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Albistea iruditan

Andatzara begira egin genuen igandetik 
astelehenerako jauzia. Argitzeke dauden 
arrazoiengatik, sua piztu zen azaroaren 

8ko goizean. Arratsalderako guztiz itzalia ze-
goen sua. Baina iluntzean berpiztu zen zonalde 
berean. Indar handiz gainera. Zubieta eta La-
sartetik nabaria zen karratu forma hartu zuen 
sutea. Kea eta erre usaina herri erdiguneraino 
ere heldu zen. Gauean zehar itzaltzeko lanak 
etengabekoak izan ziren. Nahiko lan izan zu-
ten sutea kontrolatzen. Ez zuten oso lan erraza 
izan, sutan zegoen eremua aldapatsua baita eta 
ez da oso erraza bertaratzea.

Astelehen goizerako kontrolpean zuten su-
tea, nahiz oraindik indarrean ziren foku txikiak 
guztiz itzaltzeko ordu dezente gehiago behar 
izan zituzten. Ikustekoa zen bestalde, ia Donos-
tia alderaino zabaldu zen ke lainoa. 

Sua guztiz itzaltzea lortu arren, ingurua 
zaintzen segitzekoak ziren. Sua berpiztu zi-
tekeen kezka bazuten eta. Gogoan izan beha-
rrekoa da, euririk ez duela egin azken aldian, 

Laburrean
Tipi-Tapako zozketak, 
sarituen zain

Igeltseroa bost hilabetez 
kontratatzeko eskaintza

KMK15eko Gure Zozketaren 
bigarren zenbakia

Azaroaren 8ko brotxetadun pintxo festa amaie-
ran eginiko zozketan, zenbakiok izan ziren sa-
rituak:
1. saria (150 euroko erosketa balea): 3614.
2. saria (2 lagunentzako afaria): 5115. 

51.855 zenbakiarekin inor ez da agertu. Orain 
2.689 zenbakia da, 60.000 euro tokatu zaiz-
kion zenbaki saritua. Jabeak agertzeko hilabe-
teko epea du; abenduaren 5era arte. Zenba-
kiaren jabe bazara, deitu hona: 943 361 216.

Usurbilgo Udalak 1. mailako ofizial igeltseroa  
kontratatu nahi du, 5 hilabetez eta aldi bate-
rako. Izena ematea azaroaren 13an amaituko 
da. Hautaketa prozesua www.lanbide.eus web 
orriaren bidez zabalduko da. 

Euskal presoak

Euskal Herrira!
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Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// elkartea@noaua.eus /// www.noaua.eus        
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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.
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Sutea Andatzan 

eta lurra oso lehorra dago. 
Sua itzalita, kalteen balorazioa egin eta 

sutea zerk eragin duen argitzeko garaia da 
orain. 

Ez zuten lan erraza izan, sutan zegoen eremua aldapatsua baita eta ez da erraza bertaratzea.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua. 
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Imanol Ubeda

Igandean izan zen. Be-
hobia-Donostia lasterke-
tako azken korrikalariak 

helmugara iristen ari ziren 
une horretantxe. Igande 
eguerdian, beraz. Zoragarri 
zegoen paseatzeko, eta ha-
laxe nenbilen Artzabalen,  
Josurekin topo egin nue-
nean.

“Eguerdion! Aurten ez al 
haiz Behobian atera?”. Antze-
korik bota nion. Aurreko edi-
zioren batean elkar ikusi izan 
dugu helmugaratu berritan. 

Ezetz. Aurten entrenatze-
ko denborarik gabe, ez ate-
ratzea erabaki zuela. “Dor–
tsalaren poltsa hartu nuen 
Urbilen, eta  egun horretan 
bertan lagun bati oparitu 
nion”.

Bitxia. Gauza bera egin ge-
nuen anaiak eta biok. Azken 

zazpi urteotan bezala, maia–
tzean eman genuen izena. 
Eta izena ematearekin batera 
hasten gara entrenatzen. Uda 
partean, saio luzeagoak egi-
ten hasten gara eta, ikastur-
te berriarekin batera, ugaldu 
egiten ditugu korrika saioak. 
Baina aurten, beste kontu ba–
tzutan joan zaigu denbora, 
eta entrenatzeko astirik gabe, 
ez ateratzea erabaki genuen 
duela aste batzuk. Eta Josuk 
egin bezalaxe, urria amaieran 
Urbilgo Forumen korrikalaria-
ren poltsak hartu eta guk ere 
oparitu egin genituen. 

Korrika egiteko denbora 
duen jendeak inbidia ematen 
didala aipatu nion Josuri. Eta 
korrika egitearen abantaila 
ekarri zidan berak gogora: 
“korrika nabilenean ez nauk 
gaixotzen”. Eta arrazoirik ez 

zaio falta. Katarro gutxiago 
harrapatzen ditut korrika ari–
tzen naizen garaian. 

“Gero oparitzeko bada ere, 
datorren urtean berriro apun-
tatuko gara”. Hitz horiekin 
agurtu nuen Josu.

Handik gutxira jakin nuen. 
Hildako lasterkari bat izan 
zela, hainbat lagun ospita-
lean...  Bai, egia da. Dema-
sako fenomenoa bilakatu da 
running-a. Eta azken urteotan, 
eroen pare dabiltza batzuk. 

Datuak ere hor daude: 
2008an, 16.300 izan ginen 
izen-ematea osatu genuenok. 
2015ean, 34.000. 

Baina behobiazaleen artean 
denetatik dago. Antzeko jen-
dartea batzen den edozein ko-
lektibotan bezalaxe.

Behobia-Donostiaren aitza-
kiarekin, anaiak eta biok kirol 

pixka bat egiteko denbora 
hartzen dugu maiatzetik 
azarora bitarte. Izerdi pixka 
bat eginez, sanoago sentitze-
ko. Dena ez dela lehia. Las-
terketan izena emateak dizipli-
na moduko bat ezartzen digu 
guri. Nahikoa ondo antolatua 
eta atsegina egiten zaigun 
ibilbide batean aritzeko aukera 
ematen digu Behobia-Donos-
tiak, bide batez esanda.

Lasterketa egunean, kro-
nometrorik gabe atera–
tzen gara. Atera kontuak.  
Orokortzeko joera dugunez 
–eta ezbeharren bat  ematen 
denean are gehiago–, esan 
beharra daukat: helmugara 
ondo antzean iritsi eta bapo 
bazkaltzearekin amesten 
dugu. Hori da gure helburua. 
Eta ez pentsa bi edo hiru 
bakarrik garenik. 

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

Dena ez da lehia

HERORREK ESAN

 

Kronika

Berriro ere gure herriko bi sarrere-
tan dauden panelak txukun txukun 
agertu dira. Ez dakit lan hau herri-
ko kuadrila egoskor baten lana izan 
den edo gure Udalak eginiko lana 
izan den, gure alkatea zubietarra 
izaki... Batzuk edo besteak izan, leku 
bakoi–tzak bere ezaugarriak ditu eta 
hori kontutan hartzea beharrezkoa 
da. Saikola aldetik dauden paneletan 
Aginana Fracking-ik gabeko herri 
bezala azaltzen du eta horri zera ge-
hitu beharko genioke, errausketaren 
aurka gaudela ere. Beraz jarrai deza-
gun lanean, elkarrekin badugu eta 
zer egina, aurrean ditugun erronka 
guztiei erantzun bat eman ahal iza-
teko, bai Usurbilen bai Aginagan.

Lontxo Zubiriak, Aginagatik.

Horrela bai! 

“Leku bakoitzak bere ezaugarriak ditu eta hori kontuan hartzea beharrezkoa da”, hala dio Lontxo Zubiriak Aginagatik.
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KMK15-ek, Gattunk urtea bo-
robiltzeko kaleratu duten 
azken prentsa oharrean, esker 

hitzak helarazi nahi izan dizkiete 
urriaren 4an Usurbila etorritakoei, 
eta animu mezua aldiz, 2016ko Ki-
lometroak jaia antolatzeko lekukoa 
hartu duen Bergarako Aranzadi 
ikastolari. “Udarregi Ikastolaren al-
detik, antolatzaile guztiei eta urria-
ren 4an gurera etorri ziren euskal 
herritar guztiei eskerrik beroenak 
eman nahi dizkiegu. Eta, horrez 
gain, azken mezu hau aprobetxatu 
nahiko genuke Bergarako Aranzadi 
Ikastolakoei zorterik onena opa eta 
animoak emateko, ostiralean eman 
baitzioten hasiera Kilometroak 2016 
ekimenari”, berri eman dutenez.

Honez gain, urriaren 4ko jaialdiari 
loturiko zenbait emaitza plazaratu 
ditu KMK15-ek. Azken urtean ze-
harlerro izan eta sakon landu diren 
inklusibitate, parekidetasun eta ja-
sangarritasunaren inguruko datuak. 
“Egunaren balorazio positiboa egin 
dute, oro har. Udarregiren hezkuntza 
ereduan ere urrats handi bat eman 
da, eta horretarako tresna den erai-
kin berriaren finantziaziorako ba-
liabide ekonomikoak lortzera bidera-
tu da jaia”, ohartarazi dutenez.

Eremuz eremuko balorazioari 
dagokionez, “Inklusibitatea landu 
duen Guztiok Gattunk batzorde-
koek adierazi dute sentsibilizazio 
lana egin dutela batez ere, eta ja-
sotako erantzuna primerakoa izan 
dela; nahiz aitortu duten egiteko 
lan asko dagoela. Parekidetasunetik, 
berriz, gogorarazi dute Kilometroak 
ospatu bitartean ez zela salaketarik 

izan [nahiz horrek ez duen berma–
tzen erasorik egon ez izana], bai-
na gau horretan eraso sexista bat 
gertatu zela Usurbilen. Ezin dugu 
ahaztu, gainera, Nafarroa Oinezen 
sexu erasoa salatu zuela adingabe 
batek. Horiek guztiek agerian uzten 
dute ikastolen jaietan ere neurriak 
hartu behar direla bide horretan”, 
gogorarazi du KMK15-ek.

Hondakinen %90,19 
gaika bildu zen
Organikoa konpostatu, iturriko ura 
edatea sustatu edota edalontzi be-
rrerabilgarriak baliatzeko apustua 

egin zuten urriaren 4an, KMK15-
eko Ingurumen eta Garbitasun ba–
tzordetik. Guztia ahalik eta hondakin 
gutxien sortze aldera, eta sorturikoa 
ahal bezain beste birziklatzeko.

Ahalegin haren balorazioa plaza-
ratu dute baita. Urriaren 4an, hon-
dakinen %90,19 gaika bildu zen. 
Eta honenbestez, %9,81eko erreusa 
sortu zuen KMK15 jaiak, Ingurumen 
eta Garbitasuna batzordekoek adi–
tzera eman dutenez.

“Hondakinen %90,19 gaika bildu 
ahal izan dituzte -6.990 kilo-, eta 
gainontzekoa, %9,81 izan da errefu-
sa -760 kilo-. Ahalegin berezia egin 
dute organikoarekin, eta 6.990 ho-
rietatik 1.140 izan dira organikoari 
dagozkionak. Errefusa, berriz, 15 
gramokoa da pertsonako, gutxi go-
rabehera. Hona datu guztiak, gaika: 
n 1.160  Ontzi arinak.  
n 1.180  Papera.  
n 1.140  Organikoa.  

n 3.024  Beira.  
n 106  Olioa.  
n 380  Pankartetako plastikoa.  
n 720  Errefusa.  
n 40  Pardelak.

Erabilgarri zeuden 
edalontzien ia %86
Apustu berriek ere emaitza onak 
ekarri dituzte. “Edalontzi berrera-
bilgarriak erabili eta berreskura–
tzeko apustua ere egin du taldeak: 
ibilbide barruan ezezik, herriko ta-
bernek ere erabili dituzte edalontzi 
horiek. Guztira, erabilgarri zeuden 
edalontzien ia %86 berreskuratzea 
lortu dute. Iturriko urari dago-
kionez, esan daiteke ur botilen 
kontsumoak behera egin duela 
nabarmen: urriaren 4an, botila txi-
ki eta handien artean, 3.500 soilik 
saldu ziren”, KMK15-ek berri eman 
duenez.

Kilometroak2015: “Eskerrik asko 
eta zorte on bergararrei”

BALORAZIO POSITIBOA

“Eraikin berriaren 
finantziaziorako baliabide 

ekonomikoak lortzera 
bideratu da jaia”

Larunbatean eskertza jaialdia ospatu zen. Bazkaritan ia 500 lagun batu ziren.
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Lur berrien “okupazio izugarria” aurreikusten 
da Zubietan

Erraustegia, kartzela, jar-
duera ekonomiko eta 
industrialerako gune 

erraldoia, errepide berri bat 
edota ia 1.000 etxebizitza 
eraikitzea aurreikusten du 
etorkizunean Zubietan, Eusko 
Jaurlaritzaren Donostialdeko 
Lurralde Plan Partzialak. Ha-
sieraz onartua dute jada, eta 
alegazio epean da azaroaren 
15era arte.

Alegazioak aurkeztuko di-
tuztenen artean da Usurbil-
go Udala. Hala iragarri zuten 
udal ordezkariek, aurreko as-
tean gai honen inguruan Po-
txoenean antolatu zuten ma-
hai-inguruan, “Plan Orokorra 
ez baitator bat egungo errea-
litatearekin”. Xabier Arregi 
alkatearen esanetan, plan 
honen “diagnosia zaharkitua 
geratu da, beste baldintza 
sozioekonomikoetan egina 

dago”. 1997. urtean hasitako 
lanketaz ari gara. Geroztik ia 
20 urte igaro dira eta orain-
dik, solasaldian gogorarazten 
zenez, “ez da tramitatzea lor-
tu”. Eta plana bera sustatzen 
ari direnek ere ez omen dute 
oso argi “zer egin nahi den”. 
Horren erakusle, garai batean 
aurreikusiak zeuden hainbat 
proiektu desagertu dira.

Donostialdeko Plan Partzialak eragin zuzena izango luke Zubietako lurretan.

“Ekimen erasokorrak” 
Zubietan
Udalen planeamenduen gai-
netik dago plan partzial hau. 
Behin betiko onartu ostean, 
“udalei inposatuko zaie”, 
mahai-inguruan gogorarazi 
zutenez.  Plan berri honek 
dakartzan ondorioez ere ohar-
tarazten dute. 

Landa eremua 
-Andatza-Irisasi eta Mendizo-
rrotz ingurua basogintzarako 
mantentzea. 
-Aginaga eta Zubietako erriberak 
nekazal ustiapenerako eremuak 
izatea.

Oinezko eta bizikleta 
erabiltzaileentzako 
bideak 
-Urbileraino jada egina dagoen 
bidegorria Usurbileraino luza–
tzea aurreikusten da; Txikierdi-
tik, Ugaldea industriagune on-
dotik Santueneara, eta handik, 
erriberatik barrena Txokoaldera. 
Txokoaldetik bi bide aurreikus-
ten dira, bat Aginaga aldera, eta 
bestea, trenbide ondotik Orio-
rantz. Zubietako egungo bidetik 
ere aurreikusten da oinezko eta 
bizikleta zaleentzako bidea San-

“Energia berriztagarriei buruz 
ez da ezer esaten. Degradatu-
tako eremuak birsortzea, be-
rrerabiltzea eta optimizatzea ez 
da aurreikusten”, diote Uda-
letik. Aldiz, “lur berrien oku-
pazio izugarria” aurreikusten 
da. “Oso ekimen erasokorrak 
aurreikusten dira Zubietaren–
tzat”, alkateak ere esana due-
nez.

Alkatea bera, Jone Mi-
ner Usurbilgo Udaleko Plan 
Orokorraren erredaktatzailea 
eta Maribi Joaristi Oiartzungo 
Udaleko idazkaria bildu zituen 
ekitaldian adierazi zutenez, 
Donostialdeko Plan Partzialak 
“hainbat lege eta printzipio 
ez ditu betetzen”. Lege eta 
printzipio hausteen harira aur-
keztuko dituzte alegazioak. 
Udalak bakarrik ez, edonork 
aurkez ditzake erreklamazioak 
eta interesdun oro pauso bera 
ematera animatzen dute.

tueneara. 
-Bide berri bat aurreikusten da bes-
talde, Zubietako Bugatitik, erraus-
tegia eraiki asmo duten ingurunera 
eta handik Santueneara.

Errepideak 
-Txikierditik (N-634 errepidetik) Bu-
gatiraino errepide berri bat aurrei-
kusten da. Zubi berri bat eraikiko 
litzateke errioa zeharkatzeko, eta 
Zubietako erriberatik barrena, hipo-
dromo atzetik Bugatiraino luzatuko 
litzateke. Errepideak gero, Zubietan 
aurreikusiak dauden proiektu erral-
doien zonaldera gorantz segiko luke.

Trenbide sarea 
Kostaldea zeharkatzen duen trenbi-
dea guztiz zabaltzeko, Usurbilgo 
zatia baino ez da falta. Plan berriak, 
zabaltze hori aurreikusten du. Eta 
aldaketa nagusi bat baita; Txokoal-
de-Orio artean tunelak eraikiko 

lirateke. Honenbestez, trenbidea 
zuzendu eta lurpean geratuko litza-
teke Txokoalde inguruan.

Ur depositua 
Zubietamendi atzean eraikiko litzate-
ke, hau da, proiektu erraldoi guztiak 
aurreikusi diren zonaldean. Urbil in-
gurutik hartuko luke ura eta Erroizpe-
ko urtegiarekin lotu asmo dute.  

Azpiestazio elektrikoa 
Linea berri bat proiektatua dago 
Zubietan aurreikusiak dauden 
proiektu erraldoien zonaldetik, An-
doain-Urnieta aldera.  

Etxebizitza 
-2025. urterako: 649-878 etxe erai-
kitzea aurreikusten da Zubietan 
(Landaberri ikastola inguruan). 
-2015-2022 urte arterako: 1246-
1686 etxe Lasarte, Usurbil, Zubieta, 

Errekalde inguruan.
 -2023-2030 urte arterako: 1920-
2598 etxe Lasarte, Usurbil, Zubieta, 
Errekalde inguruan.

Jarduera ekonomikoak 
(143 hektarea eraikiak) 
2030erako: 107-117 hektarea berri 
proposatzen dira jarduera ekono-
mikoetarako.

Aritzeta 
Egun, Urbil-Belartza inguruko erro-
tondatik gora, A-8 autopistarantz 
jotzen badugu, ezkerretara, eraikiak 
dauden errepide artean bada trian-
gelu formako lur eremu bat. Potxoe-
neko bileran aipatu zutenez, bere 
garaian Zubietara lekuz aldatu asmo 
zuten Loiolako kuartela, Aritzetako 
eremu honetara eraman asmo dute.

Informazio gehiago: Eusko Jaurla-
ritzaren Ingurumen Saileko web orria.

Donostialdeko Plan Partzialak proiektaturikoa
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Hiruzpalau aldiz atze-
ratu ostean, finkatu 
dute 04/08 sumarioari 

loturiko epaiketa hasteko 
data. Astelehenean, azaroaren 
16an abiatuko da Espainiako 
Auzitegi Nazionalean, Ezker 
Abertzaleko 35 kideren aur-
kako epaiketa. Auziperatuen 
artean da, Marisa Alejandro 
usurbildarra. Epaiketa salatu 
eta Marisari eta gainerakoei 
elkartasuna adierazteko mo-
bilizazioak deitu dituzte aste-
bururako herrietan, Libre eki-
menaren baitan. 

Usurbilen, Aitzaga ataritik 
abiatuko den giza-kate laran-
ja deitu dute larunbaterako 
19:00etan. Herritarrei zapi 
laranjekin bertaratzea dei–
tzen zaie. Giza-kate amaieran 
ekitaldia deitu dute, “Aitzaga 
eta Marisa libre” lemapean. 
Mobilizazioak hain zuzen, 
Madrilen abiatzear den epai-
keta eta konfiskatua izateko 
aginduaren zain diren herriko 
tabernen auzia lotuko ditu. 
Honenbestez, Marisari eta 
Aitzagari elkartasuna adie-
razteko mobilizazioa izango 
da larunbateko hitzordua. 
Azaroko azken astebururako 
ere bi auziok lotzen dituzten 

ekitaldi gehiago deitzekoak 
dira herrietan, Libre ekime-
naren baitan.

8 urtera epaiketa
Baltasar Garzon epailearen 

aginduz, 2007ko urriaren 4an 
Seguran Ezker Abertzalearen 
aurka izandako polizia opera-
zioaren haritik dator azaroaren 
16an hastekoa den epaiketa.  
Ezker Abertzaleko 23 lagun 
atxilotu zituen polizia espai-
niarrak duela 8 urte, tartean, 
Marisa Alejandro usurbildarra. 
Batasunaren mahai nazionala 
berriro osatu izana leporatu 
zitzaien. 23 lagunon etxeak eta 
EHAK alderdiaren egoitza mia-
tu zituzten. 

Egun haietan, atxiloketok 
salatzeko mobilizazio ugari 
burutu ziren bai Usurbilen, 
baita Euskal Herri mailan ere; 
tartean, jarraipen zabala izan 
zuen ordubeteko lan uztea 
egin zen.

Giza-kate laranja larunbatean, Aitzaga 
eta Marisa Alejandro libre uztea eskatzeko

Erraustegiaren in-
guruan Usurbilgo 
Udalari kontsulta bat 

antolatzea eskatu nahi dion 
“Erraustegia Erabakia” pla-
taformak lehen batzarra 
burutu zuen aurreko larun-
batean Potxoenean. Bertan 
herri galdeketaz jardun zu-
ten, nola bideratu gaia. 

Jada abiatu duten sinadu-
ra bilketari buruz ere aritu 
ziren. Aberasgarritzat jo 

zuten saioa, ekarpen anitz 
jaso zituzten eta. Usurbil-

go Udalari herrian kontsul-
ta antola dezan eskatzeko 

sinadurak biltzen hasi dira 
asteburuan. 

Plataformarekin 
harremanetan jartzeko
Asteotan maiz ikusiko ditugu 
kalean. Ekarpenak egin, bil-
gunean parte hartu edo infor-
mazio gehiagorako, helbide 
honetan jarri zaitezkete ha-
rremanetan herri plataforma 
berriarekin: erraustegiaeraba-
kia@gmail.com

Giza-katea deitu dute larunbat honetarako. 19:00etan Aitzaga ataritik 
abiatuko da. 

04/08 auzia

“Marisa ia hiru urte izan 
zuten preso, 2010eko 

apirilaren 15ean, bera eta 
polizia operazio berean 

atxiloturiko beste 9 lagun 
bermepean aske utzi 

zituzten arte. Aske geratu 
eta 5 urtera epaituko 

dute, beste 34 lagunekin 
batera”

Marisa ia 3 urte izan zu-
ten preso, 2010eko apirilaren 
15ean, bera eta polizia opera-
zio berean atxiloturiko beste 
9 lagun bermepean aske utzi 
zituzten arte. Aske geratu eta 5 
urtera epaituko dute usurbilda-
rra, beste 34 lagunekin batera. 

Aitzaga, konfiskatze 
aginduaren zain
Aitzaga eta beste ehunetik gora 
elkarte, konfiskatze agindua-
ren zain dira, ekainean Espai-
niako Auzitegi Gorenak, He-
rriko Tabernen aurka Auzitegi 
Nazionalak kaleraturiko epaia 
berretsi ostean. Epaiak ordea, 
ez zuen oso argi uzten, ez 
noiz ezta nola gauzatuko zen. 
Epaia ekainean kaleratu arren, 
momentuz zabalik segitzen du 
herriko tabernak eta elkartea-
ren egoitzak. Herriko tabernen 
defentsak Auzitegi Konstituzio-
nalean helegitea aurkeztekoak 
ziren. 12 urtetik gorako ibilbi-
de luzea du auzi honek. 

Lehen ere itxia egon da 
Aitzaga, sei urtez, 2006tik 
2012ra. Itxia bai baina ez isil-
dua. Egoitzarik gabe ere, aur-
ten 21 urte bete dituen elkar-
teak bizirik eta lanean jarraitu 
baitu. 

“Erraustegia erabakia” plataformaren sinadura bilketa

Sinadurak batzen hasi dira, Udalak kontsulta antolatu dezan.
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Sare sozialen bidez zabal-
du duten mezu batekin, 
hilaren 21erako herrian 

antolatzen ari diren Usurbil-
go Gazte Eguna iragartzen 
ari dira: “Adi gazte! Usurbi-
len haizea harrotzen hasia 
da. Azaroaren 21erako zerbait 
ikusgarria dago iragarria”. 

“Jokoak, mahai-ingurua, 
elektrotxarangaz giroturiko 
poteoa, gazte afaria eta kon–
tzertuak izango ditugu egun 
guztian zehar. Herritar eta in-
guruko gazte oro gonbidatuak 
zaudete parte hartzera, izan 
Zubieta, Aginaga edo beste 
edozein herrietakoa. Gazte afa-
ritarako txartelak eskuragarri 
daude jada, Irratin eta Aitza-
gan, 10 euroren truke”. 
Honatx lotu duten egitaraua:

Azaroak 21, larunbata 
n 11:00 Jolasak frontoian. 

n 16:30 Gazte tailerrak 
Potxoenean. 
n Ondoren, hitzaldia: 
“LOMCE-EU 2015”. 
n Jarraian, Elektrotxufla elek-
trotxaranga. 

n 21:00 Gazte afaria frontoian. 
Txartelak salgai 10 eurotan, 
Aitzaga eta Irrati tabernetan. 
Zapiak egongo dira! 
n 23:30 Kontzertuak frontoian: 
Kezka, Emon eta Erokomeri.

Gazte Eguna antolatu dute, 
azaroaren 21erako

Odol emaileen 
bazkarirako izen 
ematea ireki da
Urtea borobiltzeko bazkaria anto-
latu du Usurbilgo Odol Emaileen 
Elkarteak, ohi bezala, abenduaren 
8an. Patri jatetxean ospatuko den 
otordurako izen ematea zabaldu 
dute. Apuntatzeko, deitu telefo-
no zenbakiotako batera: 943 366 
040/610 681 563 (Maite), 943 372 
487/646 185 716 (Mari Sol), 943 
370 723/678 242 132 (Jero), 943 
363 102/688 887 537 (Agustina).

1952ko kinto bazkaria
Azaroaren 29an bilduko dira 
Patri jatetxean, arratsaldeko 
14:00etan. Dastatuko duten otor-
duaren prezioa, 36 eurokoa izan-
go da. Izen emateko epea zabalik 
egongo da, azaroaren 19ra arte. 
Apuntatzeko deitu 943 361 380 
telefono zenbakira.

1972ko kinto bazkaria
Azaroaren 21ean Aratzen. Izen 
emateko 40 euroko ordainketa 
egin behar da kontu zenbaki ho-
netan, azaroaren 13a baino lehen: 
0182 6043 21 0201514132 (BBVA). 
Ordainketa egiterakoan ez ahaztu 
izen abizenak adierazteaz.

1965eko kinto bazkaria
Azaroaren 21ean, larunbatez bil-
duko dira Olarrondo jatetxean. 
Izena emateko deitu bi telefono 
zenbakiotako batera: 627 271 
215 (Montse) edo Ana (686 969 
112).

Proposatu Inauteri 
Festarako gaia
Urruti den arren, hobe pres-
taketa lanei garaiz ekitea. 
Konturatzerako hemen izango 
dugu eta, 2016ko Inauteri Fes-
ta. Otsailaren 6an, larunbatez, 
ospatuko dugu jaialdi kolore–
tsua. Datorren ediziorako mo-
zorroa zuek erabakiko duzue. 
Eta zuk zertaz mozorrotu nahi 
zenuke? Hasi proposamenak 
helarazten, elkartea@noaua.
eus helbidera. Edo idatzi zuen 
ideia, tabernetan jarriko ditu-
gun zerrendetan.  

Gau partean, Kezka taldekoek joko dute frontoian, 
Emon eta Erokomeri taldeekin batera.

Azaroaren 2tik 7ra anto-
latu dituzten ekimenen 
inguruko balantze ezin 

baikorragoa egin du Sutegi 
udal liburutegiak. Hasteko, 10 
urteotako ibilbideari lotuta, 
100 mezu jasotzeko herrita-
rrei luzatu zieten erronka bete 
dute. “Gaindituta! Milesker 
guztioi!”, liburutegitik adierazi 
dutenez.

Harrera ezin hobea izan 
zuen baita, Pello Añorgaren 
ipuin kontaketa saioak. 50 
lagun gerturatu ziren. Jende–
tsua, ikusgarria eta ezberdina, 
Shakti Olaizola kontortsionis-
tak azaroaren 5ean frontoian 
eskainitako “Irakurriz” ize-
neko emanaldia. Irakurzale-
tasuna, dantza mugimendu 
ikusgarriekin uztartu zuen.

Azaroaren 4an, “Liburu/pe-
likula bat, euro bat” ekimena 
antolatu zuten. Liburutegian 
errepikatuak zituzten hainbat 
liburu edota DVD, salgai jarri 
zituzten euro batean. “Eskai-
nitakoaren %70a inguru saldu 
genuen”, adierazi dute liburu-
tegitik. Herritarrek emandako 
laguntza liburutegian inber-
titzera bideratuko dute. “Ja-

sotako diruarekin dokumentu 
berriak erosiko ditugu. Beste 
behin, mila esker!”, helarazi 
nahi diete herritarrei.

Sutegi Udal Liburutegia
n http://liburutegiak.blog.
euskadi.net/usurbil/?lang=es  
n Ordutegia: astelehenetik os-
tiralera, 10:00-13:00 eta 16:00-
19:30; larunbatetan, 10:00-
13:00 artean. 
n Telefonoa: 943 360 692. 
n Whatsapp zerbitzua (me-
zuak bidaltzeko soilik): 688 
625 477. 
n Email:  biblioteka@usurbil.eus 
n Facebook: Usurbilgo Sutegi 
Udal Liburutegia 
n Twitter: @usurbib 
n Instagram: sutegi05
n youtube.com/sutegi05

Sutegi udal liburutegiaren “Aste borobila”

Shakti Olaizola, liburuez inguratua.
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NOAUA! Belaunaldien arteko 
lotura ikustezin horiei buruzko 
gogoeta planteatzen duzue 
“Arrastoak” antzezlanaren bitar-
tez. Badu tragediatik, badu ko-
mediatik. Edukiari dagokionez, 
nola laburbilduko zenukete an–
tzezlanaren mamia?
Urko Redondo. Antzezlana sor–
tzen hasi ginenean galdera hau 
izan genuen motorra: gizar-
te batean edo familia batean 
ixiltzen diren gauzak, tabu 
bilakatzen direnak, datozen 
belaunaldietan ba al dute era-
ginik? Eta noski, gure iritzia da 
baietz, ezkutuan gelditzen di-
ren korapiloak berandu baino 
lehen askatu beharko ditugula. 
Emakumeek mendeetan jasan-
dako biolentzia ere berehala  
agertu zen gai gisa.

Hori guztia mamitzeko  Lur 
izeneko neska baten istorioa 
kontatzen dugu. Antzezla-
na hasten da Lurren ama hil-
da agertzen denean. Drogo-
menpekoa zen eta Lurrek ez 
zuen apenas ezagutzen. Thri-
ller baten moduan, bere iraga-
na ezagutuz joango da Lur, eta 
horrela, bere barneko korapi-
loak askatzen. 

Orain arte egin dugun lanik 
konplexu eta potenteena da.

Tragedia, komedia, tragikome-
dia... Kazetariok etiketak di-
tugu maite. “Arrastoak” obra, 
zein generotan kokatu beharko 
genuke? Edo akaso zaila da ge-
nero bakar batera mugatzea, 
ezta?
Etiketek lagundu dezakete gau-
zak kokatzen batzutan baina ez 
dut uste oso egokiak direnik, 
azken batean norberak leku 
ezberdin batetik bizitzen baitu 

“Arrastoak”, teatroaren lilura 

 “Lur izeneko neska baten istorioa kontatzen dugu. Antzezlana hasten da Lurren ama hilda agertzen denean”. 
Bere iragana ezagutuz joango da Lur, eta horrela, bere barneko korapiloak askatzen. 

esperientzia bakoitza.  
Egia da hala ere guk genero 

asko nahasten ditugula beti 
gure lanetan. Horrela ateratzen 
zaigu. Tragedia ikaragarri mai-
te dugu genero gisa, gai poto-

lo eta traszendentalak lantzea 
gustatzen zaigulako, kolekti-
boak, eta pertsonaiak erabaki 
handien aurrean jartzen ditu-
gulako. Baina komedia zale 
amorratuak ere bagara. Umo-
rea oxigenoa da antzerkian 
eta bizitzan, eta beraz gure 
antzezlanetan beti leku handia 
eskaintzen diogu baita. 

Etiketak jartzen hasita, gu-
reari teatro herrikoia ere dei 
dakioke. Gure imaginario ko-
lektiboari lotzen saiatzen gara 
beti, erreferentzia gertukoekin 
eta emanaldi bakoitza erritual 
kolektibo batean bihurtzeko 
intentzio garbiarekin.

“Gure bide galduak” obran, zuen 
aurreko antzezlanean, elementu 
gutxirekin mundu oso ezberdi-
nak irudikatzen zenituzten. Ildo 
beretik dator “Arrastoak”?

Oso gutxirekin ahal den guz-
tia egin edo kontatzea asko 
gustatzen zaigu. Irudimena 
eztandarazten digu horrek. 
Gainera uste dugu ikuslea 
antzezlanaren barrura gonbi-
datzeko modu bat ere badela, 
ikusleak berak osatzen baitu 
ikusten ez duena, bere iru-
dimenarekin. “Arrastoak”en 
ere premisa horri eutsi diogu 
baina, hala ere, estetikoki eta 
antzerki lenguaiari dagokio-
nez, ezberdintasun handiak 
daude. Lan berri bati ekiten 
diogunean beti saiatzen gara 
ordura arte egin ez dugun zer-
bait egiten. Ezezaguna zaigun 
horrek erakartzen gaitu, ez 
dugu erremediorik!  

“Arrastoak” antzezlanak 
beste mugimendu-kualitate 
bat eskatzen zuen, beste dina-
mika bat antzezleen artean... 

Azken urteetan hainbat antzezlanetan lanean ezagutu ditugu Dejabu Panpin Laborategikoak. Errautsak, Hamlet, 
Gizona ez da txoria,  Gure bide galduak...  Larunbat honetan, Arrastoak antzezlana eskaintzera hurbilduko dira 
Sutegira. Dejaburen lanetan ohikoa den moduan, hari nagusia istorio narratibo batek eramango badu ere,  

aktore jokoan oinarritutako lan fisikoak, poesia bisualak eta errealismo magikoak gauzatuko dute 
teatroaren lilura. Urko Redondo aktoreak eman dizkigu antzezlanaren inguruko xehetasunak.

URKO REDONDO
“Genero asko nahasten 

ditugu gure lanetan. 
Tragedia ikaragarri 
maite dugu. Baina 

komedia zale 
amorratuak ere 
bagara. Umorea 

oxigenoa da antzerkian 
eta bizitzan, eta beraz 
gure antzezlanetan beti 
leku handia eskaintzen 
diogu. Etiketak jartzen 
hasita, gureari teatro 

herrikoia ere dei dakioke”

LARUNBAT HONETAN, DEJABU TALDEAREN ANTZEZLANAZ GOZATZEKO AUKERA IZANGO DUGU
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Gazteak eta Literatura. 
Nola hurbildu gaurko 
jendea klasikoenga-

na? Nola hurbildu klasikoak 
gugana? Zer da Tradizioa? Zer 
da Historia? Zer da Transmi-
sioa?  Balio dezake fikzioak 
txangoak egiteko denboran, 
esandakoa osatuz, orain aldia 
biziz, geroa imajinatuz? Gal-
dera horien bueltan arituko 
da Yolanda Arrieta.

n “Argiaren Alaba: txango 
bat denboran”. Euskadi Lite-
ratura Saria irabazi duen li-
burua hartuko du abiapuntu.
n Azaroak 12 osteguna. 

n 19:30ean.
n Sarrera doan.  
n Potxoenea, goiko solairua.

URKO REDONDO

“Opari bat da unibertso 
bat sortu eta ikustea 

ikusleak, norberak bere 
modura, unibertso hori 

bere egiten duela”

 

NOAUA! Donostia Antzerki Saria 
jaso duzue obra honekin. Sari 
honek prestigioa du eta pentsa–
tzen dut ikusgarritasuna eman-
go ziola taldeari eta obra honi 
bereziki. Nola hartu zenuten sa-
ria eta zer suposatu du zuentzat?
Urko Redondo. Poztekoa da 
beti sari bat jasotzea. Ikusga-
rritasunari dagokionez, noski 
sari batek medioetan gehiago 
agertzeko aukera ematen dizu 
eta horrek ere jendea eraman 
dezake antzokietara. Dena 
den, azken urteetako gure es-
perientziaren arabera uste dut 
benetan publikoa antzokira 
eramaten duena publikoa bera 
dela, hau da, ahoz ahokoa da 
azkenean jendea gehien mu-
giarazten duena. 

“Arrastoak” antzezlanaren 
azken saioak dira hauek. Bira 
amaieran zaudetela esan daite-
ke. Zer nolako balantzea egiten 
duzue?
Guretzat opari bat da antzezla-
na sortu eta hainbeste jende-

“Arrastoak” antzezlanak Donostia Saria jaso du. Bultzada handia eman dio 
sariak obrari, baina Urko Redondoren ustez “ahoz ahokoa da jendea gehien 

mugiarazten duena”. 

rekin elkarbanatu ahal izatea. 
Publikoarengandik jaso dugun 

erantzuna oso beroa izan da 
egia esan. 

Uste dugu antzezlanak 
planteatzen dituen gaiak eta 
emozioek nolabaiteko mugi-
mendua eragin dutela ikusle-
engan. Jendeak bere esperien–
tziak elkarbanatu ditu gurekin, 
antzezlanak kontatzen duena-
rekin identifikatuak sentitu di-
relako edota antzeko gertaerak 

Solasaldi literarioa, 
Yolanda Arrietarekin 

Ostegun honetan, Potxoenean. 
Sarrera doan.

ezagutu dituztelako. 
Eta guretzat ere emanaldi 

bakoitza oso berezia da, gure 
barneko emozio eta pentsa-
mendu sakonenak hor doaze-
lako gure pertsonaietan, kon-
tatzen dugun istorioan... 

Opari bat da unibertso bat 
sortu eta ikustea ikusleak, 
norberak bere modura, uni-
bertso hori bere egiten due-
la. Oso eskertuta gaude es-
perientzia hauek bizitu ahal 
izateaz. 

NOAUA! Kulturaldia
Arrastoak antzezlana
n Eguna: Azaroak 14 larunbata.
n 20:00etan, Sutegin.
n Sarrerak: 10 euro. Aldez aurre-
tik 8 euro Lizardin, Artzabalen, 
Bordatxon, NOAUA!n. Bazki-
deek 6 euro (aldez aurretik eta 
NOAUA!n bakarrik).
n Antolatzailea: NOAUA!.
n Babeslea: Usurbilgo Udala.

Donostia Antzerkia Saria jaso duen obra

10 urte bete dituen Su-
tegi udal liburutegira 
gerturatzen bazarete, 

zer irakurri, baina zer ikusia 
ere aurkituko duzue eguno-
tan. Joseba Larratxeren lan 
bilduma bat topatuko duzue. 
NOAUA! Kulturaldiari esker, 
2013-15 urte arteko sortze lan 
bilduma ederraz gozatu ahalko 
duzue larunbata bitarte, Sute-
gin.

n Joseba Larratxeren lanak.
n Azaroak 15 bitarte. 
n Sutegi Udal Liburutegian. 
n Astean zehar: 10:00-

13:00/16:00-19:30. 
Larunbatean: 10:00-13:00.

Joseba Larratxeren 
margolanak ikusgai

Larratxeren lanak Sutegiko Udal 
Liburutegian daude ikusgai.
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Ehundik gora lagun bildu zituen 
ostiralean Sutegin eskaini zuen 
kontzertuak. Auditorioa, gutxi-
tan bezala, ia guztiz bete zuen. 
Bakarlari gisa egiten ari den 
lehen birako emanaldian, hain 
ezagunak dituen kantuak abestu 
eta abesti bakoitza bere testuin-
guruan kokatzen aritu zen. 

 

 

Jende asko Mikel 
Urdangarinen saioan

Ostiral honetan, bertso-afaria
Gipuzkoako Bertsola-

ri Txapelketako final 
laurdenetaraino heldu 

diren Ane Labaka lasartearra-
rekin eta Asier Azpiroz zubie-
tarrarekin hitzordua dugu osti-
ral iluntze honetan 21:00etan, 
Artzabalen antolatu dugun 
bertso-afarian. Onena ematera 
datoz, animatu beraz hitzor-
dura. Ekitaldiaren bezperatan, 
azken txanpara heltzen ari den 
bertso txapelketako garailea 
nor izan daitekeen aurreratu 
digute lerrootan, baita nola 
elkar ikusi diren azken saioe-
tan. 

Hautagairik baduzue abendua-
ren 19an txapela janzteko?
Ane Labaka: Beñat Gaztelu-
mendi. Aurrekoan, Oreretan 
txapelketan berarekin abestu 
nuen eta indartsu ikusten dut. 
Asier Azpiroz: Beñat Gaztelu-
mendi. Bi aldiz bigarren ge-
ratua dago. Euskal Herriko 
Txapelketako finalean ere kan-
tatua dago. Gaztea da orain-
dik, pauso sendoko ibilbidea 
egin duen bertsolaria da, oso 
segurua. Faboritoa bera izango 
dela uste dut. Jon Maia ere hor 
dago bigarren gaztaro batean. 

Eta gero aipatuko nituzke, 
Alaia Martin eta Agin Laburu.

Nola elkar ikusi zarete txapelke-
tan?
A. L.: Asier oso indartsu iku-
si dut, oso beretik. Duela lau 
urte bere estiloa hartzen ari 
zen bertsolari moduan ikusten 
nuen, orain Asier Azpiroz bera 
ikusi dut kantuan eta oso gus-
tura entzun dut. Oso fresko, 
natural, oso beretik kantatzen. 
Berak bertsolaritzan egin nahi 
duen bide hori egiten.
A. A.: Ane ondo, oso bertsolari 
segurua da. Edozein txapelke-

ta edo herrietako saioetan beti 
berea kantatzen duen bertso-
laria da. Finalerdietara sartzea 
lortu izan balu, seguru paper 
oso ona egingo zuela eta gaine-
ra, bada Buruntzaldean, Lasar-
ten oso pertsona erreferentea, 
ez bakarrik bertsolaria delako, 
baita saltsa askotan parte har–
tzen duelako. Eskualdeko ber–
tsolaritzari mesede izugarria 
egin dion pertsona.

Gipuzkoa Bertsotan sailkapen 
fase bat baino gehiago, bertsola-
ritzak bizi duen osasunaren isla 
izan dela diote. Ados zaudete?

Asier Azpiroz, Andoaingo saioan (Argazkia: Gipuzkoako Bertsozale Elkartea).

100dik gora lagun batu ziren.

Herriko ondarea ezagutzeko ibilaldia

Aurrekoetan sortu duen 
interesa ikusita, Usur-
bilgo herri ondarea 

ezagutzeko aukera aparta 
izango dugu, beste behin ere, 
Jakoba Errekondo paisajista-
ren eskutik. Honakoan, Arra–
tzainetik abiatu eta Aginaga 
aldera gidatuko gaitu. Bidean, 
besteak beste, Tontortxikiko 
tumulua bisitatzeko aukera 
izango dugu. Baina Aginagako 
gainkaldeak gordetzen dituen 
altxor gehiago ere ezagutuko 
ditugu. 
n Azaroak 15 igandea, goizeko 
10:00etan Arratzainetik abiatuta.
n Ibilbidea: Arratzain-Aginaga.

n Arratzainera igotzeko autobus 
zerbitzua izango da, 09:30ean 
Bordatxo paretik. Izen-ematea 
ostiralera arte, 943 360 321 te-

lefonora deituz edo emailez: 
elkartea@noaua.com. Oinez 
joan nahi duenak 10:00etarako 
egon beharko du Arratzainen.

A. A.: Baietz esango nuke. Gi-
puzkoa Bertsotan ekimenak 
eman du aukera bertsotara 
txapelketara animatuko ez zen 
jende hori animatzeko. Bestela 
baino askoz saio gehiago sortu 
dira. Horrek eman die udalerri 
txiki pilo bati, saioak antola–
tzeko aukera. Ahalegin berezi 
bat egin da, gai-jartzaile eta 
epaile berriak aurkitzeko. 
A. L.: Guztiz ados. Zuzenean 
txapelketa izanez gero, anima-
tuko ez ziren bertsolari askok 
parte hartu zuten lehen aldiz, 
Gipuzkoa Bertsotan ekimenean. 

NOAUA! Kulturaldia
Bertso afaria
n Eguna: Azaroak 13 ostirala.
n 21:00etan, Artzabalen.
n Parte hartzaileak: Asier Azpi-
roz eta Ane Labaka bertsolariak, 
eta Iñaki Agirresarobe  gai-jar–
tzailea. 
n Menua: aperitiboa, entsala-
da epela, entrekota patatekin, 
azkenburukoa, edaria eta kafea. 
n Txartelak: 18 euro (aldez au-
rretik salgai, Bordatxon, Artza-
balen, Lizardin eta Noaua!n).
n Antolatzailea: NOAUA!.
n Babeslea: Usurbilgo Udala.

Jakoba Errekondok gidatuko du igande honetako solasaldia. 
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Goizean zehar, postuak: gazta 
egilea, pilota egilea, larruz egini-
ko lanak, sagardo egitea... 
n 10:00 Txerri-hilketa ondorengo 
lanen erakusketa. 
n 10:15 Txistorra, odolki eta sal-
txitxen ekoizpena. Ondoren, pin-
txoak salduko dira. 
n 12:00 Gaztetxoen arteko Joko 
Garbiko partidak frontoian. 
n 14:00 Bazkaria frontoian. Me-
nua: babarrunak, txerri sahieskia, 
gazta, kafea eta kopa.  Aurrez sal-
gai, Alamandegin eta Barazarren. 
Helduenak 20 euro, 14 urte arteko 
haur eta gazteenak 10 euro. Bazka-
lostean, “kantuan arituko gara”.
n Antolatzailea: Zubieta Pilota 
Elkartea.

 

Azaroak 22 igandea

Txerriaren Festa Zubietan

Igaro berri den asteazke-
nak azaroak 11 zituen, San 
Martin Eguna. Iraganean 

egun seinalatua, etxe eta base-
rri askotan; txerria hiltzeko jai 
eguna izaten baitzen. Usadio 
zahar hau galtzen joan den 
honetan, ohitura hau gogora-
razi, berreskuratu eta jendar-
teratu asmo du Zubieta Pilota 
Elkarteak azaroaren 22rako 
antolatzen ari den Txerriaren 
Festan.

“Jendeak jada ahaztua du 
zer den txerriaren hilketa. Be-
rreskuratu nahi dugu, horren 
inguruan festatxo bat egin”, 
antolatzaileen esanetan. Tradi-
zio zahar bati lotua egongo den 
jaialdian, txerria hil ondorengo 
prozesua gertutik ezagutzeko 
aukera egongo da. 

Animalia honetatik erator–
tzen diren jakiak prestatuko 
dituzte, nahi duenak bertaratu 
eta pintxoetan dasta ditzan. 
Jan edan gehiago izango da, 
eguerdian frontoian ospatuko 
den herri bazkarian. Txartelak 
aurrez izango dira salgai ohiko 
tokietan. 

Honez gain, hainbat artisau 
postu ere jarriko dituzte. Izen 
propio bat tartean; Ordiziako 
Gazta Lehiaketako txapeldun 
izan den Ricardo Remiro. Arti-
sau ezaguna, Zubietarekin ere 
lotura estua duena. “Gaztetan 
bere aita Zubietako baserri 
batera etorri zen. Urtebetez 
gutxienez bai, Zubietako esko-
lan ibili zen”, pilota elkartetik 
adierazi digutenez. Azaroaren 
22an itzuliko da.

Elkartea laguntzeko festa
Herritarrak Zubietako Txe-
rriaren Festara gerturatzera 
animatzen dituzte. Ekitaldie-
tan parte hartu, eta bide ba-
tez, Zubieta Pilota Elkartea 
laguntzera. Elkartasun jaial-
dia ere izango baita hurrengo 
astekoa, aipatu kirol bilgunea 
laguntzeko hain zuzen. “Klub 
guztiek dituzte beharrak. Une 

honetan material pixka bat 
eskuratzea, ondo etorriko li–
tzaiguke”, elkartetik diotenez.

Gaur egun dozena bat pi-
lotari dituzte junior handie-
tan, beste dozena bat gazte 
eta umeetan. Ipar nahiz Hego 
Euskal Herrian antolatzen 
diren errebote eta joko-garbi 
txapelketetan parte hartu ohi 
dute. Zubietakoa, halako ki-
rol jarduerak sustatzen dituen 
elkarte bakarra dugu Hegoal-
dean, Oiartzun eta Villabona-
rekin batera. 

Zaindu beharreko ondarea 
beraz. “Batez ere errebotea 
harribitxi bat dugu. Ez da ki-
rol jarduera soil bat, manten-
du beharreko kultur ondarea 
baizik”, azpimarratzen dute-
nez. 

“Errebotea harribitxi bat dugu. Ez da kirol jarduera soil bat, mantendu beharreko kultur ondarea baizik”, 

Zubietako Pilota Elkarteko kideek aditzera eman digutenez. 

AZAROAREN 22AN EGUN OSOKO JAIA OSPATUKO DA, ZUBIETAKO PILOTA ELKARTEAREN ALDE

ZUBIETA PILOTA ELKARTEA

“Klub guztiek 
dituzte beharrak. 

Une honetan material 
pixka bat eskuratzea, 

ondo etorriko 
litzaiguke”
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Eztabaida feministarako Zapatis-
moaren ekarpenak: bizi osoko bo-
rroka indarkeriaren aurka izeneko 

jardunaldia antolatu dute azaroaren 20an 
Usurbilen. Bost egun beranduago gogoan 
izango dugun Emakumeenganako Indar-
keriaren Aurkako Egunaren bezperatan 
hain zuzen. Itsasoaren bi aldeetako mugi-
mendu feministen topagunea izan nahi du, 
elkar ikasi eta ezagutzeko saioa. Aurrerago 
Hernanin segida izango duten jardunal-
dion berri eman digu lerrootan antolatzai-
letako batek, Lumaltik, Lankidetzarako eta 
herrien garapenerako erakundetik. 

NOAUA! Nondik dator, jardunaldiok antola–
tzeko ideia?
Lumaltik: Emakume zapatisten borroka 
gure lurraldean nahikoa ezaguna ez de-
lako sortu da jardunaldiok antolatzeko 
ideia. Badira 20 urte baino gehiago, Eus-
kal Herriko brigadistak Chiapasera bake 
kanpamentu zibiletan laguntzera joaten 
hasi zirenetik. Aspakena edo Txiapase-
kin bezalako kolektiboek, EZLN-rekiko 
elkartasun politikoa  sustatzen dute eta gu 
edo Bizilur bezalako Gobernuz Kanpoko 
Erakundeek, komunitate zapatisten au-
tonomia indigenen proiektuetarako fi-
nantziazioa bilatzen dugu. Halere, gutxi-
tan hitz egiten da emakume zapatisten 
borrokaz, eta penagarria dela deritzogu. 
Horregatik erabaki genuen jardunaldiok 
antolatzea. Bestalde, erresistentzian di-
ren komunitateei elkartasuna adierazteko 
Chiapasera doan jendea, askotan okupen 
mugimendutik dator, mugimendu ekolo-
gistatik, presoekiko elkartasun kolektiboe-
tatik… Baina zuzenean mugimendu femi-
nistatik datorren jende gutxi dago. 

Zeintzuk dira jorratuko dituzuen gaiak?
Cecilia Santiagok mugimendu zapatistari 
buruz, emakumeek Chiapasen bizi duten 
egoeraren inguruan eta estatu indarke-
riazko testuinguruen aurrean nola bizi-
rauten duten azalduko digu. Era berean, 
Euskal Herrian aplika daitezkeen borroka 
indigenaren inguruko zenbait ezaugarri 
nabarmenduko ditu. Cony Carranza Cas-
tro, Salvadorreko aktibistak, emakumeak 
emigratzera behartzen dituen Latinoame-
rikako krisi kapitalistaz eta matxistaz jar-
dungo du. Baita emakumea eta migran-

Zapatismoak eztabaida feministari eginiko 
ekarpenei buruzko jardunaldia, azaroaren 20an

“Jardunaldiok guztiz 
irekiak dira”
Bereziki nori zuzendua daude jardunal-
diok, edo nortzuk gonbidatu nahi zeni-
tuzkete?
Jardunaldiok guztiz irekiak dira, nahi 
duen oro etor dadila. Euskal feminis-
motik gertu kokatu eta internazionalis-
moarekin eta herrien arteko borrokekin 
sentsibilizatuak dauden emakumeen-
gana gerturatu nahi genuke zehazki. 
Baina bereziki, hain ondo hartu gaituz-
ten Usurbilgo emakumeak gonbidatu 
nahi genituzke. Ziur gaude azaroaren 
20koa ez dela topaketa bakarra izango, 
borroka eta ikasketa bide luze baten 
hasiera baizik.

Astebete barru
n Eguna: azaroak 20, ostirala.
n 18:00etan, Potxoenean.
n Hizlariak: Cecilia Santiago (Chia-
pas, Mexiko), Idoia Arraiza (Bilgune 
Feminista), Cony Carranza Castro 
(“Mujeres del Mundo”), Kattalin Mi-
ner (Medeak).
n Elkarlanean antolatua: Lumaltik 
Herriak, Medeak, Euskal Herriko Bil-
gune Feminista, Usurbilgo Udala edo-
ta Gipuzkoako Foru Aldundia.
n Informazio gehiago: lumaltik.org

Lumaltik erakundeko kideek eman dizkigute jardunaldien xehetasunak.

tea izateagatik iristean aurkitzen duten 
indarkeriaz. Indarkeria honi erantzuteko 
mekanismoak azalduko ditu. Idoia Arrai-
zak, autodefentsa feministaz hitz egingo 
du, indarkeria sexistari aurre egiteko estra-
tegia gisa. Kattalin Minerrek, indarkeria-
ren birjabetzearen teknika performatiboak 
hartuko ditu ahotan eta Euskal Herriko 
indarkeria sexistaren aurkako egungo bo-
rroka desberdinen testuinguruan kokatuko 
ditu.

Nola nahi zenukete amaitzea jardunaldiok?
Gerrilla kanpotik eta barnetik isilduak izan 
diren emakume zapatisten ahotsak zabaldu 
eta aldarrikatzea da geure helburua. Baita 
egunerokoan pairatu behar izaten duten 
errepresio basatiari eta arriskuei aurre egi-
teko bere eguneroko borroken berri ematea. 
Honenbestez, jardunaldiak Euskal Herrian 
beste errealitate feminista baten inguruan 
arrasto txiki bat utziz amaitu nahi geni-
tuzke. Egoerak hain desberdinak izan arren, 
hain urrunekoak ez diren bi borroken isla 
ikusi ahal izatea nahi genuke. Bestalde, es-
katzen hasita, nazioarteko feminismoari ba-
besa eta indarra emango dioten brigadista 
berri askorekin amaitzea nahi genuke.

“Uste dugu beharrezkoa dela 
zapatisten borroka eta borroka 

feministaren arteko loturak 
aztertu eta zabaltzea”
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Bi aste geratzen dira oraindik, 
baina Andatza MKT taldeak 
dagoeneko egitarauaren xe-

hetasunak aurreratu dizkigu. Josu 
Bereziartua eta Asier Izagirre men-
dizaleek hitzaldi bana eskainiko 
dute Sutegin, eta azaroaren 28an 
irteera egingo dute Usurbilgo men-
dietan barrena.

Azaroak 26, osteguna 
19:30 Sutegin: “Nire barneko men-
diak” liburuaren aurkezpena eta 
emanaldia. Aurkezleak: Jose Mari 
Azpiazu (egilea), Josu Bereziartua. 

Azaroak 27, ostirala 
19:30 Sutegin: “Mendizale baten 
ametsa” emanaldia. 
Aurkezlea: Asier Izagirre. 

Azaroak 28, larunbata 
8:00 Frontoi atzetik, mendi irteera 
Usurbilgo inguruetara. 

Mendi Astea, azaroaren 26tik 28ra

Aurreko igandeko irteerako argazkia da hauxe: “Toki zoragarriak zeharkatuz 
eta primerako eguraldiarekin burutu dugu Alegiatik Lekunberrira ibilbidea”.

Eskubaloia Kiroldegian
Azaroak 14, larunbata
n 09:30 Alebin neskak Buruntzaldea: 
Udarregi 5B-Udarregi 6B
n 09:30 Alebin neskak 
Buruntzaldea: Udarregi 5A-Langile
n 10:30 Alebin neskak Buruntzal-
dea: Udarregi 6C-Udarregi 6A
n 11:30 Infantil neskak, Gipuzkoako 
Txapelketa: 
Udarregi B Usurbil-Ereintza C  
n 12:45 Infantil mutilak, Gipuz–
koako Txapelketa: Udarregi A Usur-
bil-Hernani ET Anexo
n 15:30 Kadete mutilak, Euskal Liga: 
Usurbil K.E.-Tekniker Eibar
n 17:15 Jubenil mutilak, Euskal Liga: 
Usurbil K.E.-Tekniker Eibar
n 19:30 Senior mutilak, 1. Naziona-

la: Ucin Aluminio Usurbil-Uharte

Azaroak 15, igandea
n 11:00 Alebin mutilak: Errendimen-
du hastapenerako liga, prestakuntza.
n 12:00 Alebin neskak: Errendimen-

du hastapenerako liga, prestakuntza.

Futbola Haranen
Azaroak 14, larunbata
n 09:30 Alebin mutilak:
Udarregi 5A-Udarregi 5B
Udarregi 6A-Udarregi 6B
n 10:45 Infantil mutilak: 
Usurbil F.T.-Urnieta 
n 16:00 Kadeteak: 

Usurbil F.T.-Euskalduna “A”

Usurbil FT-ren 
aurkezpena Haranen
Larunbat goizeko 11:00etan, 
2015-16 denboraldirako taldeak 
aurkeztuko ditu Usurbil FTk. 
Aurten Haranen egingo da aur-
kezpena. Guztira 7 futbol talde; 
Futbol Eskola, alebin mutilak, 
infantil neska eta mutilak, ka-
dete mutilak, jubenil mutilak eta 
preferente mailan lehian dabilen 
mutilen taldea. Usurbil FT-tik 
ekitaldia gertutik bizitzera ani-
matzen dituzte herritarrak.

Ondoren, bazkaria Patri jatetxean.  
Izen ematea eta 2016ko federatu 
txartelak berritzeko aukera, Sutegi-
ko ekitaldietan. 
Informazio gehiago: andatzamen-
dizale.info
Antolatzailea: Andatza M.K.T.

Peña Zubeldiakoen 
bazkaria
Urtero legez ospatu ohi duten 
otordua, aurten azaroaren 28an 
Aginaga sagardotegian. Txartelak 
Txiribogan aurrez izango dira salgai 
azaroaren 26ra arte, 28 eurotan.

IÑAKI GERICA JUAN 01:13:11
JON TAPIA LIZARRAGA 01:21:28
BEÑAT LORENZO OLASAGASTI 01:22:52
ARKAITZ REZOLA MENDIKUTE 01:26:04
MIKEL INDACOCHEA JAUNARENA 01:26:41
URKO LOIARTE ETXEKOLONEA 01:28:33
ANDONI LABACA LIZARAZU 01:28:56
XABIER IZETA ARAMENDI 01:29:18
IOSEBA ANDONI TELLERIA IRAOLA 01:30:11
TITO IZAGUIRRE GODINEAU 01:30:15
ROSA URIBE NAVARRO 01:30:45
JOSU VÁZQUEZ LIZARRALDE 01:31:54
PELLO SASIAIN MARTINEZ 01:31:54
DARWIN MORALES GUEVARA 01:33:25
ARTURO ROJAS PEDRINI 01:33:58 
JOSE MANUEL GARCIA RODRIGO 01:36:56
ALFONSO LÓPEZ GARCÍA 01:37:32
IÑIGO UNANUE AGUIRREZABALA 01:38:54
AITOR JAUREGUI URDAMPILLETA 01:38:54
JOSEBA ANDONI BELAUSTEGI 01:39:14 
UNAI LASARTE ALZAGA 01:39:35 

F. JAVIER DOMINGUEZ MARTIN 01:41:23
KARMELE LICEAGA ALCANTARA 01:44:34
PABLO ROURA MARTÍNEZ  01:44:53
F. JAVIER RODRIGUEZ CUENCA 01:45:40
ALBERTO OROZCO CAMARA 01:47:24
SERGIO MONTES GUERRA 01:48:00
JOSEBA REZOLA EIZAGIRRE 01:48:06
IOSU MENDIZABAL BORDA 01:48:25
ALAZNE OLAIZOLA IPARRAGIRRE 01:48:26
ELISABET APERRIBAI BASTERRETXEA 01:49:02
ERRAMUN ERRO AIZPURUA 01:49:47
IÑIGO ALKORTA ETXEBERRIA 01:49:47
EKHI ARRIETA DEL PICO 01:49:54 
JUAN CARLOS PEREZ LIZARRALDE 01:51:17
JAVIER BLAZQUEZ BLAZQUEZ 01:51:20
JUAN GALARDI MENDILUCE 01:52:54
INTZA MAKUSO IRIBAR 01:55:34
SERGI ORIAÑO PARRA 01:55:55
JON GUEMBE URRA 01:57:25
LUIS GARCIA FERNANDEZ  01:57:31
ANDER JAUREGI URDANPILLETA 01:57:40

CESAR DE LA FUENTE GARCIA 01:57:41
ION PORTU IRASUEGI 01:58:20
JON OLASAGASTI CENCILLO 01:58:23
JOXE MARI PORTU AZPIROZ 01:58:23
IKER REY LINDE 02:00:01
JOSU RODAS GUTIERREZ 02:01:05 
IVAN SANCHO FERNANDEZ 02:05:39
ANE EGUES MARTIN 02:05:39
MIKEL CASTRESANA ETXEBERRIA 02:06:08
MIKEL IRASTORZA LEUNDA 02:08:15
IKER CORRAL LIZARRAGA 02:08:53
ITZIAR OCHAGAVIA AZPITARTE 02:10:06
ANA BORREZO ALVAREZ 02:12:09 
AMAIA AÑORGA MANTEROLA 02:12:33
LEIRE ITURRIOZ AZKONOBIETA 02:14:06

GURPILDUN AULKIAN
ANDONI AIZPEOLEA OIARBIDE 01:34:58

PATINATZAILEAK
CARLOS JIMENEZ GOYA 00:41:01

OHARRA: Antolatzaileen web orritik atera ditugu denbora hauek, bilatzailean ‘Usurbil’, ‘Aginaga’ eta ‘Zubieta’ 
hitz gakoak ipini ondoren.

Herritar ugari Behobia-Donostia lasterketan
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OHARRA: Azaroaren 20an aterako dugu 
hurrengo NOAUA! astekaria. Oharrak, 

zorion-agurrak, bestelako deialdiak...  jakina-
razteko azken eguna: azaroak 16 astelehena. 

E-postaz: erredakzioa@noaua.eus

Heriotzak
Luis Sánchez Garea
72 urterekin hil zen 
azaroaren 3an Usurbilen

.

.

.

.

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

Askatasuna plaza aldera ematen 
duen etxebizitza eta garaje marra 
salgai Kaxkoan. 3. solairua. 80 m2, 3 
logela, 2 komun, sukaldea, jantokia, 
saloia eta 24 m2ko trastero ederra. 
943 916 834. 

Pisu bat salgai. 90 metro karratu. 3 
logela, 2 bainugela, jan-egongela 
eta sukaldea jantokia aparte duela. 
605 707 642. 

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 eskaerak

Saltzaile edo administratzaile 
moduan, lan egingo lukeen 31 

urteko emakume bat naiz. Tel. 675 
703 163. Berta. 

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 
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 

 

Z o r i o n a k 
Lide! 
Azaroaren 
16an 6 urte!  
Jarraitu beti 
bezain alai!

Zorionak Urko! 
8 urte beteko 
dituzu, muxu 
bat familia guz-
tiaren partetik, 
asko maite zai-
tugu. Zorionak!!
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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

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
Babarrun beltza eta babarrun 
motz zuria salgai. Usurbilgo erri-
beran eta botikarik gabe ekoiztu-
takoa.  2015 uzta. Tel: 65 777 01 
31 (WhatsApp). 

Memoria txartela galdu da argaz-
ki kamerarena, aurkitu baduzu 
eraman NOAUA!ra mesedez.

Bi “artzai txakur” oparitzen ditut. 
Bata lau urtekoa, etxea zaintzeko 
eta bere kumea, hiru hilabete eta 
erdikoa. Tel. 660 093 071. 

Giltza batzuk agertu dira               
Bizkartxon. Galdu dituenak pasa 
NOAUA!tik, bertan ditugu eta. 

Eguzki-elkartean bazkide egiteko 
aukera. Tel 677 62 14 65 

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. 

Irailean Zubietako Lertxundi gai-
nan aurkitu nituen betaurreko 
batzuk. Berreskuratzeko deitu Eu-
xebiori: 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. 

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

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

Denborarik ez baduzu zure mas-
kota paseatzeko, nik lagunduko 
dizut. Ordubeteko ibilbideak. As-
teburutan. 688 888 176. Pablo. 

Mutil gazte bat prest dago, ro-
tabatorearekin lurra biratzeko 
eta eskuz buelta emateko lu-
rrari. 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 Azaroak 12 - azaroak 22
Osteguna 12 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte     

Ostirala 13 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Larunbata 14 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Igandea 15 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte                      

Astelehena 16 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte 

Asteartea 17 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte       

Asteazkena 18 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte        

Osteguna 19 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte    

Ostirala 20 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte     

Larunbata 21 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Igandea 22 URBISTONDO San Franzisko 1. 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/



 18 2015eko azaroaren 13anINGO AL DEU?

Datozenak

Santa Zezili egunaren harira, Euskal 
Herriko Musika Eskolen Elkarteak 
deituriko ekimenarekin bat egin-

go du aurten ere Zumartek. Kalejira eta 
kontzertua iragarri dituzte:

Azaroak 19, osteguna
n 18:00 Santa Zeziliren omenezko “Mu-
sikalean” kalejira Zumarte Musika Esko-
latik abiatuta, trikitixa-pandero taldea, 
Musika Txokoko eta abesbatzako ikas-
leekin. 
n 19:00 Musika Eskolako talde instru-
mentalen kontzertua Sutegiko audito-
rioan. 
Sarrera: doan.
Antolatzailea: Zumarte Musika Eskola.

Agenda
13 14 15

azaroa

ostirala larunbata igandea
Bateginik erakusketa Sutegin.
Joseba Larratxeren erakusketa udal liburu-
tegian. 10:00-13:00 eta 16:00-19:30.
NOAUA! Kulturaldia: bertso-afaria. 
21:00etan Artzabalen. Datu gehiago: 12. or.

Bateginik erakusketa Sutegin.
Joseba Larratxeren erakusketa udal liburu-
tegian. 10:00-13:00.
NOAUA! Kulturaldia: “Arrastoak” antzezla-
na Sutegin. 20:00etan. Datu gehiago: 11. or.

NOAUA! Kulturaldia: herriko ondarea 
ezagutzeko ibilaldia. 10:00etan, Arra–
tzainetik. Gidaria: Jakoba Errekondo.
Bateginik erakusketa Sutegin.

Ipuin kontaketa eta 
antzerkia, Aginagan
Hitzordu bikoitza datorren astean, haur na-
hiz helduentzat:

Azaroak 18, asteazkena
n 18:15 Yolanda Arrietaren ipuin kontaketa 
saioa haur eta gurasoentzat.

Azaroak 21, larunbata
n 17:00 “Azken eguzkilorea” antzezlana. 
Sarrera doan.
Antolatzailea: Antxomolantxa Elkartea.

Erle Eguneko gozogintza 
lehiaketan parte 
hartzeko deia
Postreak egiten zuek baino hoberik ez dela 
pentsatzen baduzue, aproposa duzue Erle 
Eguneko antolatzaileek, azaroaren 29an 
ospatuko den azoka egunerako prestatu 
duten urteroko lehia; gozogintzako txapel–
keta. Postreak ezinbestean eztia izan be-
harko du. Hortik aurrerakoak, sukaldariaren 
esku. Etxean prestaturiko postrea, azaroaren 
29an goizeko 10:00etatik aurrera frontoian 
aurkeztu beharko da. Epaimahai batek ba-
loratuko du gero zuen jakia. Eta jaialdiaren 
amaieran ospatuko den sari banaketan pos-
tre onena dela erabaki dezakete. 

Erle Lagunek ekimenean parte hartzera 
animatzen dute. 

“Musikalean” Zumartekoekin

Azaroaren 19an osteguna, 18:00etan kalejiran 
ibiliko dira eta 19:00etan talde instrumenalen 

kontzertua hasiko da Sutegin.

Bateginik erakusketa 
ikusteko azken egunak
Jose Luis Elexpe “Pelex”ek, bere lan artistikoaren 
ibilbidean, Bateginik erakusketa antolatu du 
Usurbilgo Udalarekin elkarlanean. Down Sin-
dromea eta inklusibitatea ardatz hartuta pres-
tatutako erakusketa da. Bertan, Sofia Arostegi 
eta Jose Luis Elexpe “Pelex”en lanak egongo dira 
ikusgai. 
n Sutegiko erakusketa gelan.
n Osteguna eta ostirala: 18:00-20:00.
n Larunbata: 12:00-14:00 eta 18:00-20:00.
n Igandetan: 12:00-14:00. 

Ostegun honetan, 
afari begano brasildarra
Hilabeteko bi-
garren oste-
guna hemen 
da. Azaroaren 
12 honetan 
ospatuko da, 
Usurbilgo Gaz-
tetxeak antola-
turiko afari beganoa, iluntzeko 20:30etatik 
aurrera gaztetxean bertan. Afari brasildarra 
oraingoan, ohi bezala, borondatearen truke.



  



 


