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Mediku talde bat, 
errausteak eragiten 
dituen osasun 
arazoez kezkatuta

Gure Esku Dago 
taldeak bazkidetza 
kanpaina abiarazi du

Milioi bat euro 
inbertsioetan
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Albistea iruditan

Laburrean

Herriko jaiak prestatzen 
hasteko lehen bilera

Bihurri ludotekako 
bazkidetzen ordainketa

1956koen kinto afaria 
otsailaren 27an egingo dute

Santixabeletako Jai Batzordeak festak antola–
tzen hasteko lehen bilerarako hitzordua finkatu 
du; otsailaren 22an, 18:00etan Potxoenean. Bi-
lera irekia da, norbanako nahiz eragileek parte 
har dezakete batzordean. Bilgune honetan era-
baki ohi dira jai egunak, egitaraua...

Otsailaren 27an bilduko dira, Antxeta jatetxean. 
Otordurako izen emateak zabalik segitzen du, 
otsailaren 22ra arte. Izen emateko deitu, bi te-
lefono zenbakiotako batera:  
656 308 212 (Iñaki).
943 362 555 (Mari Karmen).

Ordainketarako epea zabaldu dute, otsailaren 
29ra arte. Bazkide berriek 30 euro eta jada baz-
kide direnek 10 euroko ordainketa egin beharko 
dute: Kutxabank 2095 5069 06 1063903578. 
Edozein zalantza argitu edo proposamenak 
egiteko, ludotekako tabloira jo dezakezue.

Euskal presoak

Euskal Herrira!
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Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua. 

Jendez betea ikustera ohituta gau-
de, baina oraingoan arrazoi berezi 
bat tarteko hurbildu zen hainbeste 

lagun; 24 urte bete berri baititu Aginaga 
Sagardotegiak. Otsaileko lehen ostiralean 
ospatu zuten urtemuga, Jon Ostolaza tri-
kitilariak girotu zuen afari berezi bezain 
dastagarri baten bueltan. 

Urtemugak berez bereziak badira, 
2017koa are gehiago izango da; mende 
laurdena beteko baitu Aginaga Sagardo-
tegiak. Zorionak!

Aginaga Sagardotegiak, 24 urte

Jon Ostolaza trikitilariak girotu zuen ostiraleko afaria.
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Idoia Torregarai

Eguneroko maitea, bada-
kit aspaldi honetan ez 
dizudala kasu gehiegi-

rik egin. Baina egunerokota-
sunaren gurpil zoroak idaz-
teko tarte handiegirik ez dit 
uzten. Dagoeneko hankago-
rriak hazi dira, eta neska eta 
mutil koxkor bilakatu. Nola 
pasatzen den denbora! Hain 
azkar eta hain bizi dena…

Dagoeneko papilla eta bo-
dien garaia atzean utzi dugu, 
eta batzuetan (BATZUETAN 
bakarrik) gau osoa lo egite-
ko aukera izaten dugu. Hori 
abantaila handia da, izan ere, 
urteak lo ondo egin gabe pa-
satzeak bere ondorioak ditu:  
begi-zulo eternalak edo zom-
bie egoera, besteak beste.

Pasa den astea, adibidez, 
eromen totala izan da. Oste-
gunean Santa Ageda bezpera, 
ostiralean ikastolako inauteri 
jaialdia eta larunbatean herri-
ko mozorro festa izan dugu. 
Hori bai maratoia eta ez New 
Yorkekoa.

Adibidez, Santa Ageda. 
Lehenik eta behin baserritar 
erropak non eta nola dau-
den ikusi behar izaten da, 
izan ere, bidean beti galtzen 
da zerbait: lepoko painelua 
ez denean txapela, eta man-
tala ez denean, galtzerdiak. 
Hori abarkak txikiak geratzen 
ez zaizkienean. Hobeto es-
ateko: txikiegiak batentzat 

eta handiegiak bestearentzat. 
Total, mendiko botarekin joa-
ten dira, baserritar look orto-
doxorik gabe. Eta behin zati 
guztiak aurkitzen dituzunean, 
txukun jarri behar. Egia esan-
go dizut: niretzat baserritar 
gona plantxatzea baino gauza 
zailagorik ez dago! Beno bai, 
baserritar gona eta baserritar 
galtzak plantxatzea. Eta buruko 
zapia… hor ere nahikoa lan 
korapilo dotore bat egiteko! 
Piratarena ateratzen zait gehie-
netan… Egia esan gero goza-
mena izaten da frontoian abes-
ten ikusten dituzunean. Beno, 
ikusi ikusi ez ditut ikusten, 
hainbeste jende dago eta! En–
tzutearekin konformatzen naiz, 
eta koplaren bat abestera ere 
bai. Gero amaitzean, zuregana 
hurbiltzen dira, buruko zapia 
okertuta, gerriko beltza as-
katuta eta kopetaldean maki-
lkada batekin. Egunean zehar 
desmontatzen joan izan balira 
bezala ematen du. Baina zein 
harro eta pozik denok! 

Edo ikastolako inauteri 
jaialdia. Aste batzuk aurretik 
jakiten dugu gurasook gela 
bakoitza zertaz mozorrotuko 
den. Eta garai horretan halako 
antsietate bat sartzen zaizu: 
izango al dugu etxean kamixeta 
berde eta galtza horirik? Izan 
ere, gaur egungo gurasook ko-
lore guztietako galtza eta ni-
kiak izan behar ditugu etxean, 

ikastolako jai guztiei aurre egin 
nahi baldin badiegu. Prestatu-
ta egon behar gara. Aurtengoa 
erreza zirudien: txikia betiko 
zakuarekin (eta beste urte bat 
geratzen zaio, iupi!) eta alaba 
untxi txuriz. Horrelakoetan ger-
tatzen den bezala, Murphyren 
legea kunplitu zen, izan ere, 
etxean ez genuen galtza txuririk 
eta hortxe joan behar izan nuen 
alabarekin dendara erostera… 
merkealdiak hasi ziren egu-
nean! Eta ni enteratu gabe (esan 
dizut zombie egoerarena lehen, 
ezta?). Hori da jendetza eta 
mundua dendan! Galtza parea 
segituan hartu eta ordu erdiko 
ilara itxaron izan behar genuen. 
Kutxara iristean bertako denda-
riak soilik galtza parea erostea-
gatik gaizki begiratzen zidala 
iruditu zitzaidan (gainontzeko 
guztiak Donostiko Orfeoi osoa 
janzteko adina arropa zerama-
ten), baina ez ikusiarena egin 
nuen. Hurrengo pausoa, ikas-
tolatik untxiaren isatsa izango 
zen ponpoia jostea zen. Eta hor 
bai, josten nire nirvana parti-
kularra aurkitzen dut, izan ere, 
nire amak niri mozorroak josten 
zizkidanekoaz gogoratzen naiz 
une horietan. Zenbat maitasun 
eta zer nolako arte-lanak haiek! 
Nik josi beharreko ponpoiak 
ez zeukan halako lanik, baina 
aizu, ipurtaldearen erdi erdian 
jarri behar da, ez kendu meri-
turik! Azkenean, urtero bezala, 

haur guztiek ikuskizun aparta 
eskaini zuten (zorionak ikas-
tolari), eta beti bezala, mada-
lena bezala negar egin nuen 
biak ikustean.

Eta bukatzeko, herriko i–
nauteriak. Aurten zertaz? 
Galdera horrekin irekitzen da 
izu eta egonezin garaia inau-
teri aurreko asteetan. Izan ere, 
aitortu dezagun, persona ba–
tzuei disfrazatzea hauteskun-
de mahaiko presidente izatea 
bezainbat gustatzen zaie. Zo-
rionez, beti izaten da koadrila 
guztietan persona bat mo-
zorrotzea izugarri gustatzen 
zaiona, eta are gehiago! ideiak 
eta logistika lotzen dituena. 
Bedeinkatuak zuek, txinotako 
peluka guztiak zuenak izango 
baitira! Portaletik ateratze-
rako lotsak pasatuta, koadrila 
biltzeko geratu den puntura 
iristea oso garrantzitsua da, 
taldearen parte sentitu eta 
erridikulu sentimendua gain-
ditzeko. Gure txikiek prime-
ran pasa zuten eguna, batez 
ere aita eta amaz deskoj... ba-
rre egiten. Hori bai, hurrengo 
urteetarako gogoratu komu-
nera joateko mozorro errazak 
pentsatzea, bestela… bestela 
gaizki bukatzen da kontua. 
Denentzat.

Beno, gaurkoz nahikoa da, 
hainbeste idazteagatik eskuak 
lo hartu dit eta. Lo... ze gauza 
ederra den lo egitea!

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

Ama (ez hain) hasiberriaren balada

HERORREK ESAN

Foncalenteko espetxera martxa, otsailaren 20an

Ezker Abertzaleak deitu 
duen “Abian” eztabaida 
prozesuaren baitan, eta 

euskal presoak euskal herrira–
tzea eskatzeko espetxe guztie-
tara martxak antolatu dituzte 
otsailaren 20rako. Usurbilen, 
Foncalenteko kartzelara; ber-

tan daude espetxeratuak, Olatz 
Lasagabaster eta Patxi Uranga 
herritarrak. Joan etorrirako au-
tobus zerbitzua antolatu dute 
eta izen ematea zabalik dago 
jada:
n Eguna: otsailak 20, larunbata.
n Zehaztasunak: espetxe guz-

tietara martxak antolatu ditu 
Ezker Abertzaleak. Usurbilen, 
Foncalenteko espetxera martxa 
antolatu da, bertan baitira bi 
herritar; Olatz Lasagabaster eta 
Patxi Uranga.
n Abiatzeko hitzordua: 
01:00etan Oiardo Kiroldegitik.

n Itzulera: larunbat arratsal-
de-iluntze partean. 
n Izen ematea: Aitzaga taberna. 
n Oharra: bidaia laguntzeko 10 
euroko bono-laguntzak daude 
Aitzaga tabernan. 
n Antolatzailea: Ezker Abertza-
lea.
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Usurbilgo Udalak kultur, 
kirol, gizarte ongizate, 
ingurumen eta nekaza-

ritza zein abeltzaintza eremue-
tan ekimenak diruz laguntzeko 
deialdia abiatu du. Herri eragi-
leek aurtengoan gauzatu nahi 
dituzten egitasmoetarako udal 
diru-laguntzak eskatzeko aukera 
izango dute otsailaren 29ra arte.

Tokiko Gobernu Batzarrak 
hilaren 1ean onartu zituen 

diru-laguntzok. Gobernu tal-
detik berri eman digutenez, 
guztira 300.000 euroko partida 
erreserbatu du laguntzotarako 
2016ko udal aurrekontuetan. 
Hain zuzen, herritarra eta herri 
bizitza jarri nahi izan dute au-
rrekontuon erdigunean. Herri-
tarren eta herriaren ongizatea, 
zentzurik zabalenean ulertuta.

Nekazaritza-abeltzaintza 
eta ingurumeneko udal di-
ru-laguntzak, 2015eko urtarri-

laren 1etik 2016ko otsailaren 
5era arte gauzaturiko egitas-
moentzako izango da. Diru-la-
guntzon helburu, onuradun 
eta zenbatekoen inguruko ar-
gibide gehiago eta dokumen-
tazioa eskuratzeko:
n Otsailaren 5eko Gipuzkoako 
Aldizkari Ofiziala.
n Udal erregistroa: zabalik as-
telehenetik ostiralera, 08:00-
14:30 artean.
n 943 371 951/ usurbil.eus

‘Busti Feminismoa’ 
ikastaroa, abiatzear
Parekidetasun Sailak anto-
latu du ikastaroa eta Miren 
Arangurenek eta Edurne 
Epeldek gidatuko dute. Oste-
gun honetan hasi eta apirila-
ren 28ra bitarte, ostegunero 
batuko dira Potxoenean.
n Iraupena: guztira 20 or-
duko ikastaroa.
n Egunak: otsailak 11, 18 eta 
25, martxoak 3 eta 10, apiri-
lak 7, 14, 21 eta 28 (ostegu-
nak).
n Ordutegia: 17:30-19:30.
n Non: Potxoenean.
n Dinamizatzaileak: Miren 
Aranguren eta Edurne Epelde 
(Emagin).
n Izen ematea, doan. Usur-
bilgo Udaleko parekidetasun 
sailean. 
n Telefono zenbakia: 943 377 
110. 
n E-posta helbidea:  
parekidetasuna@usurbil.eus
n Antolatzailea: Usurbilgo 
Udala.

Iñaki Eizagirre, 
sagardotegien 
zozketan saritua
N O A U A ! 
K u l t u r 
E lka r t eko 
bazkide za-
retenok pa-
gotxa ederra 
duzue negu 
honetan. 

Azken zozketan, Iñaki Ei-
zagirre Sagardiak 2 lagunen–
tzako afaria irabazi du Iruin 
Sagardotegian. Zorionak Iña-
ki! 

Etxez etxeko zerbitzua
n Zehaztasunak: etxez etxeko 
laguntza zerbitzua bi urteta-
rako, beste urte beteko bi epez 
luzagarria.
n Oinarriak: otsailaren 1eko 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizia-
lean. 
n Deialdira aurkezteko epea: 
15 egun natural, otsailaren 
1etik zenbatzen hasita.

Artzabalgo taberna
n Zehaztasunak: Gure Pakea 
Elkarteak Artzabalen duen 
egoitzako tabernaren kudeake-
ta kontratu esleipena 5 urteta-
rako, urtez urte 5 urtera arte 
luzagarria. 
n Oinarriak: otsailaren 2ko Gi-
puzkoako Aldizkari Ofizialean.
n Deialdira aurkezteko epea: 
20 egun naturalekoa, otsaila-
ren 2tik zenbatzen hasita.

Hiru udal zerbitzu, esleipen 
prozesuan

Santueneko Gure Elkarteko tabernaren kudeaketa bi urterako esleituko 
da, beste urte beteko bi epez luzagarri.

Santueneko Gure 
Elkarteko taberna
n Zehaztasunak: Santuenea 
11n kokatua dagoen Gure 
Elkartea jubilatuen lokaleko 
taberna eta bertan dauden ele-
mentu eta instalazioen erabil-
pena eta zerbitzua esleitzeko 
prozedura irekia. Bi urte, beste 
urte beteko bi epez luzagarria.
n Oinarriak: otsailaren 5eko Gi-
puzkoako Aldizkari Ofizialean.

n Deialdira aurkezteko epea:  
20 egun naturaleko epea, otsai-
laren 5ean zenbatzen hasita.

Informazio gehiago:
Hiru deialdien inguruko agi-
riak eskuratu edota informazio 
gehiago jasotzeko udaletxean:
n Jendaurreko ordutegia: astele-
henetik ostiralera, 08:00-14:30.
n 943 371 951 
n kontratazioa@usurbil.eus
n usurbil.eus

Udal diru-laguntzak eskatzeko aukera
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San Marko Mankomuni-
tateak eskaini ez dizkien 
zerbitzuengatik ordain–

tzera behartu dituztela salatu 
dute azken urteotan hainbat 
udalek. Eta udalok hainbate-
tan eskatu izan dute, jasotako 
zerbitzuen arabera ordain–
tzea. Eskaera berretsi zuten 
aurreko ostegunean, Usurbil, 
Hernani eta Oiartzungo alka-
teek. Oraingoan ordea, alde-
ko epaia eskutan zutela egin 
dute. “Epaitegiek erabaki dute 
eta arrazoia eman digute, zer-
bitzuaren araberako ordainke-
ten alde egin genuen udaloi”, 
adierazi zuen Hernaniko alkate 
Luis Intxauspek, Usurbilgo eta 
Oiartzungo alkateekin batera 
udalerri honetako udalbatza 
aretoan duela astebete egin zu-
ten agerraldian.

“Birziklatzeko ahalegin 
handiena egiten duten 
herritarrak kaltetzen ditu”
 Orain, epaia betetzea eska–
tzen dute. “Sententzia hau 
aplikatzen hastea eskatu nahi 
dugu gaur, San Marko Manko-
munitatea osatzen dugun he-
rri guztiontzat onuragarriagoa 
izango delako”, alkateon esa-
netan. Gogorarazi zutenez, 
“epai hau ez aplikatzeak San 
Markoko herri guztiak kalte–

tzen ditu. Batetik, birziklatzeko 
ahalegin handiena egiten du-
ten herritarrak kaltetzen ditu, 
baina baita orain arte zegokie-
na ordaindu ez duten herriak 
ere. Zenbat eta gehiago luzatu 
sententziaren aplikazioa, han-
diagoa izango da denon artean 
ordaindu beharreko zor hori, 
eta horrek Mankomunitateko 
beste herriak eta herritarrak 
kaltetzen ditu”.

Bidegabekeria
Horregatik, bidegabetzat jotzen 
duten egoera hau konpondu 
eta epaia betetzea eskatzen 
diete, San Markon agintean 
egon eta alkateon esanetan, 
“entzungor” segitzen duten 
EAJ eta PSE-ko ordezkariei. 
Salatu dutenez, “San Markoko 
Mankomunitateak onartutako 

aurrekontuek ez dute epaite-
giaren sententzia betetzen”.

177.000 euroko 
gainkostua ordaintzera 
behartuta
Jaso gabeko zerbitzuak or-
daintzearen aurka agertu dira 
udalok, eta orain baita justizia 
ere. Udalok Mankomunitateko 
azken urteotako aurrekontuen 
aurka aurkeztu izan dituzten 
helegiteetatik dator aipaturiko 
epaia. Hala, gogorarazi zigute-
nez, San Marko Mankomuni-
tateko 2014 eta 2015eko aurre-
kontuen aurkako errekurtsoak 
aurkeztu zituzten. 2014koari 
dagokionez, epaitegiek arra-
zoia eman diete. 2015eko he-
legitearen erantzunaren zain 
dira oraindik.

Bestalde, urtarrilaren 26an 
onartu ziren 2016ko aurre-
kontuak ere errekurrituko di-
tuztela iragarri dute Xabier 
Arregik, Luis Intxauspek eta 
Jexux Leonetek, Usurbil, Her-
nani eta Oiartzungo alkateek 
hurrenez hurren. Azken aurre-
kontuotan jasotzen ez dituzten 
zerbitzuengatik 177.000 euro 
ordaintzera behar nahi ditu 
San Marko Mankomunitateak, 
Usurbil, Hernani eta Oiartzun-
go Udalak.

Usurbil, Hernani eta Astigarragako udal ordezkarien arabera, “PSEk eta PNVk entzungor jarraitzen dute”.

“San Marko Mankomunitateko aurrekontuek 
ez dute epaitegiaren sententzia betetzen”

Tarifen igoera, 
GHK-ko estatutuen 
aurkako erabakia
San Markok udalerriotako 
herritarrek birziklatzeko egi-
ten duten ahalegina saritu 
beharrean zigortu nahi du-
tela diote. Baita Gipuzkoako 
Hondakinen Kontsortzioak 
ere “eta horren adibide gar-
bia da, onartu berri dituen 
tarifak. GHK-k Foru Aldun-
diarekin batera, erraustegia 
eraikitzearen itxitasuna oi-
narri, eraikitako zorra estal–
tzeko tasak igo egin ditu. Eta 
errefusaren tarifa ez ezik, 
organikoarena ere igo egin 
du, proportzio desberdinean 
gainera”.

Organikoaren tarifa igo dute
Kontsortzioak hartutako era-
bakia, erakunde honen es-
tatutuen aurka doala diote 
3 alkateok. Estatutuek, gai-
kako bilketa saritzen dutela 
diote “baina erabaki honek 
kontra egiten du. Gutxiago 
sortu eta gehien birzikla–
tzen dutenak zigortzen ditu. 
Gure galdera argia da: zer 
dela eta zigortzen dituzte, 
gutxien sortzen eta gehien 
birziklatzen dituzten herri-
tarrak? Zergatik igo dituzue 
organikoaren tarifak? Bes-
te behin ere erraustegiaren 
dizdirak itsututa.  Birzi-
klatzearen, ingurugiroaren, 
osasunaren, herritarren 
ongizatearen aurkako era-
bakia hartu dutenaren 
adierazgarri da GHK-k egin 
duen tarifaren igoera. Gure 
lehentasuna, alkateak garen 
heinean, gure udalerrietako 
herritarren interesak defen-
datzea da. Gipuzkoako agin-
tean daudenei ere dei egiten 
diegu gipuzkoarron intere-
sak babestera”.

“EPAIA BETE DADILA”

“Epaitegiek erabaki dute 
eta arrazoia eman 

digute, zerbitzuaren 
araberako ordainke-
ten alde egin genuen 
udaloi”. Orain epaia 

betetzea eskatzen dute 
Hernani, Astigarraga 

eta Usurbilgo udal 
gobernuek
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Otsailaren 28an herritar zuta-
be bana abiatuko da errauste 
plantaren kokagunea ingu-
ratzen duten udalerrietatik, 
azpiegitura eraiki nahi duten 
“zero puntura”. 

Besteak beste, goizeko 

11:00etan Usurbil eta Zubietako 
frontoietatik. 12:00etan zero 
puntuan elkartuko dira zuta-
be guztiak eta gero, martxaren 
helmugara, Zubietako frontoira 
abiatuko dira denak batera. 
Errausketaren Aurkako Mugi-

menduak antolatu du hitzor-
dua. 

Ostiral honetan, bilera irekia 
Potxoenean
Erraustegia Erabakia taldeak bi-
lera irekia deitu ostiral honeta-

rako: otsailak 12 ostirala, arra–
tsaldeko 18:00etan Potxoenean, 
“eragile eta herritar guztiei ire-
kia, otsailaren 28an Zubietako 
Letabide gainera egingo den 
Erraustegiaren Aurkako Martxa 
prestatzeko”.

IKERKETEK DIOTENEZ

“Erraustegiaren 
kokagunetik 10 

kilometroko erradioan, 
gaixotasunak areago-
tu egiten direla diote; 
leuzemia kasuak %21 

areagotzen direla, pleura 
minbizi kasuak %84 eta 

behazuneko minbizia 
kasuak %24”

Gaur egun, “errausketaren 
alde dagoena osasuna-
ren aurka dago”, na-

barmendu zuen Osasuna eta 
Errausketa Ikerketa Taldeko 
kide diren mediku talde batek, 
aurreko astean Donostiako Kol-
do Mitxelena Kulturunean egin 
zuen agerraldian. Moratoria es-
katu dute Zubietan eraiki asmo 
dagoen erraustegiarentzat, eta 
agintariek modu serioan balora 
ditzatela, hondakinak erraustu 
ordez, egon daitezkeen alterna-
tibak. 

“Irtenbide osasuntsuenen 
alde egiteko unea da. Garaiz 
gaude gure hondakinen ku-
deaketa arduratsu bat egiteko. 
Hauen errausketak ingurume-
nean, gugan, gure seme-alaba 
eta hauen ondorengoetan sor 
ditzakeen eraginak ekidituz”, 
taldearen esanetan.

2004. urteaz geroztik hon-
dakinak erraustearen inguruan 
egin diren ikerketak aztertzen 
dabil aipatu taldea. Taldeko 
kide Jose Luis Paulinek, Jose 
Cruz Villandiegok, Marta Ba-
randiaranek, Maialen Berridik 
eta Xabier Mixelenak egin zu-

ten agerraldian, hainbat datu 
kezkagarri plazaratu zituz-
ten. Kezkagarriena, errauste-
giek areagotu egiten dituztela 
gaixotasunak eta gaixotasunek 
eragindako heriotzak.

Dioxinak, eta beste
Urte luzez aztertu dituzten 
ikerketetan oinarrituta, erraus-
tegiaren kokagunetik 10 kilo-
metroko erradioan, gaixota-
sunak areagotu egiten direla 
diote; leuzemia kasuak %21 

Medikuen esanetan, “garaiz gaude gure hondakinen kudeaketa arduratsu bat egiteko”. 

Erraustegiak eragiten dituen osasun 
arazoez ohartarazi du mediku talde batek

areagotzen direla, pleura min-
bizi kasuak %84 eta behazune-
ko minbizia kasuak %24.

Errauste plantak airera 
beruna, dioxinak, aerosol eta 
dioxido karbono gasak isur–
tzen dituztela gogorarazten 
dute, baina baita ezagutzen 
ez diren beste hainbat gai 
ere. Eta erraustegiak sortu-
tako errautsak tratatuta ere, 
arrisku handiko produktuak 
izaten segitzen dutela nabar-
mendu zuten.

Otsailaren 28an, errausketaren aurkako martxa

PIL-PILEAN
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Udazkenean egin zuen 
Eskura hausnarketa 
prozesuaren ondorioe-

tako bat da, Gure Esku Dagok 
abiatu duen bazkidetza kanpai-
na. “Gure Esku Dagon bazki-
dearen figura erabiliko dugu, 
dinamika herritar gisa dago-
kigun barne funtzionamendu 
demokratikoan sakontzeko 
helburuarekin, herritarron 
zuzen-zuzeneko partehartzea 
baloratu eta bide emateko”, 
Gure Esku Dagoren esanetan.  

Bazkidetzak ze betebehar 
eta eskubide izango dituen ar-
gitu dute: 
n Dinamikako bazkideak es-
kubidea izango da dinamika-
ren ekimen guztietan nahieran 
parte hartzeaz gain, erabakie-
tan eztabaidan parte hartu ez 
ezik, botoa emateko.
n Dinamikako bazkideak di-
namika ekonomikoki sosten-
gatzeko konpromisoa hartuko 
du, betiere bere aukeren ara-
bera hautatutako kuotari esker.

Erabakiaren aroa
Bazkidetza kanpainan parte 
hartzeko deia luzatu du Gure 
Esku Dagok. “Erabakiaren 
aroa abiatu dugu, erabakitzera 
goaz. Eta hortaz, beti bezala, 
baina inoiz baino gehiago, he-
rritarrok behar dugu izan pro-
tagonista.  Beraz, orain artean 
dinamikan modu batera edo 
bestera parte hartu duten he-
rritar guztiei dei egiten diegu 
bazkidetzeko. Atzerabueltarik 

Gure Esku Dago taldeak bazkidetza 
kanpaina abiarazi du

Bazkide egiten denak, erabakietan bozka emateko aukera izango du. Horretaz 
gain, elkartea ekonomikoki sostengatuko du berak hautatutako kuota batekin.

ez daukan fase honetan, guz-
tiok garelako beharrezkoak, 
eta elkarrekin iritsi nahi dugu-
lako erabakira”, adierazi dute.

Bazkidetza kanpaina Usur-
bila dator orain. Udalerri ho-
netako Gure Esku Dagoren 
lan taldeak mahaia aterako du 
kalera datozen asteotan. Bes-
tela, gureeskudago.eus atarian 
sartuta ere tramitatu dezake-
zue bazkidetza.

Galdeketa, 2017an
Datorren urterako herri gal-
deketa iragarri du Gure Esku 
Dagok, Usurbilen. “2018a 
bitartean ahalik eta herri ge-
hienetan herri galdeketak an-
tolatu eta gauzatzea da Gure 
Esku Dago-ren asmoa. Herriko 

taldeak ere 2017an herri galde-
keta antolatzeko asmoa dugu, 
baina horretarako 2016an 
azken bultzada bat eman nahi 
diogu gizarteratze prozesuari, 
eta orain arte hurbildu ez zai-
gun jendearengana iritsi nahi 
dugu”, iragarri zuen Usurbil-
go Gure Esku Dagok, duela 
astebeteko aldizkarira helarazi 
ziguten idatzian. Eta ondoren, 
deialdi honek oihartzun zabala 
izan du beste hedabideetan.
Lehenago, aurten, Goierriko 
22 udalerrietan, Diman edo-
ta Ispasterren ospatuko dira 
herri galdeketak. Ekainerako 
ere ekitaldi masiboa deitu 
dute Bilbon, ibaiaren bueltan. 
Usurbilen, urte honetan zehar, 
gizarteratze prozesuari azken 
bultzada eman nahi dio Gure 
Esku Dagok.

Bazkidetza egiteko 
mahaian frontoian
n Otsailak 14 igandea, 12:00-
14:00 Bazkidetza egiteko ma-
haia frontoi inguruan. Mahaia 
jarriko duten hurrengo egunak: 
otsailak 26, martxoak 4 eta 11.

Igandean Sutegin,
“La sonrisa de 
Mona Lisa” filma 
Matrakak Usurbilgo Tal-
de Feministak antolatu du 
proiekzioa. Igande honetan, 
Sutegin, iluntzeko 19:00eta-
tik aurrera. 

1953. urtean girotua dago 
eta Katherine Watson We-
llesleyko Unibertsitatera doa, 
Artearen Historia irakastera. 
Gerraostea da, Katherinek 
bere ikasleek emantzipatze-
ko eskura dituzten aukerak 
baliatzea espero du. Baina 
unibertsitate prestigiotsura 
heldu berritan, unibertsita-
tea tradizioari eta konfor-
mismoari oso lotua dagoela 
jabetuko da.

IGANDEAN, FRONTOIAN
“Bazkidetza osatzeko, 
mahaia ipiniko dugu 

igandean frontoi 
inguruan. Bestela, 

gureeskudago.eus atarian 
sartuta ere tramitatu 

dezakezue bazkidetza”

Martxoaren 11n, 
“Borondateen 
kriseiluak” 
Segurtasun arrazoiengatik, 
abenduaren 31n bertan behera 
utzi zuten “Borondateen kri-
seiluak” ekitaldia. Aldaketarik 
ez bada, martxoaren 11n os-
patuko du Gure Esku Dagok. 
“Ilunabarrean elkartuta, desio 
bana eskatu, kriseiluan ida–
tzi, eta zerura jaurtitzeko deia 
luzatzen dizuegu herritarroi”. 
Kriseilurik ez baduzue, Lizardi 
liburu dendan dituzue salgai, 
2,5 eurotan.

n Kriseiluak salgai dituzue 2,5 
eurotan, Lizardi liburu dendan.

HERRIKO TALDEAK
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Santa Ageda bezpera degu...

Inauteri Jaia, ikastetxeetan

#INAUTERIAK16, IRUDITAN

Inauteri Jaia, Zubietatik Lasarte-Oriara
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Herritarrek bidalitako irudiak daude argazki hauen artean. Irudi gehiago topatuko dituzue noaua.eus web orriko Argazkitegian.
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Martxoaren 25etik 28ra, 
Aitzina eta Ernai gaz-
te erakundeek Gazte 

Danbada antolatu dute Laudion, 
“Esna harrapa zaitzala” alda-
rripean. Hainbat berrikuntze-
kin oraingoan; tartean, musika 
sortzaile gazteen parte hartzea 
sustatu nahi dute. Horretarako, 
“Oholtza gainean bakerik ez” 
ekimena abiatu dute. 

Gazte Danbadan kontzertuak 
eskaini nahi dituzten musika tal-
deak aurkeztu daitezke egitas-
mo honetara. Bozketa sistema 
baliatuz, lehia modukoa plan-
teatu dute. Babes gehien jaso–
tzen duten taldeek izango dute 
martxoa amaieran, Laudioko 
Gazte Danbadan parte hartze-
ko aukera. Bozketara aurkeztu 
direnen artean, Usurbilgo bost 
musika talde ditugu; Odolaren         
Mintzoa, Izeberg, Hotzikara, 
Floxbin eta Kezka. Taldeon al-
deko bozka emateko sartu atari 
honetan: bozkatu.topatu.eus 

 Otsailaren 18an emango dute 
ezagutzera antolatzaileek, Gazte 
Danbadako behin betiko egita-
raua; eta honenbestez baita, ber-

tan parte hartuko duten musika 
taldeen zerrenda.

Autobus zerbitzua 
igandean, Urdiñarbeko 
maskaradetara
Usurbilgo Orbeldi Dantza Tal-
deak igandean Zuberoako Ur-
diñarben ospatuko diren mas-
karadetara joateko autobus 
zerbitzua antolatzen ari dira. 
Izena aurrez eman behar da. 
Hauxe lotu duten plana:
n Otsailak 14 igandea, 08:30ean 
Oiardo Kiroldegitik autobu-
sez abiatu. 11:00etan, goize-
ko ekitaldia ikusi. Eguerdian, 
bazkaria norberak eramanda. 
17:00etan arratsaldeko saioa 

Odolaren Mintzoa, Izeberg, Hotzikara, Floxbin eta Kezka taldeak              
bozkatzeko aukera dago bozkatu.topatu.eus atarian.

ikusi eta 19:00-19:30ak alde-
ra, Usurbilera bueltatu.
n Autobus zerbitzuan izen 
emateko: 688 851 886 (Ugaitz) 
edo orbeldi.udt@gmail.com 
n Prezioa: 15 euro.

Futbol partidak
Otsailak 13, larunbata 
09:15 Benjaminak, lagun artekoa: LH3.
10:00 Benjaminak, lagun artekoa: LH4.
11:15 Infantil neskak: 
Usurbil F.T.-Hernani C.D. “A”
16:00 Jubenilak: 

Usurbil F.T.-Billabona K.E.

Otsailak 14, igandea
11:00 Alebin federatua: 
lagun arteko neurketa.

Usurbilgo bost talde, Gazte Danbadan 
parte hartzeko hautagaien artean

Lurraldebusek 
otsailaren 20an 
kenduko du 
Amarako geltokia 
Donostiako autobus geltoki 
berria zabalduta, otsailaren 
20an kenduko dute Ama-
rako geltokia. Aurrerantzean 
Usurbildik Donostiara doa-
nak Antiguotik barrena hi-
riburu erdiguneraino baino 
ezingo du joan autobusez. 
“Ez dute geraldirik egingo 
Pio XII.an. Antiguatik sar-
tuko dira eta San Martin 25 
geralekutik Askatasunaren 
Hiribideko 24ko geralekura 
joango dira zuzenean”, ira-
garri dutenez.

Beraz, Usurbildik Do-
nostiara autobusez zoazte-
nontzat, San Martin kalean 
(erdigunean) izango duzue 
autobusetik jaisteko azken 
aukera. Eta Donostiatik Usur-
bila itzultzeko lehenengo gel-
tokia berriz, Askatasunaren 
Hiribidean kokatua dagoena 
izango da. Autobusa ez da 
Amarara sartuko.
n Informazio gehiago: 
943 415 208 

gfa_garraio_idazk@gipuzkoa.eus

Eskubaloia,
selekzioa
Otsailak 14 igandea
n 09:45 Infantil mutilen en-
trenamendu saioa, Orioko 
Karela Kiroldegian: Usurbil 
K.E.tik Julen Lejardi, Manex 
Irazabal, Jon Mikel Elexpe, 
Eneko Furundarena, Xabi 
Olazabal, Amets Uburruza 
eta Harri Bruño jokalariak 
deitu dituzte hitzordura.

Epele-Ugalde
irteera igandean
Andatza M.K.T.-k igande ho-
netarako antolaturiko irteera-
rako izen ematea asteartean 
itxi zuten. Apuntatu direnek, 
igande goizeko 8:00etarako 
gerturatu beharko dute Oiardo 
Kiroldegira. 14 kilometroko bi-
dea osatuko dute.

Berriki, “Legazpian, Gi-
puzkoako Eskolarteko saria 
ospatu zen, bertan bi igerilari 
usurbildarrek parte hartu zu-
ten, Aimarrek eta Alaznek, 
altxor bikaina lortuz. Lau fro-
ga ezberdinetatik hiru domina 
jaso zituzten; bi urrezko eta 
zilarrezko bat. Zorionak!”, he-
larazi nahi dizkiete igeriketa 
taldetik.

Igeriketa taldea, 
saritua Otsailak 12 ostirala 

Arratsaldeko 19:00etan
Aginagako frontoian

EHko Txapelketa
Eskuz banaka nagusiak:
PAGAZPE-ERREKA(Doneztebe)
(Ander Quina).

Udaberri 
Txapelketa
Pala goma 2. maila:
PAGAZPE-Azkoitia 1
(Xabier Murua-Josu Arruti).

Pala goma 1. maila:
PAGAZPE 1-Real Sociedad
(Aitor Matxain-Jon Olaizola).

Pilota partidakEskubaloi partidak
Otsailak 13, larunbata
n 10:00 Alebin mutilak, 
Buruntzaldea: 
Udarregi 6A-Udarregi 6C.
n 11:15 Jubenil neskak, Euskal 
Liga: 
Usurbil K.E.-Atl.Basauri.
n 12:45 Infantil mutilak, Gi-
puzkoako Txapelketa: 
Udarregi A Usurbil-

Udarregi B Usurbil.

Otsailak 14, igandea
n 10:00 Kadete neskak, Euskal 
Liga: 
Usurbil KE A-Aiala Zarautz. 
n 11:15 Kadete neskak, Gi-
puzkoako selekzioa: prestakunt-
za saioa. Deitu dituzten jokala-
rien artean, Usurbil K.E.-ko 

Nahia Marcos Huici.
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Udal aurrekontuen herena, pertsonalgo 
gastuei aurre egitera bideratuko du Usur-
bilgo Udalak. Aurrekontuen ia %29a zer-
bitzuetara. Diru kopuru handienak jasoko 
dituzten partidak ditugu. Modu honetan 
berretsi nahi dute beste behin, langile eta 
zerbitzu publikoen aldeko defentsa. “Gar-
bi dugu, zerbitzu publikoak eta zuzeneko 
kudeaketak ekartzen dituen onurak; herri-
tarrei begirako zerbitzu zuzena, langileen 
inplikazioa ere zuzenagoa da eta herri-
tarrekin harremanak sendotzea dakar”, 

gobernu taldetik aipatu digutenez. Ahalik 
eta zerbitzu publiko onena eskaintzeko 
73-75 langileek osatzen dute egun Usur-
bilgo Udala. 

Pertsonalgoari loturiko gastuei eta 
zerbitzuek biltzen dute 2016ko udal au-
rrekontuen zatirik nabarmenena. Baina 
arlo gehiago ere hornitu ditu diruz Uda-
lak:
n Antolakuntza/Ogasuna:
1.104.850 (%15,90) 
n Udaltzaingoa: 40.000 (%0,58)

n Kultura/euskara/gazteria: 
531.900 (%7,66)
n Kirola: 712.752 (%10,26)
n Hezkuntza: 349.310 (%5,03)
n Lurralde garapena/hirigintza: 
423.342 (%6,09)
n Zerbitzuak: 2.000.598 (%28,79).
n Ingurumena: 873.975 (%12,58)
n Nekazaritza: 90.258 (%1,30)
n Gizartekintza: 756.525 (%10,89)
n Parekidetasuna: 65.700 (%0,95)
n Pertsonalgoa: 3.755.922 (%35,09)

Udal aurrekontuak 2016: gastuen banaketa

Herritarrak eta herri bizitza, 
udal aurrekontuen ardatz nagusiak

Epe barruan erreklama-
ziorik inork aurkeztu ez 
eta behin betiko onartu 

ditu Usurbilgo Udalak 2016. 
urterako aurrekontuak. Udale-
rri honek 10.705.129 euro ditu 
guztira, aurtengo gastuei aurre 
egin eta gauzatu nahi dituen 
egitasmoetarako. Hamaika mi-
lioi eurotara gerturatzen diren 
aurrekontuon eraginkortasuna 
bultzatu du gobernu taldeak, 
murriztaileak ez izateko. Hala, 
inbertsioetarako eta diru-la-
guntzetarako partidei eutsi 
nahi izan diete, baita Udalak 
zerbitzu publikoen alde egin 
ohi duen apustuari ere. 

Herritarra eta herri bizitza jarri 
nahi izan dute aurrekontuon 
erdigunean. “Usurbildarrak 
hobeto bizitzea” dute helburu, 
gobernu taldearen esanetan. 
Honatx aurtengo aurrekontuak 
aurkeztetik behin betiko onar–

tzeraino egin duten bidea:
n 2015eko abendu hasiera: go-
bernu taldeak zirriborroa aur-
keztu zien udal taldeei Ogasun 
Batzordean.
n Abenduak 1-16: arlokako bi-
lera erronda eragileekin. Aurre-
kontu eta legealdiari begirako 
eragileen 23 bat ekarpen jaso 
zituzten.

n Abenduak 23: hasieraz onar-
tu ziren udal aurrekontuak, 
ezohiko osoko bilkuran.
n Urtarrilak 27: erreklamazio-
rik ez eta, automatikoki behin 
betiko onartu ziren udal aurre-
kontuak.

Gorakada txikia
Azken urteotako kopuruen 

bueltan daude, 2016ko udal au-
rrekontuak. 2013tik hona, pixka-
naka goranzko joera nabari da, 
baina zer ikusirik ez 2011ko 
datuekin. 2005eko kopurueta-
tik gertuago gaude egun. Baina 
ordutik, nabaria den moduan, 
zerbitzuak ugaritu dira Usurbi-
len. Diru kopurua ez hainbeste. 
Honenbestez eraginkortasuna 
bilatu behar izan dute aurtengo 
aurrekontuetan. Azken hamar-
kadako udal aurrekontuen zen-
batekoak dituzue segidan:
n 2005: 10.697.519
n 2006: 10.448.983
n 2007: 10.200.452
n 2008: 12.925.163
n 2009: 13.200.000
n 2010: 13.042.840
n 2011: 13.903.890
n 2012: 10.982.729
n 2013: 10.033.478
n 2014: 10.360.521
n 2015: 10.482.470
n 2016: 10.705.129

Irazu kalearen berritze-lanak egiteko 205.000 euro aurreikusi dira.
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Inbertsioei dagokienez, na-
barmentzekoen artean Zu-
marte Musika Eskolaren era-

berritzea. Pixkanaka gauzatuko 
den egitasmoari begira, aurten, 
eragile ezberdinen arteko parte 
hartzea sustatu eta beharrak 
identifikatuko dituen proiektua 
landu nahi du Udalak. 

Kirol instalakuntzei dagokio-
nez, gobernu taldetik iragarri 
dutenez, laster inauguratuko 
dute Oiardo Kiroldegiko bul-
derra. Hobekuntza gehiago ere 
egingo dituzte, igerilekuan, ska-
te pistan, Haranen, Aginagako 
frontoian... Etengabeko erabi-
lerak ezinbesteko bihurtzen di-
tuen mantentze eta hobekuntza 
lanak gehienetan.

Etorkizuneko proiektuez ari 
garela, Hiria Antolatzeko Plan 
Orokorra erredaktatzen hasiko 
da Udala. Lanotarako ere diru 
partida bat gorde dute. Beste 
bat, Urdaiagan dugun natur 
baliabide batera bideratzeko. 
Usurbilen kontsumitzen den 
ur kopuruaren ia erdia, %42a 
Erroizpetik dator. Depositu ho-
rretan zenbait mantentze lan 
egin asmo ditu Udalak. 

Kaxkora jaitsita, datozen 
urteotan frontoia inguratzen 
duten bi kaleak, Irazu eta 
Etxebeste eraberrituko dituzte. 
Oraingoz, Irazu kalea konpon-
du nahi dute. Lurzorua altxa, 
azpiegiturak berritu eta irisga-
rritasun arazoak konpontzea da 
helburua. Hori bai, adokinatua 
mantentzeko asmoa du Udalak. 
Baina lurra erregularragoa iza-
tea nahi dute, koxkarik gabea. 
Modu honetan, azken urteotan 
Bordatxo taberna paretik Mikel 
Laboa plaza aldera egin dituz-
ten hobekuntza lanei segida 
emango die Udalak; oraingoan 
Sutegi pareko kaletik Txiriboga-
rantz.

Alperro-bururen urbanizazioa, Erroizpeko eskoilera, Atalluko arekako pasabi-
dea, Hilerri zaharra, Mahaspildegiko aparkalekua (argazkian)... Asko dira 
2016ko udal aurrekontuekin berregokitu nahi dituzten guneak eta zerbitzuak.

Auzoetan
Auzoetan ere zenbait inbertsio 
egin asmo dituzte: Atxegalden 
aparkatzeko dagoen arazoari 
aurre egiteko, Mahaspildegi 
elkarte aurreko gunea egoki-
tuko da, ibilgailu gehiagoren–
tzat lekua egon dadin. Baina 
ahal den neurrian, ibilgailua 
utzi eta joan etorriak oinez    
nahiz bizikletaz egitera anima–
tzen gaitu Udalak. Horretarako 
ari da osatzen, udalerri barruko 
bidegorri sarea. Berriki, ikasto-
la ingurukoaren ostean, Punta-
pax aldeko zatia egokitu dute. 
2016an, bidegorri sare hau ga-
ratzen segiko du Udalak. 

Milioi bat euro, inbertsioetarako

 

GUZTIRA: 1.079.422 EURO

Antolakuntza eta udaltzaingoa: 68.000 
n Ekipo informatikoak: 40.000
n Udaltzainen ibilgailua erostea: 28.000

Kirola: 84.152
n Skate pista konpontzea: 3.595
n Herriko frontoiko zorua: 5.320
n Aristitxo: itoginak, kanaloia, babesa: 17.517
n Haraneko porteria sareak: 3.300
n Igerilekuko errejila berritzea: 11.300
n Oiardoko aire kortinak: 2.438
n Usurbilen 2 ibilbide: 1.089
n Futbitoko sarea: 2.032
n Oiardoko ur beroa, konponketa: 9.715
n Aldagela eta dutxa inklusiboak: 
27.845

Hezkuntza: 21.000
n Oinarrizko Lanbide Heziketarako ekipa-
mendua: 6.000
n Liburutegirako fondo erosketa: 15.000

Lurralde Garapena/Hirigintza: 217.342
n Musika Eskola proiektua: 20.000
n S-6 Agerreazpi funtsa: 130.341
n Plan Orokorraren erredakzioa: 55.000
n Udal eraikinen ITEAk eta EEZ: 6.000
n Ekintzailetasuna eta EK sustapena: 6.000

Ingurumena: 40.000
n Bidegorri sarearen garapena: 20.000
n Hondakinen prebentzio lanak: 20.000

Zerbitzuak eta obrak: 648.428
n Aginagako erriberako desjabetzak: 1.428

n Ur-estolderia sarea: 5.000
n Alperro-Bururen urbanizazioa: 102.000
n Instalazio elektrikoen azterketak: 10.000
n Segurtasuna udal eraikinetan: 2.000
n Brigadaren erremintak: 8.000
n Irisgarritasun egokitzapenak: 8.000
n Ur kontagailuak berritzea: 5.000
n Parkeetan jolaslekuak: 12.000 
n Erroizpeko eskoilera: 63.000
n Ur hartuneak berritzea: 12.000
n Zerbitzu sareen eguneratzea: 23.000
n Udal ibilgailuak berritzea: 45.000
n Atalluko arekako pasabidea: 36.000
n Mahaspildegiko aparkalekua egokitu: 
23.000
n Hilerri zaharra proiektua: 18.000
n Irazu kaleko urbanizazioa: 205.000
n Zubietako inbertsioak: 70.000

Merkataritza 
sustatzeko ekimenak
Bestalde, parekidetasun arloan 
garatzen aritu den plana amai-
tutzat eman du Udalak. Biga-
rrenari helduko diote orain. 
Merkataritzaren alorreko plana 
ere badu Siadeco eta Hurbila-
go Elkartearekin batera landu-
takoa. Testuinguru honetan, 
aurtengoan hiru egitasmo diruz 
lagunduko ditu Udalak; batetik 
udaberri parterako eskuartean 
izango dugun, Herritar Txartela. 
Gogoan izan, Usurbilen nahiz 
mundu osoan egiten ditugun 
erosketak ordaintzeko balioko 
du, baina baita udal zerbitzueta-
rako identifikagarri gisa ere. 

Bestalde, gogoan izango du-
zue iaz hutsik zeuden hainbat 
lokal komertzial ikusgarri egin 
nahi izan zituela Udalak, hain-
bat atari apaindu eta txukuntze 
lanak eginda. Orain, itxita segi–
tzen duten guneon erabilera sus-
tatu eta tokiotan, egitasmo be-
rriei lekua egiteko diru-laguntza 
izango dela iragarri dute gobernu 
taldetik. Baita ekintzailetza eta 
ideia berriak bultzatzeko ere; 
“Coworking” espazioetarako ere. 

Inbertsioen xehetasunak, zenbakitan
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a OHARRA: Otsailaren 19an ostirala aterako dugu hurrengo NOAUA!.  Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak...  jakinarazteko azken eguna: 
otsailak 15 astelehena.  E-postaz: erredakzioa@noaua.eus

Heriotzak
Ignacio Iparraguirre 
Jaurrieta
73 urterekin hil zen 
otsailaren 8an, Zubietan

.

.

.

.

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

Etxebizitza salgai Santuenea 
21ean. 69 m2. Sukalde jangela, 
komuna, egongela eta bi logela. 
Hiriko gasa. Eguzkitsua. Dena 
kanporaldea. Prezioa 150.000 
euro. Ramón 615149900. 

Pisua salgai Santuenean. 2 logela, 
egongela, sukaldea, komuna, alu-
miniozko leihoak, berogailua etxe 
guztian eta hiriko gasa. 15 metro 
koadroko baju bat ere bai. 95.000 
euro. 659 460 979 

Askatasuna plaza aldera ematen 
duen etxebizitza eta garaje ma-
rra salgai Kaxkoan. 3. solairua. 80 
metro koadro, 3 logela, 2 komun, 
sukaldea, jantokia, egongela eta 24 
metro koadro trasteroa. 269.000. 
943 916 834.

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

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

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 

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

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  
Alokairuko pisu baten bila nabil 
Usurbilen, 3 logelekin posible bada. 
648 220 432. 

Alokairuko pisu baten bila nabil 
Usurbilen. Tel. 603 336 046.

Pisu bat alokairuan Puntapax-en. 
3 logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Duplex modukoa, oso oso 
berezi jarrita. 627 496 740. Carlos.

Pisu bat alokairuan Artzabalen. Be-
heko solairuan, terrazarekin eta oso 
egoera onean. Tel. 655 708 276. 

Pisu baten bila nabil, altzariekin eta 
gehienez 550 euro. 661 378 340. 

Alokairuko pisu baten bila nabil. Tel: 
620 708 265 / 686 143 7866 .

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

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

Kale Nagusian, garaje itxi handi 
bat alokatzen da. 943 361 235. 

Hiru lokal, komertzio edo garaje 
moduan salgai Santuenean. 16, 
18 eta 42 metro koadrokoak. Ar-
gitsuak. 671 547 567. 

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 me-
tro koadokoak Santuenea 17. 
615149900. 

Moto bat salgai, Kymco mar-
kakoa. People 125. 618 963 385.

2 Garaje (marra) salgai edo 
alokairuan. Biak batera edo apar-
te. Olarrondo inguruan. 607 333 
966.

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Kentuenen, neska bat behar 
dugu garbitasuna eta plantxa 
egiteko. Kotxea eta paperak. 943 
361 127

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Lan bila nabil. Portalak edo etxeak 
garbitzen, umeak zaintzen... Tel. 
688 889 214. 

Neska bat eskaintzen da etxea 
zaintzeko eta garbiketa lanak 
egiteko orduka. Disponibilitatea 
9:00etatik 15:00tara. 629 110 310. 

Erizain laguntzaile nazionala es-
kaintzen da. Tituluekin eta espe-
rientziarekin edozein lanetan. Ba-
tez ere pertsona helduak zaintzen. 
Tel. 622 925 562. 

Emakume euskalduna eskaintzen 
da, ume txikiak zaintzeko edo 
garbiketa lanak egiteko, goizez 
edo arratsaldez, abendutik aurre-
ra. Oso arduratsua. 671 547 567. 

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. 

Zorionak Ander eta Ione! 
Otsailaren 8an eta 14an zuen urte-
betetzea izan eta izango direlako. 18 
eta 20 urte iada. Jarraitu horrela 
izaten biok. Ondo ondo pasa eta os-
patu zuen egunak eta gogoratu asko 
asko maite zaituztegula. Muxuak 
Aizpea eta familia osoaren partez.

Zorionak Julen! 
Otsailaren 14ean 11 
urte beteko dituzu. 
Denok elkarrekin 
ospatuko dugu 
eguna. Muxu handi 
bat familia guztia-
ren 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

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 lanak 
egiten... Interna moduan ere bai. 
Erreferentziak. 656 186 617.

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

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 sukalde 
laguntzaile bezela, zerbitzari beza-
la, garbiketan, karga eta deskar-
gan, 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 garbi-
keta lanetan edo umeak edo 
helduak zaintzen. 661 378 340.

24 urteko neska usurbildar 
euskalduna klase partikularrak 
emateko 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 
neska euskaldun bat naiz, eta 
garbiketan edo umeak zaintzen 
lan egingo nuke. 635 715 424 
Julia.

BESTELAKOAK
Emakumezkoen bizikleta bat ero-
siko litzake neska batentzako. Tel. 
636 051 625. Leticia. 

Baserritar jantziaren zapi gorri 
kuadroduna galdu da ikastolatik 
frontoira bidean. Aurkitu baduzu, 
deitu. Tel. 615 703 484. 

Egurrarekin sua egiteko eko-
nomika berria  daukagu salgai. 
637974994 

Borda baten bila gabiltza Usur-
bil inguruan. Gehienez 10.000 

metro koadroko terrenoarekin. 
Telefono zenbakia: 608 703 669 

Urtebeteko ume baten zapata 
bat galdu genuen abenduaren 
4an. Granate-berenjena kolore-
koa, hosto berde pare batekin. 
See Kai Run markakoa, 5 talla. 
639 469 577. 

Legorretako babarruna salgai. 10 
eurotan kiloa. 657 714 355 

Ume txaketa bat galdu da (ma-
rroia) Askatasuna plaza-Atxegal-
de bitartean 943110954 

8-10 urteko haur baten tamai-
nakoa den sudadera gorri bat 
galdu dugu. Letra grabatu bel–
tzak ditu. 676 82 33 11

Babarrun beltza eta babarrun 
motz zuria salgai. Usurbilgo erri-
beran eta botikarik gabe ekoiztu-
takoa.  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 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. 

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. Aste-
burutan. 688 888 176. Pablo. 

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 Otsailak 11 - otsailak 21
Osteguna 11 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte       

Ostirala 12 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte        

Larunbata 13 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte         

Igandea 14 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte                           

Astelehena 15 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte   

Asteartea 16 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte           

Asteazkena 17 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte      

Osteguna 18 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte      

Ostirala 19 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte        

Larunbata 20 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte        

Igandea 21 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. 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 2016ko otsailaren 12anINGO AL DEU?

Datozenak

Agenda
11 12 14

otsaila

osteguna ostirala igandea
Afari beganoa eta afalostean Apalatxe tal-
dearen kontzertua.  20:30etik aurrera Gazte-
txean.

Erraustegia Erabakia Taldeak deituriko bi-
lera irekia 18:00etan Potxoenean.

Urdiñarbeko maskaradara Autobusez joa-
teko aukera. Ikus 13. orrialdea.
Tipi-Tapa pintxo ibilbidea eguerdi partean.
“La sonrisa de Mona Lisa” filma Sutegin. 
19:00etan. Antolatzailea: Matrakak Taldea.

Fiare Banku Etikoaren 
batzarra 
Datorren astean, otsailaren 17an as-
teazkena, Potxoenean. Arratsaldeko 
18:30ean hasiko da bilkura eta Jon 
Intxausti Gipuzkoako Banku Etikoko 
koordinatzailea ere bertan izango da. 

Otsaileko kantu-jira, 
eguerdi partean
12:00-14:00 Kantu-jira Mikel Laboa 
plazatik abiatuta: “Har ezazue li-
buruxka eta zatozte elkarrekin kan-
tatzera. Kantujira izango da otsaileko 
azkenengo larunbatean 27an, baina 
aldaketa batekin: iluntzean izan be-
harrean eguerdira pasa dugu”. Ondo-
ren, kantu bazkaria Urdaira Sagardo-
tegian. 

Bazkaritarako izen emateko, dei-
tu 686 969 112 (Ana) telefono zen-
bakira, otsailaren 22a baino lehen.

Ostegun honetan gaztetxera hur-
biltzen direnek  afari beganoaz 
gozatzeko aukera izango dute. Ani-

malietatik eratorriak ez dauden jakiekin 
prestaturiko jakiak. Horra afari beganoaren 
azalpen azkar bat. Dagoeneko ohikoa bi-
lakatu da Gaztetxearen programazioan. Eta 
datorren astelehenean, kontzertu gaua.

Otsailak 11, osteguna
20:30 Afari beganoa, borondatearen truke.
Afalostean, Apalatxe musika taldea.

Otsailak 15, astelehena
20:00 Kontzertu gaua: Litovsk (Bretainia) 
eta Marmol (Bilbo) postpunk taldeak, eta 
Buterflai bakarlaria (Orozko). 

Afari beganoa eta kontzertu gaua 
antolatu dituzte Gaztetxean

Apalatxe musika taldeak girotuko du ostegun honetako afalostea.

Edaria eta pintxo bereziak 2 eurotan das-
tatzeko aukerarekin batera, bi sari irabaz–
teko aukera izango dute igande honetan 
Artzabal, Bordatxo, Txirristra, Aitzaga eta 
Txiribogako ibilbide gastronomikoa osa–
tzen dutenek; 150 euroko erosketa balea 
eta 2 lagunentzako otordua.

Igandeko Tipi-Tapan, 
legatzadun pintxoak

Erraustegia Erabakia taldeak bilera ire-
kia deitu ostiral honetarako: otsailak 12 
ostirala, arratsaldeko 18:00etan Potxoe-
nean, “eragile eta herritar guztiei irekia, 
otsailaren 28an Zubietako Letabide gai-
nera egingo den Erraustegiaren Aurkako 
Martxa prestatzeko”.

Erraustegiaren Aurkako 
Martxa prestatzeko bilera

Kantu saioaren ondoren sagardotegira doaz. 
Bazkarirako, aurrez eman behar da izena. 



  



 


