dekalogoarekin bat 
egin zuen. 

Informazio gehiago: 
atzegi.org

Bizimoduak ezagutzeko gonbita 

Sare sozialetan, #HorrelakoaDaNireBizitza traolarekin argazkiak bidaltzeko kanpaina abiarazi dute.
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Final laurdenetarako sail–
katu zen Asier Azpiroz 
Iztueta urriaren 11ko 

Andoaingo saioan. Final laur-
denen fasea asteburu honeta-
tik azaroaren 8ra luzatuko da. 
Larunbat honetan, 17:30ean 
Urretxu-Zumarragako Ederre-
nan jokatuko den final laurde-
netan parte hartuko du; zubie-
tarrak lehiakide izango ditu, 
Agin Laburu Rezola, Beñat 
Iguaran Amondarain, Elixabet 
Pagola Apezetxea, Jexux Mari 
Irazu Muñoa eta Nerea Elus-
tondo Plazaola.

Finala, abenduaren 19an
Larunbateko emanaldirako 
sarrerak salgai dituzue ber–
tsosarrerak.eus atarian. Baita 
final handirako ere. Finalaz 
ari garela, Espainiako Gortee-
tarako hauteskundeak aben-
duaren 20rako deitu dituzte. 
Gipuzkoako Bertsolari Txapel–

Asier Azpiroz, Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketako final laurdenetan

Badator Artisautza 
Azoka
Arrakastatsua suertatu da aza-
roaren 1erako antolatzen ari 
den Artisautza Azokan postuak 
jartzeko, Aitzaga Elkarteak egin 
duen artisauei zuzenduriko izen 
emateko deialdiak. Urriaren 
10era arte finkatu zuten epearen 
baitan, 60 eskaera inguru jaso 
zituzten. Aurkeztu diren artisau 
guztion artean aukeraketa egin 
behar izan dute, azoka frontoian 
ospatzea nahi baitute, eta noski, 
lekua mugatua da. Guztira, 30 
postu inguru izango dira.

Buruhandiak lantzeko tailerra
Karetak egiteko tailerra antolatu du 
Txirinbolo saltokiak eta Usurbilgo 
Erraldoi eta Buruhandien Konpar–
tsak urriaren 31rako, 17:00-19:00 
artean frontoian. Beharrezko ma-
teriala bertan banatuko da. Haur 
nahiz gazteei zuzenduriko hitzor-
duan konpartsa kideak bertan izan-
go dira. Ekimen aproposa, konpar–
tsako dinamikan murgiltzeko.

Larunbat honetan, Urretxu-Zumarragan kantatuko du zubietar bertsolariak.

ketako azken saioa ere egun 
horretarako antolatua zegoen. 
Hauteskundeak tarteko, Ber–
tsozale Elkarteak abenduaren 
19ra aurreratu du final handia, 
17:00etan hasiko da Donostiako 
Illunben. 8 bertsolari bilduko 
dituen finaleko sarrerak aipatu 
web orrialdean eta Gipuzkoan 
zehar hainbat guneetan egon-

go dira salgai, azaroaren 20ra 
arte. Usurbildik gertuen; La-
sarteko Jalgi, Hernaniko Tri-
pontzi eta Andoaingo Ganbara 
tabernetan. Edota Donostiako 
Hontza eta Andoaingo Ernai–
tza liburu dendetan. Prezioak: 
gaztetxoenak 10 euro, Bertso-
zale Elkarteko bazkideenak 15 
eurotan eta gainerakoena 20.
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Bueltan da, “Nafar he-
goaldeko uzta, euskarari 
puzka. Hartu eta eman” 

izeneko Errigoraren elkartasun 
kanpaina berria. Nafarroa he-
goaldeko tokiko produktuak 
gure artean saltzearen truke, 
jasotakoaren %25a zonalde 
hartako euskalgintza lagun–
tzera bideratuko duen ekimena 
martxan da aurten ere. “Ber-
tako 15 ekoizleren primerako 
produktuekin bete dugu aur-
tengo otarra. Barietatea eta ka-
litatea denon eskura!”, adiera-
zi digute antolatzaileek.

Saskiok 50 eurotan eskuratu 
daitezke. Eskaerak egiteko epea 
zabalik dago azaroaren 8ra 
arte, Usurbilen egitasmoarekin 
bat egin dugun NOAUA! Kultur 
Elkarteko egoitzan, Aizpurua 
Okindegian, Lizardi liburu 
dendan, Kaffa kafetegian eta 
Txiriboga, Artzabal eta Borda-
txo tabernetan. Gune guztio-
tan, eskaera orriak eskuragarri 
dituzue. Zuen datu pertsonale-
kin bete eta bertan utzi. Ota-
rrak heltzen direnean, eskaera 
bideratu duzuen herritarrokin 
hartuemanetan jarriko gara.

Produktuak, ekoizleak
n Ardo beltz botila (Azpea, Le-
zaun edo Mendiko).
n Litro erdiko oliba olio birjina 
estra botila (Bardea, Castillo de 
Ablitas, Ekolo edo La casa del 
aceite). 
n Melokotoia almibarrean (Al-
manaque). 
n Orburuak (Ebron edo Maria 

Errigoratik Erribera 
laguntzeko ordua

Jesus).
n Potxak (La Churta edo Maria 
Jesus). 
n Kardua (Maria Jesus edo Pe-
dro Luis). 
n Mahats zukua (Ekolo). 
n Almendrak (Ntra. Sra. del 
Rosario). 
n Pikillo piper ontzi txikia 
(Iturri). 
n Pikillo piper ontzi handia (El 
Escolar edo Meleta). 
n Zainzuriak (Iturri). 
n Melokotoi marmelada (Pe-
dro Luis). 
n Pikillo piper untapana (Al-
manaque).

3 proiektu lagunduko dira
Otarrok erosiz, Nafarroa he-
goaldeko euskalgintza lagun-
duko dugu. Hiru proiektuetara 
bideratuko da hain zuzen, ja-
sotako laguntza guztiaren laur-
dena:
n Lodosa eta Vianako ikasto-
len biziraupenera. 

n Erriberako AEKra. 
n D eredua Nafarroa osora he-
datzeko ekimenetara.

Indartzen doan kanpaina 
2012. urtean bi baino ez ziren, 
5 urtebeteren buruan, 10 iaz 
eta aurten 15 guztira, Errigo-
raren elkartasun kanpainan 
parte hartzen ari den ekoizle 
kopurua. Ekimena nola hazi 
den erakusten duen datu e–
sanguratsuetako bat dugu ho-
nakoa. Baina ez bakarra.

Duela hiru urte egitasmoa 
martxan jarri zenetik, 300.000 
euroko laguntza bideratu da 
Nafarroa hegoaldeko euskal-
gintzara, milioi eta erditik go-
rako fluxu ekonomikoa eragin 
du euskal lurraldeen artean, 
15.000 etxe inguruk bat egin 
dute kanpaina hauekin, 370.000 
kontserba ontzi banatu dira eta 
88.000 litro olio. Iaz 79 otar sal-
du ziren Usurbilen. 
Informazio gehiago: errigora.eus

Hiru egitasmo lagunduko dira: Lodosa eta Vianako ikastolen biziraupena, 
Erriberako AEK eta D eredua Nafarroa osora hedatzea.

Argazkia aterako 
da, azken ostiraleko 
elkarretaratzean
Euskal presoen eta senideen 
eskubideen aldeko hileroko 
elkarretaratzea urriaren 30ean 
izango da, 20:00etan Mikel La-
boa plazan. Azken ostiraleko 
mobilizazioa, ohi bezala, Usur-
bilen Nahi Ditugu bilguneak 
deiturikoa dugu. Elkarretaratze 
amaieran, Patxi Uranga pre-
soaren urtebetetze eguna gertu 
dagoenez jada, bere zorion agu-
rrerako argazkia aterako da.

Aitzaga, ixteko 
erabakiaren zain 
Sei urtez itxita egon zen lehen. 
Orain berriz ixteko aginduaren 
zain da Aitzaga. “Erasoak ez du 
etenik eta Hego Euskal Herriko 
beste ehun elkarte baino gehia-
gorekin batera, Aitzaga Madrildik, 
ixteko erabakiaren zain dago”, 
ohartarazten dute Aitzagatik. 
Halere, “egoera erosoa ez izan 
arren”, elkarteko kideek lanean 
jarraitzeko asmo argia dute. 
“Nahiz eta lehen sei urtez elkar-
tea itxi ziguten, orain ere berdi-
na egingo diguten mehatxupean 
egon, azokak aurrera darrai eta 
erronkari eutsiz, urtero bezala 
hor izango dugu guztion ikus-
garri”, Aitzaga Elkartekoen esa-
netan.

Azaroaren 1eko azokara ber-
taratzeko gonbita luzatzen dute. 
“Egun horretan erasoari aurre 
egin eta goizeko 11:00etatik au-
rrera herriko plazan izango ga-
renez, ikusi eta erosketak eginez 
gozatu ezazue”. Artisau postuen 
artean, herriko gaztain egile 
koadrila bertan izango da, eta 
adi, baita talogileak ere. Usur-
bilgo talogile taldea eraberritu 
dute, eta tradizio luzeari segida 
emango diote.
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Usurbil eta Urdiñarbe herriek harreman 
berezia estutu dute azken urteotan. 
Senidetze horretan, garrantzitsuak izan 

dira Dominike Agergarai eta beste hainbat 
eta hainbat lagun. Gaixotasun batek eraman 
du asteon Dominike Agergarai. “Bere irrifarra, 
gauzak alai ikusteko ikuspegia, kantuarekiko 
atxekimendua, gurekin emango ditugu”, Iña-
ki Agirresarobek lerro hauen bitartez aditzera 
eman digunez.

“Urdiñabetar Dominike Agergarai joan zaigu 
Orhiko eta Ahüzkiko magaletatik. Bere kantua, 
bere Xiberoko kulturarekiko maitasuna, pilo-
tazaletasuna, lurraldetasuna, eskuzabaltasuna 
gurekin utzi ditu. Bera izan da Xiberoa zer den 
ulertarazteko, harremanak sortzeko, Hegoaldea 
eta Iparraldeko langa hautsarazteko, kantuaren 
doinuaz gozarazteko... Itzal handia utzi digu 
oraindik hankekin lurra zapaltzeko zoria du-
gunontzat. Dena den, bere irrifarra, gauzak alai 
ikusteko ikuspegia, kantuarekiko atxekimen-
dua, gurekin emango ditugu. Usurbilek eta Ur-
diñarbek 20 urteko senidetzan lotura trinkoak 
dituzte eta beste hainbestetan jarraitzeko itxa-
ropena dute. Eskerrik hanitx, Dominike!”.

“Dominike artzainaren itzala” Futbola Haranen
Urriak 24, larunbata
09:00 Benjaminak: Lagun artekoa.
11:00 Alebin mutilak: 
Udarregi 5A-Urnieta 5B
Udarregi 6A-Urnieta 6B
12:00 Infantil neskak: 
Usurbil F.T.-Amara Berri K.E.
17:00 Preferente mailako taldea: 
Usurbil F.T.-Ikasberri K.E.

Urriak 25, igandea
10:30 Kadeteak: Usurbil F.T.-SANSE A

Eskubaloia, selekzioa
Urriak 25, igandea
15:40 Kadete nesken entrenamendu saioa 
Getxoko Fadura Kiroldegian. Usurbil K.E.-ko 
Nahia Marcos Huici deitu dute hitzordura.
15:40 Jubenil mutilen entrenamendu saioa 
Elgoibarko IMH Kiroldegian. Usurbil K.E.-ko 
Imanol Furundarena deitu dute hitzordura.
17:30 Jubenil nesken entrenamendu saioa 
Elgoibarko IMH Kiroldegian. Usurbil K.E.-ko 
Ane Retolaza Mantxinandiarena deitu dute.
17:30 Kadete mutilen entrenamendu saioa 
Getxoko Fadura Kiroldegian. Usurbil K.E.-ko 
Jon Uli eta Julen Nazabal deitu dituzte.

Usurbil KEren errifa zozketa
Urriaren 17an eginiko errifa zozketako zen-
baki saritua, 3031 izan da. Sarituari, Bruño-
ren mariskada lotea egokitu zaio. 

Azenario galanta
Galanta da, begi bistan denez. Ikusi zer nolako 
azenario puska hazi duten Zubietako Zugasti 
etxekoek. Hosto eta guzti iruditan duzue. Kilo 
erdi pisatzen du. Pieza ederra.

Herritar txartelaren 
izena eta irudia 
hautatzeko lehiaketa
Usurbil Herritar Txartela abian jartzea adostu 
dute Usurbilgo Udalak eta Hurbilago Elkar-
teak,  Nafarroako Rural Kutxarekin lankide–
tzan. Izena eta irudia hautatzeko lehiaketa 
jarri da martxan. Informazio gehiago hurbi-
lago.com, usurbil.eus edo udaletxean jasoko 
duzue. 

Igande goizaldean
ordu aldaketa
Akabo uda giroa, udazken betean gara eta hel-
du da, neguko ordutegira egokitzeko unea ere. 
Erlojuak ordubete atzeratu beharko ditugu as-
teburuan. Igande goizaldeko 03:00etan 02:00ak 
izango dira. Ordubete gehiago beraz, parranda-
rako nahiz lotarako. 

2016ko lan egutegia
Bi jai egun berri izango ditugu 2016an, urte ga-
rai honetan. Bat urriaren 7an, lehenengo Eusko 
Jaurlaritza osatu zeneko 80.urtemuga egunez. 
Irailaren 9a ere jai eguna izango dugu, uztailaren 
31 igandez egokituko baita. Gainerakoan, aurre-
ko urteetako jai egunak izango ditugu:
-Urtarrila: 1,6.
-Martxoa: 24,25,28.
-Maiatza: 1.
-Uztaila: 2,25.
-Abuztua: 15.
-Iraila: 9.
-Urria: 7,12.
-Azaroa: 1.
-Abendua: 6,8,25.

Aste honetan zendu da Dominike Agergarai.

Gipuzkoako 
Txapelketa
Urriak 23 ostirala 
Usurbilen, 19:30ean
Kadete 3. mailan:
PAGAZPE 2  (Eneko-Alain)
GAZTELEKU (Andoain)

Kadete 2. maila:
PAGAZPE (Jon Zumeta-Aimar Iruretagoiena)
ALOÑA MENDI 2 (Oñati)

Nagusiak 2. maila:
PAGAZPE (Haritz Lertxundi-Asier Katalina)
ATZAPAR (Asteasu)

Urriak 24 larunbata 
Usurbilen, goizeko 10:00etan
Nagusiak 1. maila:
PAGAZPE (Xabier Urbieta-Ander Quina)
AZKOITIA

Nagusiak ohorezko maila:
PAGAZPE (Xabi Santxo-Aitor Gorrotxategi)
AURRERA SAIAZ 2(Tolosa)
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Igandean Uharte-Arakil-Goldaraz, 
20 kilometroko bidea osatu zuen 
mendizale talde duzue ondoko 

irudian. Andatza Mendizaleen Ki-
rol Taldeak urrirako antolatu duen 
txangoa izan da.

Oparo dator azaroa 
mendizaleentzat

Alegia-Lekunberri mendi irteera antolatu dute azaroaren 8rako.

Eskubaloia Kiroldegian
Urriak 24, larunbata
09:30 Alebin neskak, Buruntzal-
dea: Udarregi 5B-Udarregi 5A
09:30 Alebin neskak, Buruntzal-
dea: Udarregi 6C-Urnieta 5
10:30 Alebin neskak, Buruntzal-
dea: Udarregi 6A-Langile
10:30 Alebin neskak, Buruntzal-
dea: Udarregi 6B-Urnieta 6
11:30 Infantil neskak, 
Gipuzkoako Txapelketa: 
Udarregi A Usurbil-Bidasoa B
12:45 Infantil mutilak, 
Gipuzkoako Txapelketa: 
Udarregi B Usurbil-Leizaran B
15:45 Kadete mutilak, Euskal 
Liga: Usurbil K.E.-Indautxu
17:30 Jubenil mutilak, Euskal 
Liga: Usurbil K.E.-Indautxu

Urriak 25, igandea
10:00 Senior neskak, Euskal Liga: 
Usurbil K.E.-Egia Arrano Elkartea.
11:30 Kadete neskak, Gipuzkoako 
Txapelketa: Usurbil K.E. “B”-Ur-
nieta Adarra Aroztegia

Alegazio epean da 
Usurbil KEren 
hauteskunde batzordea
2016. urte hasierarako zuzen-
daritza berritu asmo du Usurbil 
KEk. Horregatik, hauteskunde 
prozesu betean da jada. Urria-
ren 13ra arte hauteskunde ba–
tzordea osatzeko hautagaiak 
aurkezteko epea zabaldu zuten. 
Urriaren 28ra arte hauteskunde 
batzordeari alegazioak aurkezte-
ko epea zabaldu dute orain. Tarte 
horretan, egongo balira, alega-
zioak erantzun eta aipatu batzor-
dea behin betiko eratzeko bilkura 
egingo da. Azaroaren 1ean, be-
hin behineko hauteskunde errol-
da argitaratuko dute, eta aipatu 
erroldaren aurka helegiteak aur-
kezteko epea zabalduko da gero, 
azaroaren 15era arte.

Hurrengoa, mendizaleentzat 
ekitaldi aldetik oparoa izango den 
azaroan. Ohi baino ekitaldi gehia-
go antolatuko baitituzte Andatza 
M.K.T.-koek hurrengo asteetan. 
Hasteko, hileroko txangoa aza-

roaren 8an; Alegia-Lekunberri men-
di irteera. Eta hilabete amaieran, 
Mendi Astea ospatuko da azaroaren 
26tik 28ra. 

Irudia eta informazio gehiago: 
andatzamendizale.info

Urriaren 29ra arte. 16 urtetik 
gorako emakumeei zuzen-
duriko ikastaro honetako 

saioak astean hirutan izango 
dira frontoian. “Aurtengoan, be-
rrikuntza bezala, entrenamendu 
saioen iraupena izango da. Ordu-
betekoak izatera pasa dira”, an-
tolatzaileek berri eman dutenez. 
Orduotan izango dira entrena-
mendu saioak:

n Astelehenetan, 20:00-21:00 
artean.
n Asteazkenetan, 09:30-10:30 eta 
20:00-21:00 artean.

Paleta ikastaroko izen-ematea luzatu dute

16 urtetik gorako emakumeei 
zuzendua dago ikastaroa.

Ikastaroa azarotik maiatzera luza-
tuko da. Pagazpe P.K.E., Emakumea 
Pilotari eta Usurbilgo Udalak anto-

latutako ekimenean izena emateko 
edo informazio gehiago jasotzeko: 
943 372 498 / kirola@usurbil.eus

“Boulderra” martxan 
jartzeko bilera
Oiardo kiroldegiko boulderra lehen-
bailehen martxan jartzeko, “bilera 
egin nahi da interesa duen guztie-
kin; horretarako, datorren astelehe-
nean, urriak 26, 19:00etan Oiardo 
kiroldegian, hitzordua jarri da, boul-
derra montatu behar duenarekin”, 
hala esan digute Usurbilgo Udaleko 
Kirol Sailetik.
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Heriotzak
Elisa Rolín Cantero
75 urterekin hil zen
Durangon, irailaren 29an

Berak nahi zuen moduan Usurbilgo Pa-
rrokian meza bere arimaren alde. Urriaren 
25ean 12:00etan.

.

.

.

.

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Te-
lefonoz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 / 
erredakzioa@noaua.eus  
Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, eguerdiko 
12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditugu be-
rrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k 
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

ETXEBIZITZA
Salgai

Txaramunto kalean etxebizitza 
salgai. Hegomendebaldera begira. 
98 m2 + balkoia, egongela/jangela 
eta sukaldea. 3 gela. 2 komun. Ga-
rajea eta trastelekua aukeran. Iker 
(686912979) 

Atikoa Zubietan, 110m2 erabilga-
rri. 2008-an guztiz berritua, tei-
latuaren estruktura ere. 3 logela 
handi, 2 komun, 30 m2-ko egon-
gela. Haize egokitua. 225.000. 
669781959 Julen

Pisua salgai Santuenean. Egoera 
onean. 3 logela, sukaldea, komu-
na eta nahi izan ezkero garaje 
moduko batekin. 659 460 979. 

2 gela, komuna, sukaldea eta sala 
dituen etxe bat erosiko nuke. Ge-
hienez 90.000 euro. 689 58 39 21.  

Bi gelako etxebizitza salgai. 
Komuna, hall, sukaldea. Eguz-
kitsua. 3. pisua igogailuarekin 
Muna Lurra kalean. 175.000 euro 
(620826891).

Etxe txiki eta merke bat erosi 
nahi nuke. Edo alokairu baxuko 
bat hartuko nuke. 615 758 476. 

Usurbilen edo inguruan eraikiga-
rria den lur eremua erosiko nuke. 
636393237 

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

Etxea salgai (Kutxa gainean). 
3 logela, egongela, sukaldea, 
komuna, trastelekua. Dena 
kanpoaldera. 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 
logela 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)

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 Kaxkoan. Pisu berria, 
lehen mailako materialekin egi-
na. 608 227 462. Prezioa jaitsi 
dugu; orain, 36 milioi pezetatan

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

Alokairuan  
Alokatzeko pisu bila nabil. Telefono 
zenbakia: 615730680 

Gela bat alokatzen dut Usurbilen. 
Emakume edo neska arduratsua 
izan behar du. Tel. 665 319 105. 

2 lagunentzako alokairuko pisu bila. 
Beheko solairua eta terrazaduna 
bada hobe. 610 73 59 64.  

Logela bat alokatzen dut. Per–
tsona 1 edo 2rentzat. Prezio ona. 
657 535 299. 

Alokairuko pisu baten bila na-
bil Usurbilen, nominarekin. 
664885737 

Pisu baten bila nabil, txikia eta 
merkea. Txakurra daukat. 682 
214 506. 

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

MOTORRA
Salmenta,
garajeak

Baju komertzial bat salgai erdiko 
kalean. 62 metro koadro, solai-
ruarte batekin. 600 369 013 / 
943 371 827 

Garaje itxi bat salgai 36,30 me-
tro koadro. 2 kotxerentzat edo 
garaje-trastero moduan. Erreka-
txiki-Puntapaxetik.  653380557. 

Oso argitsua den 70 metro karra-
tuko lokal komertziala salgai 
Santuenea auzoan 671547567 

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

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

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.

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Txapeldun taberna alokairuan 
edo salgai: 676 976 005.

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Emakume bat eskaintzen da, goi-
zez, 2 edo 3 orduz etxeko garbike-
tak egiteko. Tel. 620 625 823. 

Emakume bat eskaintzen da aste-
burutan pertsona helduak zain–
tzeko. Tel 646 756 555. 

Neska gazte euskaldun bat hau-
rrak arratsaldetan zaintzeko prest 
eskaintzen da. Esperientziaduna 
haurrak zaintzen eta udalekuetan. 
Tel. 661 626 500. (Maialen) 

Mutil gazte bat LH eta DBH-ko 
ikasleei klase partikularrak ema-
teko eskaintzen da. Tel. 617 916 
242. (Oinatz) 

Lan bila nabil. Edozein lan egingo 
nuke. Interna moduan ere bai. 
Umeak edo helduak zaintzen, 
garbiketa lanak egiten, jatetxeren 
batean harraskako garbiketak egi-
ten, etab. Tel. 676 188 411 

Pertsona helduak zaintzen lan 
egingo nuke asteburutan. Espe-
rientziarekin. 657 708 895.

Pertsona bat eskaintzen da pro-
paganda edo gutunak banatzeko. 
Tel. 943 364 527. 

Mutil bat eskaintzen da, helduak 
zaintzeko, baserriko lanetan ari–
tzeko edota edozein lanetarako. 
Interno moduan lan egiteko prest. 
Tel. 662 286 266.  

Lan bila nabil. Interna moduan eta 
umeak zaintzen. Tel. 645 530 490 

Auxiliar geriatra eta sukaldari bat 
eskaintzen da, paper, esperientzia 
eta nazionalitatearekin, adineko 
pertsonak zaintzeko. 10 urteko 
esperientzia sukaldean, garbike-
tan. Arduratsua. 622 487 879. 

Lan bila nabil. Baimen guztiak 
ditut. Esperientzia biltegiko lane-
tan eta banaketan. 657 535 299. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Or-
duka, interna edo egunean lan 
egiteko. Papelekin eta erreferen–
tziekin. 627 487 592.

Pertsona helduak edo umeak 

zaintzen lan egingo nuke. Or-
duka, interna edo egunean lan 
egiteko. Papelekin eta erreferen–
tziekin. 631 321 981.

Erizain laguntzaile tituluduna 
eskaintzen da pertsona helduak 
zaintzeko. Bertakoa eta euskaraz 
dakiena. Tel. 622 925 562. 

Nikaraguakoa eta 28 urteko mu-
tila, pertsona helduak zaintzeko 
eskaintzen da. Interno moduan 
edo nahi den bezala. Badaki 
etxeko lanak egiten. 687 348 
223. 

Pertsona helduak zaintzen espe-
rientzia asko duen mutil bat, lan 
bila dabil. Gauetan, orduka edo 
asteburutan. Tel 648 761 874.

Gauean laguntzaile moduan, 
orduka edo asteburutan lan 
egiteko neska bat eskaintzen da. 
Paperekin eta esperientzia asko-
rekin. Gomendio askorekin. 638 
602 597.

Neska bat eskaintzen da, helduak 
edo umeak zaintzeko. 695 602 
828.

Latina, frantsesa, ingelesa, eus-
kara klaseak ematen dira, etxean. 
Ekonomikoa. 600766068 

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

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.

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 

Zo r i onak 
H e g o a ! 
Ederki 
itzali hunan 
kandela hire 
lehen urte-

betetzean, urriaren 16an! Zorio-
nak Hegoa!!

Zorionak amona eta ai-
tona! Dagoeneko 60 urte 
ezkonduta... hori da pazien–
tzia zuena!! Pixkanaka-pixka-
naka kuadrila polita osatu 
duzue, eta baita ederki os-
patu ere! Muxu handi-handi 
bat etxekoen partez.

Zorionak 
Victor!  
Urriaren 23an 3 
urte! Muxu asko 
etxekoen partez!

 

Zorionak 
preziosa!    
Urriaren 18an 7 urte 
bete dituzu eta ondo 
ondo ospatu duzu-
lakoan gaude. Muxu 
potolo potoloak zure 
familiaren partez.

Zorionak Ana!  Urriaren 
23an zure urtebetetzea 
izango da. Ongi ongi pasa 
zure eguna eta muxuak. 
Mª Angeles Arruti.

Zorionak Eneko!!! 
Urriak 12an 10 urte 
bete zituen Enekok. 
Zorionak etxeko guz-
tien partez. Muxu 
haundi asko!!!
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Telefono interesgarriak
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, 8 plaza)  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

edo helduak zaintzen, etxeko la-
nak egiten... Interna moduan ere 
bai. Erreferentziak. 656 186 617.

Lan egingo nuke. Garbiketan... or-
duka. Gauetan pertsona heldue-
kin lo egiteko edo zaintzeko edo 
konpainia egiteko prest nago. Tel. 
676 188 411. 

Emakume euskalduna eskaintzen 
da ume txikiak zaintzeko edo gar-
biketak egiteko. Irailetik aurrera. 
Arduratsua. 671 547 567. 

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 prest. Interna bezela ere. 
Edozein ordutegi. 608299579

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Interna 
bezela ere bai. Edozein ordutegi. 
Esperientziarekin. 722  575 781.

Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan lan egingo nuke. In-
terna 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. 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. 680 804 124.

Neska arduratsua lan bila dabil. 
Interna moduan pertsona hel-
duak zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko. Xiomara. 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. 638 602 597.

Neska euskaldun batek lan egin-
go luke arratsaldetan, 4 ordu, 
helduak zaintzen. 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 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 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.

BESTELAKOAK
Giltza batzuk galdu dira, erdigu-
nean. NOAUA!n edo Udaltzain-
goan uztea eskertuko nuke.

Bosch markako garbigailu bat sal-
gai. Urte bete pasatxo dauka. Berri 
berria dago. Tel. 943 363 201. 

Irailaren 9an, arratsaldean, Zu-
bietako Lertxundi gainan aur-
kitu ditut betaurreko batzuk.
Berreskuratzeko deitu Euxebiori: 
943362665. 

3 katu oparitzen ditut, 3 hilabete 
eta erdi dituzte. Tel. 688 827 995. 

Haur-sila bat salgai. “Bebe con-
fort” marka LA modeloa. Beltza 
eta berri-berria dago. Burbuja eta 
eguzkitakoarekin. 666 373 665. 

Giltza batzuk galdu ditut DIA 
supermerkatu inguruan. Diru-zo-
rro beltz batean, eta 4 giltzekin. 
Aurkitu badituzu udaltzaingora 
eramatea eskertuko nuke. 

Artzabal inguruan gitarra bat gal-
du dut. 608 566 683.  

Hiru plazako eta bi plazako sofak 
salgai, larruzkoak, egurrezko ertze-
kin. Egoera onean, 500 euro ne-
goziagarri. usurbil72@hotmail.es

Usurbil, Zubieta edo inguruan, 
15.000 m lur saila alokatuko 
nuke. Enara: 647 438 895 

Hemengo urra erosiko nuke. Dei-
tu 634 409 888.

Denborarik ez baduzu zure 
maskota paseatzeko, nik la-
gunduko dizut. Ordubeteko 
ibilbideak. Asteburutan. 688 
888 176. Pablo. 

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

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

 

Goardiako farmaziak Urriak 22 - azaroak 1
Osteguna 22 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte      

Ostirala 23 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Larunbata 24 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte 

Igandea 25 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte           

Astelehena 26 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte     

Asteartea 27 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte     

Asteazkena 28 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte         

Osteguna 29 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte     

Ostirala 30 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte    

Larunbata 31 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Igandea 01 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte       

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
ECHEVESTE ELOSEGUI, JORGE
Elkano 9 Behea, Hernani. 943 55 20 87
22:00 - 09:00

https://www.cofgipuzkoa.com/
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Datozenak

Jose Luis Elexpe Pelex-ek, bere lan artisti-
koaren ibilbidean, Bateginik erakusketa 
antolatu du Usurbilgo Udalarekin elkar-

lanean. Down Sindromea eta inklusibitatea 
ardatz hartuta prestatutako erakusketa da. 
Bertan, Sofia Arostegi eta Jose Luis Elexpe “Pe-
lex”en lanak egongo dira ikusgai. Erakusketaren 
irekiera ekitaldian, Verdini dantza taldeak parte 
hartuko du”.  
n Irekiera: urriaren 23an, 19:30ean. 
n Tokia: Sutegiko erakustaretoa. 
n Ordutegia: 
-Ostegun eta ostiraletan: 18:00-20:00.
-Larunbatean: 12:00-14:00 eta 18:00-20:00.
 -Igandetan: 12:00-14:00. 
n Antolatzaileak: Joxe Luis Elexpe “Pelex” eta 
Usurbilgo Udala.

Agenda
22 23 24

urria

osteguna ostirala larunbata
“Umorea eta politika”, Asisko Urmeneta, 
Olaia Aldaz eta Uxoa Anduagaren hitzaldia 
Sutegin. 19:00etan.
Antolatzailea: Nafartarrak.

Bateginik erakusketa. 19:30ean inaugura-
zio ekitaldia Sutegiko erakustaretoan.

Bateginik erakusketa.  Bisita orduak: 
12:00-14:00 eta 18:00-20:00. Igandean: 
12:00-14:00.
Liburutegien Eguna.  Liburutegira gertu-
ratzen direnentzat sorpresa bat izango da.

Miriam Mendozaren ipuin 
kontaketa saioa
Euskal ipuin tradizionalak kontatzen ditu bai-
na baita gaur egungo idazle euskaldun zein 
atzerritarren ipuinak ere.
n Urriak 28 asteazkena, 18:00etan.
n Sutegi udal liburutegian.
n Nori zuzendua: HH4.

Yolanda Arrieta, Aginagan
Haur zein gurasoei zuzenduriko saioa eskai-
niko du urriaren 28an.  
n Urriak 28 asteazkena, 18:15ean.
n Aginagako ludoteka.
n Antolatzailea: San Praixku Guraso Elkartea.

#Kilometroak2015eko
eskertza jaialdia
Emaitzak aztertu eta balorazioak egiteko 
garaia da orain. Baita eskerrak ematekoa 
ere. Eskertza eguna antolatu du KMK15-ek 
azaroaren 7rako, larunbata. Zehaztasun ge-
hiago, datorren astekarian.

VI. Euskarazko Literatura 
Topaketa
Honakoan, Garazi Kamioren “Orube aban-
donatuak” liburua aztertuko dute. Urriak 29 
osteguna, 19:00etan Sutegi udal liburute-
gian. Egilea bertan izango da. Liburuak jada 
eskuragarri daude udal liburutegian.

“Bateginik”, inklusibitatea 
ardatz duen erakusketa

Sofia Arostegi eta Pelex-en lanak topatuko dituzue.

n 19:00 Hitzaldia Sutegin: “Umorea eta politika”.
n Hizlariak: Asisko Urmeneta, Olaia Aldaz eta 
Uxoa Anduaga. 
n Zehaztasunak: “Umorea ospe oneko kategoria 
da. Zoriona, osasuna, munduko bakea edo mai-
tasuna bezain estimatua dela esango genuke. 
Hala ere, umoreak ertz asko ditu. Barru-barrurai-
no iristen zaigu, eta zorroztasuna, asmo txarra, 
minberatasuna edo sentimenduak ditu bidela-
gun. Ez beti onerako, gainera. Izan ere, umorea 

sarriegi erabili izan da iseka egiteko, barregarri 
uzteko, mespretxatzeko, zauritzeko...
Eta zer gertatzen da kolektibitate, gizarte-talde, 
herri edota boterearen beraren espazioan koka–
tzen garenean? Nabarraldek Haria aldizkariaren 
ale bat plazaratu zuen kontu horiei buruz. Orain, 
gogoeta horretan parte hartu zutenetako batzuk, 
Asisko Urmeneta, Olatz Aldaz eta Uxoa Anduaga 
alegia, mahai-inguru batean izango ditugu, gai 
korapilatsu horretan sakontzeko”.

“Umorea eta politika”, ezohiko mahaingurua



  



 


