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Albistea iruditan

Ohitura hazten ari omen da. Be-
hobia-Donostia proba hasi aurre-
tik, lasterketako ibilbidea oinez 

osatzekoa alegia. Korrika egin ezin dute-
nentzako alternatiba ezinhobea, irudiko 
herritarrentzat tartean. Proba egunean, 
goizeko 7:00etarako bildu ohi dira Usur-
bilen eta Behobiarantz joaten dira. Han 
7:30etan oinez abiatzen dira errepide 
bazterretik Donostiarantz. Patinatzaileak 
igaro baino lehen Oreretara heldu nahi 
izaten dute, gero antolatzaileek bidea 
ixten dute eta. Handik hiribururantz es-
paloian joateko aukera dute. Festa han-
dian bihurtu den Behobia-Donostian 
parte hartu eta jai giroaz gozatzeko beste 
modu bat dugu honakoa. Lasterketa egin 
ezin dutenentzako alternatiba ezinho-
bea. 

Laburrean

Errifa zozketa 1952 kinto bazkaria 1965 kinto bazkaria 
4.619 izan da Usurbil Kirol Elkarteak eginiko 
errifa zozketako zenbaki saritu berria. Jabeari, 
Aginaga sagardotegian 2 lagunentzako afaria 
egokitu zaio.

Azaroaren 21ean, larunbatez bilduko dira 
Olarrondo jatetxean. Izena emateko deitu bi 
telefono zenbakiotako batera: 627 271 215 
(Montse) edo Ana (686 969 112).

Azaroaren 29an bilduko dira Patri jatetxean, 
arratsaldeko 14:00etan. Otorduaren prezioa, 36 
euro. Izen emateko epea azaroaren 19an amai-
tuko da. Apuntatzeko hona deitu: 943 361 380.
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Behobia-Donostia, oinez

Goizeko 7:30ean abiatu ziren Behobiatik oinez. Errepide bazterretik iritsi ziren Donostiara.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua. 
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Aritz Gorriti

Hilak 11 zituela izan zitekeen, 
oraingoan ordea, ostirala 
eta 13an jazo dira Parisen. 

Eraso latzen berri izan genuen le-
hen unetik asma zitekeen, erasoon 
ostean etorriko zena. Tamalez, gi-
doia aurrez idatzia dagoela dirudi. 
Behin eta berriz errepikatzen da 
dena, erlojua, lehenago ez bada, 
gutxienez, 2001eko irailaren 11n 
gelditu izan balitz bezala. Herrita-
rrok behintzat (zenbait agintarik ez 
dakit) ezustean harrapatzen gai-
tuzten erasoak lehenik, denetariko 
erreakzio naturalak segidan; sami-
na, beldurra, harridura, haserrea, 
tristura, sufrimendua, gorrotoa… 
Atentatuen inguruko morboz be-
teriko zehaztasunak eta biktimen 
inguruko datu zehatzak. 
Salaketaren gaitzespena dator 
gero. Parisen gertatutakoa salatu 
bai.. eta? Beste ezer proposatzen 
da halakorik ez errepikatzeko? 

Bada “zerbait” bai. “Etxekoentzat”, 
eskubide murrizketa, neurri gabeko 
kontrola, izua zabaltzeko propa-
ganda noiznahi. Erasoan oinarritu-
riko erantzuna estatuko mugetatik 
kanpo. Eta horrela, handik denbora 
batera, berriz, ezustean, gu bizi ga-
ren zonalde hau erasotua izan arte. 
Ezin “bukle” horretatik atera, edo 
atera nahi ez. Orain ere “gerran gau-
de”. Hala zioen, futbol zelaian lehen 
leherketak entzun eta minutu gutxi-
ra, partidak aurrera segitzen zuen 
bitartean, herrikideak bertan utzita, 
zelaitik babesera ospa egin zuen 
Frantziako presidenteak. Gero bai, 
“gizonak” bere babeslekutik gerra 
deklaratu dio mundu erdiari. Parise-
koa gertatu aurretik bonbardatzen 
ari zenari, bonbardaketa gehiago 
iragarri dizkio. Erasoari ekin ere bai.
Eta guztia, teorian, gu guztion se-
gurtasunaren izenean. Ondorioek 
kalteak erabakiok hartu dituztenek 

ez, herritarrek pairatu behar izan 
arren. Erasotu beharra al dago nor-
bera seguru sentitzeko? Norengan 
pentsatuta hartzen dira erabakiok? 
Ulertezina inondik ere. Eta latzena, 
etxean izandako odol isurketari, a–
tzerrira joan eta odol gehiago isuriz, 
gutxi batzuek piztutako gerraren  
biktimak betikoak ditugu; atenta-
tuetan hildakoak eta bizirik aterat-
zea lortzen dutenak batetik. Eta sor-
territik ihesi joan behar izan, babes 
bila dabiltzan, sarri izenik ere jarri 
ezin diegun eta mugak itxi nahi zai-
zkien errefuxiatuak bestetik; batzuek 
(politikari, kazetari eta gotzainen 
bat tartean) maltzurki iradoki dute-
nez, “terroristak” ere izan daitezke. 
Sutara gasolina gehiago botatzen. 
Ikaragarria.
Halako jarrerek argi uzten dute be-
rriz; munduko gatazka ezberdinak 
sufritzen dituzten biktima guztiak 
ez dira berdinak. Biktima ere ez 

batzuk, zenbaiten ikuspegitik. 
Itotzerainoko (des)informazio 
egunotan, emozioen biltoki eta 
hedatzaile izan diren sare sozia-
letan erabiltzaileen profileko iru-
dian Frantziako bandera jartzeko 
deialdia egin dute. Desadosta-
sunak eragin dituena. Hala zioen 
bolo-bolo ibili den mezu batek: 
“Frantzian atentatu terrorista 
egin eta bat batean mundu osoa 
“shock” egoeran aurkitzen da. De-
nak Frantziako bandera eta Eiffel 
dorrea erakusten. Sirian bondar-
deroak daude etengabe, 300.000 
hildako baino gehiago eragin 
dituzte. Hildakoen ia %30a hau-
rrak. Inork ez du erakusten Siriako 
bandera erantzun moduan. Zein 
da bi banderen arteko desberdin-
tasuna?”, galdetzen dute. Gogoan 
izan; Siriako erasotzaileetako bat 
dugu Frantziako Gobernua. Ho-
rrela noiz arte?

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

Erasoari eraso… noiz arte horrela?

HERORREK ESAN

309 langabetu urrian, 
langabezia beherantz
Ikasturte berria hasi genuenetik be-
heranzko bideari eusten dio Usur-
bilgo langabezia-tasak. Urrian lanik 
gabeko 309 lagun zenbatu zituen 
udalerri honetan, Estatuko Enplegu 
Zerbitzuak. Irailean baino 6 herri-
tar gutxiago. Beste behin, jaitsiera 
nabarmenena, gizonezkoen artean 
eman da; 10 langabetu gutxiago 
urrian. Aldiz, igo egin da emaku-
mezko langabetu kopurua, 158tik 
162ra.

Buruntzaldean ere zertxobait be-
hera egin du langabeziak. Eta ia 300 
langabetu gutxiago Gipuzkoan baita.

Langabezia murriztu arren, kon-
tratazioak ere beherantz egin du 
joan den hilabetean, 393tik 323ra. 
Ia kontratu denak, aldi baterako 
erregistratu ziren, 302 hain zuzen. 
Eta beste behin, gizonezko gehia-
go kontratatu ziren (176), emaku-
mezkoak baino (147).

 

Tokiko produktuak ezagutzera 
eman eta Eperra ikastolaren 
egoera ekonomikoa hobetzen 

laguntzeko elkartasun kanpaina 
bueltan da, Nafartarrak taldekoen 
eskutik. Eskaerak egiteko epea za-
balik dago abenduaren 10era arte, 
NOAUA!n eta tabernetan jarriko 
dituzten zerrendetan. Eskaerak egin 
ostean, abenduaren 20an ospa-
tuko dugun Santo Tomas Azokan 
emango diote amaiera elkartasun 
kanpainari. Orduan jaso ahalko dira 
otarrak. Ohi bezala, bi saski hauen 
artean aukeratu liteke:

Ahüzki otarra, 40 euro. 
Produktuak: 900 gr ardi gazta, 125 
gramo ahate gibel, 200 gramo bizko-
txo artisau poltsa, 500 gramo ezti.

Irati otarra, 52 euro.
Produktuak: 900 gr ardi gazta, 125 

gramo ahate gibel, 200 gramo biz–
kotxo artisau poltsa, 500 gramo ezti 
eta 750 gramo axoa, xahalki xehatua 
saltsan.

Informazio gehiago: ikaskoli.eu

Dominika Agergarairi 
omenaldia
Herritar talde bat, omenaldi bat anto-
latzen ari zaio duela gutxi zendu zen 
zuberotarrari. Abenduaren 18an egin 
asmo dute Sutegin, bertsoak edota 
kantua uztartuko dituen ekitaldia. 

Zuberoako ikastolak laguntzeko elkartasun kanpaina

Errigorako otarrak
Datozen egunotan helduko dira 
Nafarroa hegoaldeko tokiko pro-
duktuen salmenta sustatu eta 
bertako euskalgintza bultzatzeko 
elkartasun kanpainako otarrak. 
Erriberako produktu sorta kaxak 
heldu ahala, eskatu dituzuenokin 
harremanetan jarriko gara. Otarrak 
jasotzera zatoztenean egin behar-
ko da ordainketa. Gogoan izan, 50 
euro balio dute. Informazio gehia-
go: errigora.eus

Zuberoako Eperra ikastola laguntzeko otarrak abenduaren 10era arte eskatu daitezke.
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Lasarteko Aire Garbia he-
rri plataforma berriak 
erraustegiaren aurkako 

manifestazioa deitu du larun-
bat arratsaldeko 17:00etan La-
sarten. Okendo plazatik abia-
tuko da. 

“Teresategi parean isuri nahi 
dute Aldundiko agintariek ho-
deitzarra, hodei iluna, hodei 
furano eta dioxinaduna. Hodeia 
baino gehiago, berpiztu nahi 
duten hildako mamua. Mamu 
ez merkea, bai garesti askoa. 
Garestia dirutan orain, garestia-
go gaitz eta gaixotasunetan ge-
roan. Teresategiko pinutegiaren 
parean, ibaiaren beste aldean, 
zaurituta daukate mendia ma-
muari habia egiteko. Aire Gar-
biak Teresategiko arbolak ditu 
bere ikurraren iturri eta birika. 
Birika, putz egin, eta hodeitza 
furano eta dioxinaduna ezaba–
tzeko. Birika, emakume, gizon 
eta umeei dei eta dei egiteko. 
Orain, etxetik atera eta kalera–
tzeko. Kaleak betetzeko, grinak 
ahalegin bilakatzeko, eta etsi-
penak amets. Etxetik atera eta 
datorren azaroaren 21ean kale-
ratzeko, erraustegiaren kontra 
manifestazioa egiteko”, deitzai-
leen esanetan.

Erraustegia Zubietan 
eraikitzearen aurka
Aire Garbia herri plataforma 
berriak, PSE-k eta EAJ eta PP 
alderdiek mozio bana aurkeztu 
zuten Zubietako erraustegiaz, 
azaroaren 10ean Lasarten egin 
zuten osoko bilkuran. Onartu 

zen mozioetako bat, PSE-EE-
rena, erraustegia Zubietan 
eraikitzearen aurka agertzen 
zen eta Donostialdeko Lurral-
de Plan Partzialari alegazioa 
aurkeztea eskatzen zuen. 
Gehiengo osoz onartu zuten 
testua, EHBildu eta Podemo-
sen bozkekin. Baina bigarren 
testu bat ere onartu zen, kasu 
honetan, erraustegiaren alde 
EAJ eta PP alderdiek aurkeztu 
zutena. Mozio hau ere gehien-
goz onartu zen, PSE-EEk alde 
bozkatu zuelako. Aurka EHBil-
duk eta Podemosek. Testuak, 

besteak beste, lasartearren–
tzat argindar zerbitzua doakoa 
izatea eskatzen du. Onartu ez 
zen hirugarren mozioak, Aire 
Garbia herri plataformarenak, 
inork nahi ez duen errauste 
planta proiektua bertan behera 
uztea eskatzen zuen. 

Sinadura bilketa 
Erraustegiaren inguruan Usur-
bilgo Udalari kontsulta egitea 
eskatzeko sinadurak biltzen 
segitzen du, Usurbilen osatu 
berri duten “Erraustegia Era-
bakia” herri plataformak. Atxi-
kimendua eman ez duzuenok, 
asteburuetan kalean aurkituko 
duzue plataforma kideen sina-
dura mahaia. Haiekin harre-
manetan jartzeko erraustegiae-
rabakia@gmail.com helbidea 
duzue baita.

Erraustegiaren aurkako manifestazioa

“Marisa eta Aitzaga 
Libre” ekimena, 
azaroaren 28an

LASARTEKO UDALETXEAN

“Errauste-planta Zubietan 
eraikitzearen aurka 
agertu dira PSE-EE, 

EH Bildu eta Podemos”

Larunbat honetan, arratsaldeko 17:00etan abiatuko da manifestazioa, Lasarte-Oriako Okendo plazatik.

Pasa den larunbaterako ira-
garria zegoen giza-katea 
bertan behera geratu zen. 
Deitzaileek ohar bidez berri 
eman zutenez, “Bart Parisko 
gertaerak batetik eta epaike-
taren atzerapen berria beste-
tik, abenduak 3an hasiko da, 
gaurko deialdia azaroak 28ra 
atzeratzea erabaki dugu”. 

Epaiketa, abenduaren 3an
Sare sozialen bidez aditzera 
eman dutenez, Ezker Aber–
tzaleko 35 kideren aurkako 
epaiketa bi astez atzeratu 
da. Abenduaren 3an hasiko 
da.



 2015eko azaroaren 20an6 HERRIKO TALDEAK

 

Gozogintza txapelketa, Erle Egunean

Sukaldean aritzea gustuko 
izan eta postreak pres-
tatzen iaioak bazarete, 

hemen zuentzako guztion–
tzako ekitaldi apropos askoa; 
azaroaren 29ko XVII. Erle 
Egunaren baitan egingo den 
gozogintza txapelketa. Egin 
beharrekoa oso erraza; zuek 
prestatu zuen postre gozoa. 
Gogoan izan, osagaien artean, 
ezinbestean eztia izan beharko 
du. Eta Erle Egunez, goizean 
frontoian izango diren Erle La-
gunei eman. Aurpegi ezagunek 
osaturiko epaimahaiak balo-
ratuko du jakia, eta adi, Erle 
Eguneko postre onena izenda 
dezakete eta. Txapelketa ho-
netan parte hartzeko ohitura 
duten herritarren artean da, 
Maite Urkiola. Amak hasitako 
tradizioari segida ematen ari 
zaio. Lehen eta bigarren sari 
ugari irabazitakoa da. Zein ote 
da bere errezeta sekretua?

Noiz hasi zineten parte hartzen?
Maite Urkiola: Edizioren bat 
kenduta, urtero aurkezten 
naiz. 2006tik gutxienez bai. 

Sari asko jasotakoa zara gaine-
ra?
Bai. Iaz bigarrena irabazi nuen. 
Beste bigarren sari bat ere ba-
dut, gainerakoak lehenengoak 
dira. Erlojua, koadro bat, es-
kultura, beirazko bi garaikur, 
argazkiak sartzeko koadroak… 
irabazi izan ditut. Jasotzen den 
dirusariak ere poza ematen du. 

Zer dute zure postreek, hainbes-
tetan sarituak izateko?
Hori sekretua da. Eztia behin–
tzat ona izaten dute, baina ez 
oso gozoa ere. Mimo askorekin 
eginikoak dira, dudarik gabe. 
Aurtengorako beste postre bat 
pentsatua dut. 

Errezetak aldatzen joango zinen 
urteetan?
Hostopila, sagarrarena egin 
izan dut. Tortila modukoa ge-
ratzen da, sagarra barrenean 

ematen du eztiarekin. Saga-
rrarekin asko egin izan ditut, 
aukera asko ematen ditu. Eta 
hari, gurina edo likoreren bat 
nahastu izan diot. Ama kon-
tuotan saltsera samarra zen. 
Gustukoa izaten zuen, elabora-
zio lana mimatzen zuen.

Aurtengoari buruz ezingo dizu-
gu ezer aurreratu?
Ez, hori sekretua da. Egunotan 
egitekoa naiz postrea, etxe-
koek ikusteko. Ia zer iruditzen 
zaien.

Ama hasi zen txapelketan parte 
hartzen?
Anaiak esanda. Gure etxean 
ez da sekula falta izan, oso 
ondo eginiko bizkotxo zati 

Maite Urkiola izan da lehiaketan parte hartu duenetakoa. Aurreko Erle Egunetan irabazitako sariak ditu eskuartean.

bat. Duela bi urte hil zen arte, 
txapelketako postreak berak 
egindakoak dira. Gustatu egi-
ten zait eta horretan segitzen 
dugu. 

Sukaldean trebea izan behar al 
da halako txapelketetan parte 
hartzeko?
Ez. Ni sukaldaritzan nuloa nin–
tzen. Amarekin hasi nintzen. 
Txikierdiko tabernakoa da, beti 
aritu izan da sukaldaritzan, beti 
izan zuen gustukoa eta oso ona 
zen, baita gozogintzan ere. Ha-
rentzako ilusio handiena, opari 
gisa gozogintzako liburu bat ja-
sotzea izaten zen. 

Partaideak behar ditu gozo-
gintza txapelketak. Animatu 
jendea. 
Gozogintza gustuko badute, 
animatu eta parte hartu. Ilusio 
pixka bat jarri eta imajinazio 
asko. Ezti onarekin egitea da 
garrantzitsuena. Iaz Eva Argi-
ñano eta epaimahaikideak iku-
si nituenean, txapelketan par-
te hartzeko maila altua behar 
zela pentsatzen nuen. Baina 
ez. Irabaztea posible da, ahale-
ginduta eta postreari poz pixka 
bat jarrita.

Azaroak 29, igandea
n 09:00 Ezti lehiaketarako ezti 
aurkeztea. 
n Gozogintza lehiaketarako 
gozo aurkeztea. 
n Marrazki lehiaketa. 
n Bideo emanaldia Sutegin. 
n Bildomena nola egin. Ezti 
ura. Buruhandiak eta erral-
doiak. 
n 13:30 Sari banaketa:
-Ezti lehiaketako irabazleak.
-Gozogintza lehiaketako 
irabazleak. 
-Marrazki lehiaketako 
irabazleak. 
n 14:00 Zozketa.
Antolatzailea: Erle Lagunak.

XVII. 
Erle Eguna

MAITE URKIOLA

“Sagarrarekin asko egin 
izan ditut, aukera asko 
ematen ditu. Eta hari, 

gurina edo likoreren bat 
nahastu izan diot. Ama 

kontuotan saltsera sama-
rra zen. Gustukoa izaten 

zuen, elaborazio lana 
mimatzen zuen”

Goizean goizetik, eztia erosteko 
aukera izango da.
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n 11:00 Jolasak frontoian. 
n 16:30 Gazte tailerrak Po-
txoenean. 
n Ondoren, hitzaldia: “LOM-
CE-EU 2015”. Jarraian, fron-
toiko txosnaren irekiera eta 
Elektrotxufla elektrotxaran-
ga. 
n 21:00 Gazte afaria fron-
toian. Txartelak salgai 10 
eurotan asteazkenera arte, 
Aitzaga eta Irrati tabernetan. 
Zapiak ere salgai taberna 
hauetan eta Gazte Egunean, 
frontoian egongo den txos-
nan.
n 23:30 Kontzertuak fron-
toian: Kezka, Emon eta 
Erokomeri.
Antolatzaileak: Usurbilgo 
gazteak.

 

Azaroak 21 larunbata

Larunbateko Gazte Eguna, 
mugimendua birsortzera dator

Herriko gazteen arteko 
harremanak sendotu 
eta gazte mugimendua 

berreraiki asmoz, Gazte Egu-
na antolatu dute larunbaterako 
Usurbilen. Egun osoko festa ira-
garri dute. “Gazte Eguna sortu 
da, batez ere ikusten genuelako 
gazteok ez ginela batera ibiltzen, 
kalean ere gazteon mugimen-
duaren presentziarik ez dagoe-
lako”, antolatzaileen esanetan.

25 bat gazte bildu dira anto-
laketa lanetarako, 16-18 urte arte-
koak gehienak. Gazte berri asko 
tartean. Egitaraua iragartzeko 
kartelak dioen moduan “gazte-
ria berpizten” ari dela diote, “eta 
hori oso positiboa da. Motibazio 
asko dago gazteengan. Jendea 
gogoz ikusten da bai Gazte Egu-
nerako, bai aurrera begira zerbait 
egiten hasteko ere”. 

Ez baitute abiatu duten di-
namika Gazte Egunera mugatu 
nahi. Larunbateko ekitaldiak an-
tolatzeko egindako lehen bileran 
egon ziren iritzien elkartrukean, 
“denok bat egin genuen, gazteen 
arteko harremanak sendotzeko 
mugimendu bat falta dela adie-
raztean”. Horregatik antolatu 
dute Gazte Eguna, mugimen-
dua berreraikitzeko abiapuntu 
izateko eta herrian “guretzat es-
kaintza” izateko. “Ez badago es-
kaintzarik, lokalismoan erortzen 
gara, koadrila eta inkomunikazio 
egoeretan. Horregatik, goazen 
gazteok elkartu eta gazte orori 
begirako ekimenak egitera, mu-

gimendu bat egon dadin”, anto-
latzaileen esanetan. 

Jolasak, tailerrak...
Aisialdia eta formazioa uztar-
tuko dituzte larunbateko eki-
taldiek. Jolasak goizean, eta 
gazteek ikusten dituzten ara-
zoak jorratuko dituzten taile-
rrak arratsaldean, hezkuntzari 
loturiko hitzaldiarekin batera. 

Bazkalosteko ekimen hauekin 
egokituko da, Lasarten erraus-
tegiaren aurka antolatu duten 
manifestazioa. Antolatzaileek 
bat egiten dute, azaroaren 21eko 
mobilizazioarekin. 

Festa egun betea
Gazte Eguna, parranda giroan 
borobilduko dute. “Animatu, 
lotsa eta mugak alboratu eta 
parte hartu, ondo pasako dugu 
eta. Egun zoragarria izango 
da. Denon artean harremanak 
sendotu eta parranda on bat 
egiteko eguna izango da!”, an-
tolatzaileen esanetan. Gogotsu 
dira, eta giro ederra izango dela 
iragarri digute. Gazte sentitzen 
den herritar oro animatzen 
dute larunbateko hitzorduetara 
eta jaialdirako atera duten za-
pia erostera. 

Larunbatekoa, gazteen mugimendua berreraikitzeko abiapuntua izatea nahi dute.

ANTOLATZAILEAK
“Ez badago eskaintzarik, 

lokalismoan erortzen 
gara, koadrila eta 

inkomunikazio egoere-
tan. Horregatik, goazen 

gazteok elkartu eta gazte 
orori begirako ekimenak 
egitera, mugimendu bat 

egon dadin”
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Azaroaren 8tik 9ra An-
datzako Puelazar 
inguruan izandako 

suteak eragindako kalteen ba-
lorazioa plazaratu du Usur-
bilgo Udalak. Guztira, 6,5          
hektarea erre ziren. Horietatik 
kiskalitako 5,5 hektarea, Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren 
eskumenekoak diren lur publi-
koak ditugu. Sua zerk eragin 
zuen oraindik argitzeke segi–
tzen du, nahiz Udaletik jaki-
tera eman dutenez, “ikerketak 
aurrera jarraitzen duen”.
Udaletik eskerrak eman nahi 
dizkiete, “sua itzaltzeko lane-
tan aritu ziren Usurbilgo erre-
teneko kideei, Usurbilgo Udal 
Brigadako langileei, Errenteria 
eta Hondarribiako erretenei, 
basozainari eta, baita, bertara-
tu ziren suhiltzaileei ere”.

Berpizturiko sua 
Andatzako sua piztu zenetik 
gaiaren gertuko jarraipena egin 
du Usurbilgo Udalak.  “Lehen 
unean, sua itzaltzeko lanetan 
mendiko erretena aritu zen, 
suhiltzaileak ere bertaratu zire-

larik. Sutearen ezaugarriak eta 
kokapena ikusita, mendi pro-
tokoloa martxan jarri zuten eta 
erretenak sua itzaltzeko lane-
tan jarraitu zuen basozainaren 
koordinaziopean. Igandean, 
arratsaldeko 19:00etan, sua 
itzalita eta perimetroa bustita 
utzi zuten hauek, protokoloak 
adierazten duen bezala”, Uda-
letik adierazi dutenez.

Sutea itzali arren, baso-
zainak eremua zaintzen segi 

zuen. “Igande gauean berriz 
aktibatu zen sua, eta basozai-
nak erretena berriz biltzeko ja-
kinarazpena luzatu zuen. Sua 
kontrolpean ez zegoela ikusita, 
astelehen goizean Errenteria 
eta Hondarribiako erretenak 
eta Usurbilgo Udal Brigada 
ere gehitu zitzaizkion Usurbil-
go erretenari”, berri eman du 
Udalak. Biharamun arratsalde-
rako itzalia zuten sutea, baina 
zaintza lanek segi dute gerora.

6,5 hektarea erre ziren 
Andatzako sutean

Gure Esku Dago, 
bilera irekia
Bilera irekia deitu du euskaldu-
non erabakitze eskubidearen alde 
lanean diharduen mugimenduak, 
ostiral honetarako. Usurbilgo Gure 
Esku Dago lan taldeak arratsaldeko 
19:00etarako finkatu du hitzordua, 
Potxoenean. Bertaratzeko gonbita 
luzatzen diete herritarrei.

Odol emaileen 
bazkaria, martxan
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).

Gripearen aurkako 
txertaketa kanpaina 
Azaroaren 30era arte luzatuko da. 
Deialdia bereziki, 65 urtetik go-
rako herritarrei, haurdun dauden 
emakumeei, gaixotasun kroniko-
ren bat dutenei zuzendua dago.

Inauteri Festarako 
gaia, zuen esku
Otsailaren 6an ospatuko dugun 
mozorro festarako zure proposa-
mena jaso nahi dugu, elkartea@
noaua.eus helbidean. Edo idatzi 
bestela, tabernetan jarri ditugun 
zerrendetan. Ezin dira errepikatu 
aurreko urteetako gaiok: Ipui-
nak, Erdi Aroa, Musika, Mitologia,         
Itsasoa, Zirkoa, Olinpiar Jokoak, 
Xomorroak, Brasil,   Marrazki bizi-
dunak,  Usurbil, Oesteko herri,  Ho-
llywood, Munduko kulturak, Ex-
tralurtarrak.

Argitzeke segitzen du zerk eragin zuen sua. Ikerketak aurrera jarraitzen 
duela aditzera eman du Udalak. 

Abenduaren 20ko bozketeta-
rako hilabete baino ez. Espai-
niako Kongresua eta Senatua 
berrituko dituen hauteskunde 
prozesua martxan da ordea. Adi 
datozen deialdiei:
n Abenduak 10 arte: posta bi-
dez bozkatzeko eskaera egitea 

(Correosen egin daiteke).
n Azaroak 21-25: hauteskun-
de-mahaietako kideak aukera–
tzeko zozketa egingo dute uda-
lek. (Usurbilgo Udalaren osoko 
ohiko bilkura, azaroaren 24an).
n Azaroaren 23tik aurrera: 
errolda-txartela bidaliko zaie 

hautesleei. 
n Azaroak 26-28: mahaikideen 
izendapena jakinaraziko zaie 
izendatutako partikularrei, bai 
eta eginbeharren eskuliburua 
ematea ere (alegazioak aurkez-
teko epea, azaroak 29-aben-
duak 5 artean).

Hauteskundeetarako mahaien zozketa laster
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Azaroaren 25a ate joka dugu. 
Aurtengoan egun horri begira, 
zer nabarmendu nahiko zenuke-
te?
Matrakak: Guztiok dakigun 
bezala, azaroaren 25a indar-
keria sexistaren aurkako eguna 
da. Zer nabarmendu nahiko 
genukeen? Ongi dagoela egun 
bat izatea, urtean behin. Egun 
bat non politikariek euren 
kontzientzia garbitzeko hitz 
politak esango dituzten, egun 
bat non hedabideek puntu 
morea jarriko duten telebis-
tako pantailetan. Eta datozen 
364 egunetan zer? Hitzak hai-
zeak daramatza eta, beste be-
hin ere, hau argi geratzen da, 
izan ere, agenda politikoetan 
lehentasunik ez du egiturazko 
zapalkuntza honi errotik aurre 
egiteak, bigarren mailako kon-
tua da, beti. Hedabideetan ere 
eguneroko ogia dugu erailketa 
matxista baten, bortxaketa ba-
ten ala, oro har, eraso sexista 
baten berri ematerakoan mor-
boari uko ezin egitea. Jarrerok 
ez dute indarkeria sexistaren 
aurka egiten. Hitzetatik ekin–
tzetara pasa beharra dago.

Ondorio larrienak dituzten in-
darkeria kasuen berri izaten 
dugu sarri. Eraso sexistak hara-
tago doaz ordea.
Bai, halaxe da. Eraso larrienak 
detektatzeko errazenak badira 
ere, hauek ahalbidetzen dituz-
ten eta detektatzea hainbeste 
kostatzen zaizkigun hamaika 
eraso daude aurretik. Hauek 
ez dute, inondik inora, ga-
rrantzia gutxiago. 
Askotan izeberg-aren meta-
fora erabiltzen da, indarkeria 
kasu agerikoenak erailketa, 
bortxaketa edo jipoiak kasu, 
izebergaren urazaleko za-

Matrakak taldea: “Hitzetatik ekintzetara pasa beharra dago” 

“Indarkeria kasu oro da garrantzitsua”, Matrakak taldearen esanetan.

tia irudikatuko lukete; baina 
hauetara heldu baino lehe-
nago eraso sotil asko daude 
tartean, ez hain nabarmenak, 
detektatzea gehiago kostatzen 
zaizkigunak. Azken horiek 
izeberg-aren urpeko zatia osa-
tuko lukete. 
Garrantziaren kontua azpima-
rratzea gustatuko litzaiguke. 
Aurrez aipatutako eraso soti-
lek, mikromatxismo moduan 

ere ezagunak direnak, ez dute 
garrantzia gutxiago, izan ere, 
ageriko indarkeria kasuak sos-
tengatzeko ez hain agerikoen 
beharra dute (urpekoena). 
“Mikro” aurrizkia izanagatik 
jarrera matxistak dira, bere 
horretan. Indarkeria kasu oro 
da garrantzitsua, menpera–
tzaile eta menpekoak sortzen 
dituelako, baldintza ezberdi-
netan posizionatzea dakarre-
lako. 

Azken aldian Usurbilen ere zen-
bait indarkeria kasu izan direla 
salatu duzue. Kasuon aurrean 
zein erreakzio egon dela suma-
tu duzue? 
Usurbil ez da uharte bat eta 
indarkeria matxista kasuak ez 
dira beti kanpoan gertatzen, 
etxean ere gertatzen dira. 
Azken aldian, erasotuek salatu 
egin dituzte, oihartzuna izan 
dute kasuok, baina zenbat 
gertatzen dira egunerokoan 
eta ez dute argirik ikusten? Gi-
zartean, orokorrean, kasu iso-
latu moduan saltzen zaizkigu, 
ezezagun batek gauez bakarrik 

leku bakarti eta ilun batetik 
pasatzen den emakume bati 
erasotu diola pentsatzen da, 
baina ez da hala. Erasotzaileen 
%80a erasotuaren ezaguna 
izaten da eta uste oker, baina 
oso zabalduaren aurka, egun 
argiz eta ohiko lekuetan ger-
tatzen dira. 

Kasuon aurrean modu guz-
tietako erreakzioak egoten 
dira, batzutan errudun sen-
timendua izaten dure eraso-
tuek, zerbaitegatik gertatu 
zaiela uste dute. Lotsatu egi-
ten dira. Askotan, ingurukoek 
zalantzan jartzen dute eraso-
tuak kontatutakoa, nahi gabe, 
epaitzera jotzen da, gizartean, 
oro har, oso barneratua da-
goen jarrera da hau. Honela, 
erasotuari dudak sortzen zaiz-
kio, ez-baian jartzen du jazo-
takoa “hainbesterako ote da?” 
galdetzen dio bere buruari. Eta 
bai, bada. Ezin gara beti isilik 
gelditu mundu mailako bakea-
gatik, hori ez baita bakea. Ez 
gure bakea behintzat.

Nola jokatu edo kudeatu behar-
ko lirateke halakoak gertu ger-
tatzen direnean?
Nola kudeatu beharko lirate-
keen halakoak galdetu duzu, 
guk autodefentsa feministaren 
aldeko aldarria egiten dugu. 
Autodefentsa feministak po-
tentzialki erasotua izan zai-
tezkeela onartzera zarama–
tza eta hori oso ‘heavy’a da, 
baina emakumeon kasuan 
hala da. Horregatik, autode-
fentsa feministak betaurreko 
moreak   janzteko, erasoak 
identifikatzeko eta egiturazko 
zapalkuntza ulertzeko bitar-
tekoak ematen dizkigu, baita 
eraso sotilenen aurrean eran–
tzuteko trikimailuak ere. 

Hemen da beste behin, eraso sexisten aurkako eguna, emakumeen aurkako indarkeria salatuko duen azaroaren 
25a. Matrakak Usurbilgo Talde Feministak hainbat ekimen antolatu ditu egunotarako, gu guztion kontzientzia            

piztu, sentsibilizatu eta “matxismoari planto egiteko”. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua dela diote 
Matrakek, eta indarkeria hau behingoz akabatzeko gu guztiok beharrezkoak garela gogorarazi digute lerrootan. 

MATRAKAK

“Usurbil ez da 
uharte bat eta 

indarkeria matxista 
kasuak ez dira beti 
kanpoan gertatzen, 
etxean ere gertatzen 
dira. Azken aldian, 

erasotuek salatu egin 
dituzte, oihartzuna 

izan dute kasuok, baina 
zenbat gertatzen dira 

egunerokoan eta ez dute 
argirik ikusten?”
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Azaroak 20, ostirala 
n 18:00 Jardunaldia: “Ezta-
baida feministarako Zapatis-
moaren ekarpenak: bizitza 
osoa indarkeriaren kontra bo-
rrokan”. 
Hizlariak: Cecilia Santia-
go (Chiapas, Mexiko), Idoia 
Arraiza (Bilgune Feminista), 
Cony Carranza Castro (“Muje-
res del Mundo”), Kattalin Mi-
ner (Medeak). 
Informazio gehiago: lumaltik.
org 
Elkarlanean: Matrakak, Lu-

maltik Herriak, Medeak, Eus-
kal Herriko Bilgune Feminista, 
Usurbilgo Udala, Gipuzkoako 
Foru Aldundia.  Ondoren, lun-
txa.
n 22:00 Mor More taldearen 
kontzertua Aitzagan: “Giro 
akustikoak lantzen dituen 
banda zarauztarra da ho-
nakoa. Bi gitarra, perkusioa 
eta ahots goxoak dira hi-
rukoaren ezaugarriak”.

Azaroak 22, igandea 
n 13:00ak aldera, “Matxis-

moak eraildako emakumeen 
urratsak” oroitzapen ekitaldia 
Irazu kalean. “Aurten Euskal 
Herrian izandako erailketa 
matxistak ekarriko ditugu go-
gora”. 

n 18:00 Te doy mis ojos 
(2003) film proiekzioa Sute-
gin.  “Neguko gau batean, 
Pilarrek ihes egiten du bere 
etxetik. Lau gauza daramatza 
eta bere seme Juan. Antonio-
rengandik, tratu txarrak ema-
ten dizkion eta 9 urtez bera-
rekin ezkonduta daramatzan 

senarrarengandik ihesi doa. 
Antoniok ez du itxaroten, 
bere bila doa”. Aktoreak: Laia 
Marull, Luis Tosar, Candela 
Peña.  Zuzendaria: Iciar Bo–
llain.

Azaroak 25, asteazkena 
n 19:00 Emakumeenganako 
Indarkeriaren Kontrako Egu-
na: elkarretaratzea Mikel La-
boa plazan.

Antolatzailea: Matrakak, 
Usurbilgo Talde Feminista.

MATRAKAK 

“Gizartean erasotua 
da seinalatua eta ez 

erasotzailea. 
Atentzio guztia 

erasotuaren 
gainean jartzen da. 
Eta honek ez luke 

hala izan beharko”

Matrakak taldea: “Hitzetatik ekintzetara pasa beharra dago” 

 

Emakumeen aurkako indarkeria-
ren aurrean, beste zerbait aipa–
tzeko? 
Matrakak: Eraso sexistaren bat 
gertatzean, morboak gugan 
nahi baino eragin handiagoa 
izaten duela da. Hau da, asko-
tan, erasotua nor izan den ja-
kin nahi izaten da eta herrian 
ere gauza bera pasa zaigu. 
“Nor erasotu dute?” galdetu di-
gute, behin baino gehiagotan, 
eta ez emozionalki nola aur-
kitzen den erasotua (anonimo-
tasuna mantenduz), zer eraso 
sexista izan den edota nor izan 
den erasotzailea. Gizartean 
erasotua da seinalatua eta ez 
erasotzailea. Atentzio guztia 
erasotuaren gainean jartzen 
da. Eta honek ez luke hala izan 
beharko.

Azken elkarretaratzeetan adin 
eta sexu ezberdinetako herritar 
gehiago sumatu da. Usurbilen 
ere, emakumeenganako indarke-
riaren aurkako salaketa aldarria 
indartzen ari da?
Baietz esango genuke, hasi 
ginenetik azkenekoraino na-
barmentzen da aldea, ge-
roz eta gehiago batzen gara 

“Jendeak, ‘Feminismo’ hitza gizonezkoen aurkako mugimendutzat du eta ez da 
hala. Feminismoak pertsona askez osaturiko jendarte parekidea du helburu”.

elkarretaratzeetan eta hori 
pozgarria da. Horregatik, le-

rro hauek aprobetxatu nahiko 
genituzke eskerrak emateko 
eta beraien elkartasuna adie-
razten jarraitzeko eskatzeko 
herritarrei. Hala ere, pozga-
rriena elkarretaratzerik egin 
behar ez izatea litzateke, bai-
na, zoritxarrez, halakoxea da 
errealitatea. 

Ah! Eta nahiz eta geroz eta 
gehiago garen indarkeria se-
xistaren aurka kalera salatze-
ra ateratzen garenak, ez dugu 
aipatu gabe utzi nahi herrian 
(eta herritik haratago) femi-

Eraso sexisten aurkako ekimenak

nismoak dituen erresisten–
tziak. ‘Feminismo’ hitza, jen-
deak, gizonezkoen aurkako 
mugimendutzat du eta ez da 
hala. Feminismoak pertsona 
askez osaturiko jendarte pa-
rekidea du helburu. Ez die, 
inondik inora, gizonezkoei 
hezkuntza, osasuna ala boto 
eskubidea ukatu nahi, femi-
nismoak ez du gizonen bizi–
tzekin amaitu nahi edota ez 
die ablazioaren pareko eroke-
riarik gauzatu nahi. Matxis-
moa da botere harremanetan, 
menperatzaile eta menpekoe-
tan, oinarritzen duena jen-
darte ordena; feminismoak ez 
du zapaldurik nahi inon.

Egunotarako antolatu dituzuen 
ekimenetara zergatik ez dugu 
huts egin behar?
Gaian formatzeko, kontzien–
tzia pizteko, gozatzeko, sent-
sibilizatzeko, errealitate ezber-
dinak ezagutzeko, herritarrak 
beste modu batera harreman–
tzeko, egunerokoan ateratzen 
ez diren gai ikusezinez hitz 
egiteko, eta, batez ere, matxis-
moari planto egiteko. Guztiok 
beharrezkoak garelako.
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Etxeko altxorrak ezagutzen
Harribitxi asko ditu 

udalerri honek. Ho-
rietako batzuk eza-

gutzen, edo hauetaz gehiago 
ikasteko aukera izan genuen 
igandean, Jakoba Errekondo 
paisajistaren eskutik. Igaro 
bai, baina sarri agian erre-
paratu ez diogun ondare 
aberatsa du herri honek, eza-
gutzeke oraindik. Udalerria 
sakonago ezagutzeko aukera 
izan zuten azaroaren 15ean, 
Arratzaindik Aginaga aldera 
egindako irteeran parte hartu 
zuten 60 bat lagunek. 

Lehenago antolatu izan di-
tugun ibilaldietara joandako 
herritar batek baino gehiagok 
errepikatu zuen esperientzia 
eta lagun berriak batu dira 
oraingoan. Eguraldia mundiala 
gainera. Ezin gehiago eskatu. 
Zapore gozo askoarekin amai-

tu dugu aurtengo NOAUA! Kul-
turaldia. 

Kulturaldi oparoa
Ibilaldiaren bezperan, 80 bat 
lagun animatu ziren baita De-
jabu taldekoen “Arrastoak” 

antzezlanera. Jendea gustura 
Sutegin ikusitakoarekin. 

Asier Azpiroz eta Ane La-
baka bertsolariekin Artzabal-
go ekitaldi aretoan ostiralean 
eginiko afarirarako ere tal-
detxo bat bildu zen, eta giro 
goxo askoan aritu ziren ber–

Aurreko igandean, Arratzaindik Aginaga aldera egindako irteeran lagun ugari batu ziren.

tsotan eta jan edanean. 
Eta Yolanda Arrieta 

idazlearekin, “Argiaren ala-
ba” liburuko pertsonaia eta 
istorioen jatorrira, denboran 
zehar bidaiatzeko aukera 
izan genuen. Datorren ur-
tean, gehiago.
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Abenduaren 12an ospatuko da 
eta Hitz Aho guraso elkarteak 
herritarren laguntza eskatu du: 
“Zuen etxeetan erabiltzen edo 
behar ez dituzuen jostailu, ipuin, 
liburu, DVD eta antzekoak badi-
tuzue, orain duzue guzti horiei 
erabilpen berria emateko auke-
ra”. Azoka-eguna baino lehen, 
abenduaren 10 eta 11 bitartean, 
17:00etatik 19:00etara, Sutegin 
izango dira jostailuak jasotzen. 
n Jostailuek osorik egon behar 
dute. 
n Bilketa egunetan jasotzen 
dena musu-truk emango da. 
Horren truke, nahi izanez gero, 
txartel bat jasoko du bakoitzak 
azoka egunean beste jostailuren 
batengatik aldatzeko.
n Azokan jostailuak trukatzeko, 
8 urtetik beherakoek, arduradun 
batekin parte hartu beharko dute.
n DVD eta antzekoek jatorrizkoak 
izan beharko dute.

 

Jostailu erabilien Azoka

Reiki taldea, herritar gehiago hartzeko prest

Orain arte Santuenea auzo 
elkarteko egoitzako ohi-
ko erabiltzaileak gerturatu 

izan dira, baina orain udalerri oso-
ra zabaldu nahi dute egiten duten 
lanketa. Jarduera ezagutarazi eta 
usurbildarrak Reiki egitera animatu 
nahi dituzte. 

Reiki saioetan parte hartzeko inte-
resa duzuenontzat; asteazken arra–
tsaldeetan biltzen dira, 18:30-20:30 
artean Santueneko auzo elkarteko 
egoitzan. Baina bertaratu aurretik, 
deitu 619 791 170 telefono zenbakira 
(Abelina). 15 eurokoa da, gastuei au-
rre egiteko finkatu duten kuota. Izen 
emateko deialdia irailean egin zuten 
arren, apuntatzeko epeak zabalik se-
giko du ikasturte osoan zehar. 

Aurrez izen ematea eskatzen dute, 
talde barruan antolaketa lanak behar 
bezala egiteko. “Zenbat pertsona ga-
tozen Reiki ematera, horren arabera 
hartuko dugu jendea”, ohartarazi 
dutenez. Lehen aldiz doazenen–
tzat, lau saioetan segidan etortzea 
aholkatzen diete, datorrenak aldake-
tak esperimentatu ditzan.

Norbere lanketarako 
lagungarria
Donostian egindako Reiki ikastaro 
batean elkar ezagutu zuten eta han-
dik Santueneara etorri eta talde be-
zala antolatu ziren. Bi urte darama–
tzate saioekin eta esperientzia guztiz 
onuragarria izan dela diote. “Jendea 
etortzen hasi zen, oso pozik dago. 
Ona da denontzat”, aipatu digute.

Argi utzi nahi dute, “ez gara me-
dikuak. Ez dugu ezer sendatzen”. 
Botikaren bat hartzen ari direnek ez 
dute inongo arazorik Reiki egiteko. 
Bai aldiz, ebakuntzaren bat egin be-
har dutenek. Ebakuntza aurretik ez 

dute aholkatzen Reiki egitea, anes-
tesiagatik. Ebakuntza egin ostean 
bai, arazorik gabe.

Lagungarria suertatzen da Rei-
ki egitea hain zuzen, gaixotasun 
prozesu luzeetan direnentzat, “oso 
ondo dator. Lasaitu, indartu, eta 
zelulak askoz azkarrago birsortzea 
bultzatzen da”. Reikiak norbera egi-
ten ari den prozesu pertsonalean 
eragiten du. Diotenez, gorputzean 
ditugun energia zentroak, “txakrak” 
deituriko korapiloak armonizatzean 
datza, Reikiak egiten duen lanketaren 
gakoa. Energia guneok blokeatzen di-
renean datoz osasun arazoak, tal-

dekoen esanetan. 
“Energia unibertsal hori kana-

lizatzen dugu pertsonei zuzenean 
heltzeko”, taldetik diotenez. Nor-
bera energia on hori helarazteko 
kanalean bihurtzen da. Emaitzekin 
gustura dira. “Oro har denak oso 
pozik joaten dira etxera. Lasaitasun 
eta zoriontasun handiagoa sentitzen 
dute buru eta gorputzean, eta ho-
bekuntzak, esaterako, gaixotasunak 
dituzten hainbat lagunen kasuan”, 
adierazi digutenez. 

Reikiak norberak behar duen ho-
rretan laguntzen diola adierazi di-
gute, maila fisiko, psikologiko nahiz 
emozionalean. “Beti du onura, ba–
tzuetan gutxiago besteetan gehiago 
sentitzen da, pertsonaren arabera”, 
diotenez. Ordubete etzanda egonda, 
une horretako sentsazioa zoragarria 
dela diote. Hortik aurrera egin beha-
rrekoa norbere esku egoten da halere. 
Reikia lagungarria den arren, norbere 
prozesua, “norberak egin behar du. 
Reiki saioetan parte hartuta dena ez 
da konpontzen”.

Gorputzean ditugun energia zentroak, “txakrak” deituriko korapiloak, armonizatzean datza reikia.

REIKI TALDEA

“Gaixotasun prozesu 
luzeetan direnentzat, 

oso ondo dator. Lasaitu, 
indartu, eta zelulak 

askoz azkarrago 
birsortzea 

bultzatzen da”
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Jangelako lagunak gara baratzea 
lantzen dugunak. Egutegi bat 
daukagu zer, noiz, landatu eta erein 

esaten diguna.

Ekhiñe: Baratzean, nola lan egiten du-
zue?
Unai: Zuloak egiten ditugu, haziak erein, 
zuloak tapatu, ureztatu. Ongarriarekin 
lurra aberastu.
Unai: Ze tresna erabiltzen dituzue?
Aitor: Eskuarea, pala, aitzurra, eskuak, 
tutu malgua...
Ibai: Nola kentzen dituzue belar txarrak?
Ekhiñe: Eskuekin, eskuareakin, eta ai–
tzurrarekin.
Unai: Ze landare jartzen dituzue?
Uxue: Orain arte ekiloreak, perrexila, 
piper berdeak, erromeroa, menda, izpi-
likua, artoa, mugurdiak, alberjiniak, 
zerbak, babarrunak, patatak, babak, ti-
pulak, txitxirioak, dilistak, errefautxoak, 
orburuak, azak... 
Unai: Nola jasotzen duzue baratzak ema-
ten duena?
Ibai: Suabe, suabe, eskuekin. Mozteko 
guraizeak erabiltzen ditugu.
Ekhiñe: Ze ongarri erabiltzen duzue?
Uxue: Konpostagailuan lortzen dugu-
na. Jangelan sortzen diren hondakinak 
konpostatzen ditugu.
Ibai: Txoriak izutzeko zer erabiltzen du-
zue?
Aitor: Txorimaloa.
Uxue: Nola ureztatzen duzue baratza?

Eskola Txikiko baratza, Zubietan

Behobia Txikin
Helduak bakarrik ez, haur eta gazte-
txoak ere lasterketa egiteko aukera iza-
ten dute Behobia-Donostia proba eguna-
ren bezperan, Anoetako pistan. Ondoko 
irudian, azaroaren 7an Behobia Txikin 
parte hartu zuen usurbildar taldea.

Gipuzkoako 
Pilota  Txapelketa
Azaroak 19 osteguna, 21:15 Usurbil
Nagusiak Ohorezko maila, finalerdia
PAGAZPE-HERNANI
 Xabi Santxo-Aitor Gorrotxategi

Azaroak 20 ostirala, 19:00 Aginaga
Nagusiak 3. maila
PAGAZPE-HONDARRIBIA
Enrike Huizi-Mikel Landa

Kadete 2. maila
PAGAZPE-OIARPE 
Jon Zumeta-Aimar Iruretagoiena

Jubenilak 1. maila, finalerdia
PAGAZPE-ILUNPE
Hodei Exposito-Aitor Aranguren

Pala goma 1. maila, finalerdia
PAGAZPE-REAL SOCIEDAD
Xabier Errasti-Imanol Esnaola

Azaroak 22 igandea, 12:00 Aginaga
Nagusiak 1.maila, finalerdia
PAGAZPE - LAPKE
Xabier Urbieta-Ander Quina 

Zubietako Eskola Txikian, “jangelako lagunak gara baratzea lantzen dugunak”.

Aitor: Botilak eta tutu malgua erabiltzen 
ditugu.
Ekhiñe: Barraskiloak eta inurriak, nola 
uxatzen dituzue?
Aitor: Kafe hautsarekin eta usain-iltzare-
kin.
Ane: Baratzeko lana gustukoa duzu...
Ekhiñe: Ureztatu eta etekinak jaso.
Uxue: Ureztatu.         
Unai: Zuloak tapatu.
Aitor: Etekinak jaso.
                                  Zubietako Eskola Txikia

Ordainketak egin edota udal zerbitzuetan 
identifikaziorako balioko duen txartel be-
rria  izango dute usurbildarrek, 2016an. 
Txartelaren izena eta irudia erabakitzeko 
lehiaketa antolatu da. Guztira 15 lan aur-
keztu dira. Epaimahaia ostiralean bilduko 
da berriz, eta txapelketan parte hartu duten 
hamabost lanotatik hiru hautatuko dituzte. 
Eta hiru diseinuon artean aukeratu beharko 
dute gero herritarrek. Sutegin ikusgai jarriko 
dituzte eta eskuorria banatuko da etxeetan. 
Eskuorri hori bozka papera ere izango da. 
Hain zuzen, hiru diseinu lan hauetako baten 
aldeko bozka eman ahalko da. Bozka pape-
ra, Hurbilago Elkarteko saltokietan jarriko 
dituzten kaxetan utzi ahalko da. Herritarren 
aldetik babestuena izan den diseinu lana ba-
liatuko da Herritar Txartel berrirako. 

15 diseinu lan, Herritar 
Txartelarentzat
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Liburu aurkezpen, proiekzio, ir-
teera eta bazkari batekin, ate 
joka dugu jada Andatza M.K.T.-k 

antolaturiko Mendi Astea:

Azaroak 26, osteguna
n 19:30 Sutegin: “Nire barneko 
mendiak” liburuaren aurkezpena eta 
emanaldia.  Aurkezleak: Jose Mari 
Azpiazu (egilea), Josu Bereziartua.
Zehaztasunak: “Liburu honek erre-
flexioak eta argazkiak bateratu ditu. 
Erreflexio samurrak, irakur errazak, 
gizatiarrak eta mundutiarrak Euskal 
Herriko mendikateetan ateratako 
argazki ikusgarriekin batera. Men-
dizaletasuna ulertzeko modu berri 
eta orijinala aurkezten digu liburuak, 
abentura eta ekintza behaketa eta 
barneko sentimenduen azalera–
tzearekin bat eginda. Esperientzia 
handiko alpinista eta idazlea den 
Jose Mari Azpiazuk liburu hau asmo 
bikoitzarekin jarri du gure esku: 
erreflexioei esker eguneroko estresa 
baretzekoarekin eta bizitzaren zail-
tasunen aurrean gogoa eta indarra 
piztekoarekin. Dosi txikietan irakurri 
ahal izateko zure gau-mahaiko li-
burua izateko sortua izan da. “Egu-
naren amaieran- idazleak hala dio 
sarreran- bat, bi edo hiru erreflexio 
irakurri eta argazki batzuk behatzeak 

Mendi Astea, azaroaren 26tik 28ra

“Mendizale baten ametsa” izeneko emanaldian hartuko du parte 
Asier Izagirre mendizaleak.

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

Eskubaloia, Euskal 
Selekzioa
Azaroak 22 igandea
15:40 Infantil mutilen entrena-
mendua Getxoko Fadura Kirolde-
gian. Usurbil KE-ko Eneko Furunda-
rena deitu dute hitzordura. 
15:40 Kadete mutilen entrenamen-
dua Arrasateko Iturripe Kiroldegian. 
Usurbil K.E.-ko Eneko Iribar Zumeta 
deitu dute hitzordura. 
16:30 Kadete nesken entrenamen-
dua Barakaldoko Lasesarre Kirol-
degian. Usurbil K.E.-ko Ainhoa Illa-
rramendi Jauregiberri deitu dute 
hitzordura. 
16:30 Jubenil nesken entrenamendu 
saioa, Barakaldoko Lasesarre Kirol-
degian. Usurbil K.E.-ko Ane Irazabal 
Esnaola eta Estitxu Berasategi Eiza-
girre deitu dituzte hitzordura. 
17:30 Jubenil mutilen entrenamen-
dua Arrasateko Iturripe Kiroldegian. 
Usurbil K.E.-ko Mikel Atxega Arruti 

deitu dute hitzordura.

Futbola Haranen
Azaroak 21 larunbata
10:00 Alebin mutilak: 
Udarregi 5A-Landaberri 5A
Udarregi 6A-Landaberri 6A
11:30 Kadete mutilak: Usurbil 
F.T.-Ekintza K.E.
15:30 Preferente mailako taldea: 
Usurbil F.T.-Antzuola K.E.
17:45 Jubenil mutilak: Usurbil 
F.T.-Sporting de Herrera.

Azaroak 22 igandea
10:30-13:00 Futbol Eskola: Usurbil 
F.T.-Trintxerpe C.D.

modu erlaxatuagoan loak hartzen 
lagunduko dizu”.

Azaroak 27, ostirala 
n 19:30 Sutegin: “Mendizale baten 
ametsa” emanaldia. 
Aurkezlea: Asier Izagirre. 
Zehaztasunak: “Himalaya eta Ka-
rakorumeko Daulaghiri, Manaslu, 
Kanchenjunga, Annapurna, Shisha 
Pagma eta Broad Peaken berak egin-
dako zortzimilakoen igoeren irudi 
bilduma aurkeztuko digu eta izan-
dako esperientziak azalduko dizkigu”.

Azaroak 28, larunbata 

n 8:00 Frontoi atzetik, mendi irtee-
ra Usurbilgo inguruetara. 
Ondoren, bazkaria Patri jatetxean. 
Zehaztasunak: bazkarira joateko 
izena aldez aurretik eman beharko 
da, ikus-entzunezko saioak progra-
matu diren egunetan, Sutegin jarri-
ko den mahaian.
Oharra: Sutegin burutuko diren 
ekitaldiak hasi aurretik, 2016ko 
federatu txartelak berritu eta as-
teburuko ibilaldirako izena emate-
ko aukera izango da Sutegi kultur 
etxean bertan. 
Informazio gehiago: andatzamen-
dizale.info web orrialdean.

Azaroak 21, larunbata
09:15 Benjamin neskak eta mutilak: 
Mini Eskubaloi Topaketak
11:15 Alebin neskak, Buruntzaldea: 
Udarregi 5A-Udarregi 6A
11:15 Alebin neskak, Buruntzaldea: 
Udarregi 6B-Udarregi 6C
12:15 Infantil neskak, Gipuzkoako Txapel–
keta: Udarregi A-Arantzazuko Ama

13:30 Infantil mutilak, Gipuzkoako 
Txapelketa: 
Udarregi B-Udarregi A
15:45 Kadete neskak, Euskal Liga: 
Usurbil K.E. “A”-C.B. Kukullaga
17:30 Jubenil neskak, Euskal Liga: 
Usurbil K.E.-C.B. Kukullaga
19:15 Senior neskak, Euskal Liga: 
Usurbil K.E.-Pulpo K.E.

Azaroak 22, igandea
09:15 Alebin neskak, Errendimen-
dua Gipuzkoako Txapelketa: 
Usurbil K.E.-Ereintza
10:15 Alebin mutilak, Errendimen-
dua Gipuzkoako Txapelketa: 
Usurbil K.E.-Ereintza
11:30 Kadete neskak, Gipuzkoako 
Txapelketa: Usurbil K.E. B-Ereintza B

Eskubaloia, Kiroldegian



 2015eko azaroaren 20an16 GAZI, GOZO, GEZA

OHARRA: Azaroaren 27an aterako dugu 
hurrengo NOAUA! astekaria. Oharrak, 
zorion-agurrak, bestelako deialdiak...  

jakinarazteko azken eguna:
 azaroak 23 astelehena. 

E-postaz: erredakzioa@noaua.eus

Heriotzak
Antonio Arruti Arruti
98 urterekin hil zen 
azaroaren 15ean, 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 -
nak Elur! 
Azaroaren 
22an 11 
urte potolo 
egingo di-
tuzu. 
Zorionak!

Zorionak      
Danel! 10 urte 
borobil betetzen 
dituzu ostira-
lean! Muxutxu 
goxuak Unax, 
Luken eta fa-
milia osoaren 
partez!

Zorionak
Izaro! Aza-
roaren 16an 
8 urte bete 
z e n i t u e n . 
Muxu handi 
bana Itoitz, 
ama eta ai-
taren partez.
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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 19 - azaroak 29
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                           

Astelehena 23 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte 

Asteartea 24 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte        

Asteazkena 25 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte       

Osteguna 26 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte      

Ostirala 27 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte        

Larunbata 28 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Igandea 29 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

Zubieta Pilota Elkartearen alde laguntza 
biltzeko jaialdia antolatu dute azaroaren 
22rako; Txerriaren Festa. Txerria hiltzeko 

zegoen ohitura berreskuratu edo ezagutarazi 
nahi dute bide batez. 

Azaroak 22, igandea
Txerriaren Festa Zubietan, Zubieta Pilota Elkar-
tearen alde: 
n Goizean zehar, postuak: gazta egilea, pilota 
egilea, larruz eginiko lanak, sagardo egitea... 
n 10:00 Txerri-hilketa ondorengo lanen 
erakusketa. 
n 10:15 Txistorra, odolki eta saltxitxen ekoizpe-
na. Ondoren, pintxoak salduko dira. 
n 12:00 Gaztetxoen arteko Joko Garbiko parti-
dak frontoian. 
n 14:00 Bazkaria frontoian. Menua: Eusko La-
bel Tolosako babarrunak eta Ibarlur Ibarrako 

piparrak, Lumagorri oilaskoak, gazta, kafea eta 
kopa. Txartelak aurrez salgai azaroaren 19ra 
arte, Alamandegin eta Barazarren. 20 eurotan 
helduenak, 10 eurotan 14 urtera artekoenak.
n Bazkalostean, kantuan arituko dira.
Antolatzailea: Zubieta Pilota Elkartea.

Agenda
20 21 22

azaroa

ostirala larunbata igandea
“Eztabaida feministarako Zapatismoaren 
ekarpenak” 18:00etan Potxoenean.
Gure Esku Dago bilera. 19:00etan Potxoenea.
Kontzertua: Mor More. 22:00etan Aitzagan.

Usurbilgo Gazte Eguna ikus 7. orria.
Antzerkia Aginagan: “Azken eguzkilorea” 
17:00etan Aginagan.
Erraustegiaren aurkako manifestazioa. 
17:00etan Lasarte-Oriako Okendo plazan.

Txerriaren Festa Zubietan.
“Matxismoak eraildako emakumeen 
urratsak” oroitzapen ekitaldia. 13:00ean 
Irazu kalean.
“Te doy mis ojos” filma 18:00etan Sutegin.

Azken ostiraleko 
elkarretaratzea
Usurbilen Nahi Ditugu bilguneak deituta, 
euskal preso, iheslari eta haien senideen es-
kubideak errespetatzea exijitzeko elkarreta-
ratzea azaroaren 27an. Ohi bezala, iluntzeko 
20:00etan hasita, Mikel Laboa plazan. 

Oskorri omentzeko 
kantu-jira
Berezia izango da azaroaren 28ako kantu-
zaleen bilkura. Behin betiko agurtzear den 
Oskorri taldea omenduko du Kantu Taldeak 
antolaturiko kantu-jirak. Ibilbide luzeko mu-
sika taldearen abestiak kantatuko dituzte. 
Hitzordua, azaroaren 28an, 19:00etan Mikel 
Laboa plazan.

“Ikilimilikiliklik”, Joxan 
Artzeren lanen erakusketa 
Azaroaren 27tik otsailaren 14ra Donos-
tiako San Telmo Museoan ikusgai izan-
go da Joxan Artzeren lanen inguruko 
erakusketa. Ikus-entzunezko bidaia ho-
netan, audio grabaketak, taula gaineko 
ikuskizunak eta egilearen poemak batu 
dituzte Alberto Lizarraldek eta Carlos 
Rodriguezek. Zabalik izango da hiru hila-
betez, azaroaren 27tik aurrera, astearte-
tik igandera, 10:00-20:00 artean. Sarrera 
doakoa izango da. 

Txerriaren Festa, igandean Zubietan

Zubieta Pilota Elkartearen alde antolatu da 
Txerriaren Festa.

Feminismoaz solasaldia
Eztabaida feministarako Zapatismoaren 
ekarpenak: bizi osoko borroka indarke-
riaren aurka izeneko jardunaldia antolatu 
dute ostiral honetarako. 
n Eguna: azaroak 20, ostirala.
n 18:00etan, Potxoenean.
n Hizlariak: Cecilia Santiago (Chiapas, 
Mexiko), Idoia Arraiza (Bilgune Feminis-
ta), Cony Carranza Castro (“Mujeres del 
Mundo”), Kattalin Miner (Medeak).

Musikalean kalejira
Ostegun honetan, azaroak 19, Santa 
Zeziliren omenezko “Musikalean” kaleji-
ra arratsaldeko 18:00etan, Zumarte Mu-
sika Eskolatik abiatuta, trikitixa-pandero 
taldea, Musika Txokoko eta abesbatzako 
ikasleekin. 
n 19:00 Musika Eskolako talde instru-
mentalen kontzertua Sutegiko audito-
rioan. Sarrera: doan.
Antolatzailea: Zumarte Musika Eskola.



  



 


