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Albistea iruditan

Laburrean

Tipi-Tapako zozketaKzGuneko ikastaroak1956koen kinto afaria 
Legatzadun pintxo festa ospatu zen igandean. 
Amaieran, ohiko bi zozketak egin zituzten. Sa-
rituek Txiribogatik pasa beharko dute sari bila.
n 1.saria, 150 euroko erosketa balea: 3.726. 
n 2.saria, 2 lagunentzako afaria: 3.730.
Hurrengo Tipi-Tapa, martxoaren 13an.

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

n Martxoak 1-10, 16:00-20:00: Argazki uki-
tua GIMP erabiliz.
n Martxoak 11-22, 16:00-20:00: Google apli-
kazioak zure kudeaketa pertsonalerako.
Informazio gehiago: 943 023 684 
tutor.usurbil@kzgunea.net / kzgunea.eus

Euskal presoak

Euskal Herrira!

Kultur Elkartea
Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

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

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

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

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

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

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

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

Mendebaldetik fronte berri bat 
iritsi zen aurreko asteburuan. 
Eta frontearekin batera, negua. 

Zaparradak, ekaitza, txingorra eta tenpe-
raturen jaitsiera. Haizeak ere gogor astin-
du zuen Kostaldea. Abisu horia emanda 
zegoen, haizeak 100 km/orduko abiadu-
ra gainditzeko arriskua zegoelako. Eta 
abisua ez zebilen oker. Igande goizean, 
haize bolada gogor batek argazkian age-
ri den seinalea bota zuen. Arsuagaenea 
parkean duela gutxi ipini zituzten sema-
foro itxurako seinaleak. Igandeko haize-
teak lurrera bota zuen seinalea. Zorionez 
ez zuen ezbeharrik eragin. Astelehen goi-
zerako semaforoa zutik eta bere tokian 
zen berriro.

Haizeak gogor jo zuen aurreko asteburuan

Semaforoaren erorketak ez zuen bidea itxi baina auto handien ibilera oztopatu zuen.
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* Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik. Zuzenean beste 
pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia.  Hurrengo alea: otsailak 26. Idatzia ekartzeko azken eguna: otsailak 22.

Sutegi udal liburutegiko txokoa

Haur eta gazte liburutegian, 2015 urtean mailegatuenak 

 

Ilazki Gaintza

Anitzak gara, aniz-
tasunak inguratzen 
eta aberasten gaitu; 

baina, hala ere, zaila egiten 
zaigu onartzea. Usurbilen 
aniztasuna edonon ikus de-
zakegu: jatorri desberdine-
tako pertsonak, aniztasun 
funtzionala dutenak, beren 
burua genero binariotik at 
ulertzen dutenak, familia 
“heteronormatibo-perfektu-
tik” kanpo daudenak, etab. 
herriko kaleetan topa ditzake-
gu, ziur gure lagunak direla, 
edota ezagunak. Denok osa–
tzen dugu hain aberatsa den 
herri anitza. 

Hain gertu, baina hain 
urrun. Hala ere, oso gertutik 
bizi ez baditugu aniztasun 
horiek, askotan ez gara uler–
tzeko gai izaten. Gainontze-

koen errealitateak ulertzeko 
enpatia izatea zaildu egiten 
zaigu gure familikoa, laguna 
edota ezaguna ez denean per–
tsona hori. Gainera, gure iritzi 
edota bizitzeko eratik at dau-
den pertsona horien inguruko 
artikulu, liburu, dokumental 
edota beste edozein euskarrien 
bidez beraien ingurua hobeto 
ulertzeko lana egin beharrean, 
ez gara saiatu ere egiten. 

Politikoki zuzena denez 
aniztasuna onartzen dugula 
esatea, hala egiten dugu kua-
drilan, familian edota  lanean 
gaudenean, baina halakoak 
al gara benetan? Diogunare-
kin koherenteak al gara? Ziur 
nago asko eta asko inkohe-
rentzian erortzen direla esan 
eta egiten dutenaren artean. 

Horregatik, ahalik eta ko-

herenteen izan gaitezen, 
ezinbestekoa iruditzen zait 
inguruan ditugun aniztasu-
nei erreparatzea eta berauek 
ulertzeko interesa agertzea. 
Oso erraza da gure etxeko so-
fan bota eta telebistan ikusten 
duguna kritikatzea: munduan 
zehar dauden injustiziak, 
etxetik gertuago ditugunak; 
baina, ezer egiten ez dugun 
bitartean, ez dugu aldake-
tarako gure alea landatu ere 
egingo. 

Beraz, aldaketa eragiteko 
denon artean, dioguna prak-
tikara eraman beharko dugu. 
Horretarako, lehen esan beza-
la, interesa izatetik abiatu be-
har gara. Aniztasuna benetan 
aberatsa eta onuragarria dela 
sinesten badugu, askoz erra-
zagoa izango da interes hori 

azaldu eta praktikara era-
matea. 

Hori hala izanda, gure 
inguruko haurrei ere aniz–
tasun hori errespetatu 
eta baloratzen irakatsiko 
diegu eta benetako herri 
anitza lortuko dugu. Has 
gaitezen gure ingurukoen 
bizitzak errespetatzetik eta 
aniztasuna denontzat abe-
rasgarria dela ulertzetik. 
Herri anitzean denon ar-
teko elkarbizitza sustatzea 
ezinbestekoa da, ez soilik 
norberak bere bizitza in-
dependenteki eramatea; 
horrek eragiten baitu bene-
tako aberastasuna erreali-
tate desberdinak konparti–
tzerako unean, elkarbizitza 
horrek. Usurbil anitz baten 
alde, txotx!

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

Aniztasunaren alde, txotx!

Txiki eta Haur Txokoa: gometsa 
urdina, gorria eta berdea
n Anna Llenas, Ko-
loretako munstroa, 
2015 (Urdina).    
n Yolanda Arrieta, 
Maddalenen usaina, 
2014 (Gorria).
n Ramon Olasagasti, Ipurtar-
gien herrian, 2014 (Berdea). 

Ikusentzunezkoak:
n Txo Mikmak 
txikia, 2015 
(pelikula).
n Big Hero 6, 
2015 (peliku-
la).
n 2 princeses barbudes, 
Gaueko entziklopedia koxko-
rra, 2014 (musika).

Gazte literatura, gometsa horia: 
n Jon Arretxe, 
Beti iparralde-
rantz, 2014 (12+).
n Angel Burgas, 
Noel te busca, 
2014 (15+).
n Unai Iturriaga, 
Haur besoetakoa: litxarrerien 
jauna, 2014 (Komikia).

Informazio gehiago:
n Bloga: http://liburutegiak.
blog.euskadi.net/usurbil/
n Twitter: @usurbib
n Facebook: facebook.com/su-
tegi05/ 
n Instagram: @sutegi05

            Sutegi Udal Liburutegia
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Eroskik duen zor fi–
nantzarioari aurre 
egiteko Gonuri Hari-

zartean S.L. sozietate higiezi-
nak (Eroskik bertako kapital 
sozialaren %45a du) 11 mer-

kaltagune saldu berri dizkio 
Invesco izeneko AEB-tako 
inbertsore talde bati. Saldu 
dituen merkaltagune handien 
artean da Urbil. Eta Urbile-
kin batera, Leioa, Barakaldo, 

Abadiño, Zalla, Iruña, Tutera, 
Arrasate, Zarautz, Azkoitia 
eta Ordiziako merkatalgu-
neak. Jabe berriak alokairuan 
utzi dizkio merkatalgune guz-
tiok Eroskiri.

Iaz baino 
43 langabetu 
gutxiagorekin 
hasi dugu urtea 
Estatuko Enplegu Zerbitzuak 
344 langabetu zenbatu zituen 
duela urtebete Usurbilen. 
2016ko lehen hilabetean berriz 
301 langabetu, lanik gabeko 43 
lagun gutxiago beraz. Aben-
duko datuekin alderatuta, 9 
langabetu gutxiago izan ditu-
gu urte hasiera honetan. 

Langabetu gutxiago erre-
gistratu dituen udalerri 
bakarra izan da Buruntzal-
dean, gainerako udalerrietan 
gorantz egin baitu langabezia 
tasak; guztira 4.192 langabe-
tu zeuden Buruntzaldean 
abenduan. Urtarrilean, 4.341. 

Gipuzkoan ere bai, 
41.335etik 42.611ra igo da 
langabetu kopurua.

Emakumeen artean, 
langabetu kopuru handiena
Usurbilgo langabetu kopurua 
beherantz doan arren, lan bal-
dintzak ez doaz hobera. Bate-
tik, emakumeen artean dago 
langabetu kopuru altuena; ur-
tarrilean 166 emakume ziren 
lanik gabe, eta 135 gizonezko.

Kontratazio gehienak 
aldi baterako sinatu ziren
Aldiz, gizonezkoen kontra-
tazioak emakumezkoenaren 
gainetik segitzen du; urta-
rrilean erregistraturiko 340 
kontratutik, 172 lan kontra-
tu gizonezkoenak ziren, 168 
emakumezkoenak. Kontratu 
gehienak, 320, aldi baterako 
sinatu ziren.

Lanbiderekin elkarlanean, 
eskualdeko udalek, An-
doain, Urnieta, Herna-

ni, Astigarraga, Lasarte-Oria 
eta Usurbilek abian jarritako 
ekimena da hauxe. Iazko 
abenduan amaitu zen proiek-
tu honen lehen fasea. Horren 
bitartez,  hiru eta sei hilabete 
arteko kontratuak burutzeko 
modua izan dute eskualdeko 
eta inguruko enpresek. Dene-
ra 22 izan ziren burututakoak. 
Deialdi berri honekin, beste 11 
kontratu burutzeko dirulagun–
tza lerroa zabaldu dute eskual-
deko udalek.

Orain, bigarren fase ba-
tean, martxoaren 1a bitartean 
eskualdeko nahiz inguruko 
enpresek aukeran dute dirula-
guntza horietaz baliatzea lan-
gabetuak kontratatzeko. 

Gutxienez hiru 
hilabeteko kontratuak
Kontratuen iraupenak gutxienez 
3 hilabetekoa izan behar du. 
Lanaldi osora edota erdira. La-
naldi osorako bada, dirulagun–
tza 3.000 euro izanen da, al-

Langabetuak kontratatzeko 
dirulaguntza deialdi berri bat

Andoain, Urnieta, Hernani, Astigarraga, Lasarte-Oria eta Usurbilek abian 
jarritako ekimena da hauxe.  Udalaren web orrian, usurbil.eus helbidean 

topatuko duzue dirulaguntza deialdi honen inguruko informazio gehiago.

diz, lanaldi erdira izanik 1.500 
eurokoa. Guztira, 11 kontratu 
burutzeko aukera dago eta, 
ondorioz, dirulaguntza eska–
tzeko aukera ere. Informazioa 
eskuragarri dago udaletxe 
bakoitzean bai web orrian bai-

ta enplegu arloko lansailetan 
edota bulegoetan. Kontrata-
zioak abian jartzeko epea mar-
txoaren 1ean amaituko da eta 
hilabete beranduago, hau da, 
martxoaren 31 bitartean izango 
dute enpresek dirulaguntza es-
kaera egiteko aukera.

Eskaerak egiteko
Dirulaguntza eskaerak, beti 
ere, Andoaingo udaleko Enple-
gu lansailean aurkeztuko 
dira Urigain etxean – La Salle 
etorbidea, 6 (943304221).

Urbil alokairuan du Eroskik 

DIRULAGUNTZAK
“Lanaldi osoko kontratua 

bada, laguntza 3.000 
eurokoa izango da. 

Lanaldi erdikoa bada, 
1.500 eurokoa”
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Abian izeneko barne 
hausnarketa prozesu 
berri batean da Ezker 

Abertzalea. Ohi denez, ezta-
baida prozesu irekia sustatu 
nahi dute militanteekin; tar-
tean, arrazoi politikoengatik 
espetxean direnekin. Ezinbes-
tekotzat jotzen baitute presoen 
parte hartzea. Prozesu honen 
jendaurreko lehen hitzordua 
hain zuzen, espetxe atarietan 
antolatu du Ezker Abertzaleak 
larunbat honetarako. Kartzele-
tara martxak antolatu dituzte. 
Usurbila datorren prozesuaz 
argibideak eskaini dizkigute bi 
herritar preso ohiek; Olatz Al-
tunak eta Joxe Domingo Aiz–
puruak.

NOAUA! Usurbilen ere abian 
prozesua martxan jartzera doa 
Ezker Abertzalea. Zer dakar 
prozesu honek?
Joxe Domingo Aizpurua: Ezta-
baida honen bidez, prozesu 
independentista eta eraldatzai-
lea abian jarri nahi dugu. Zu-
tik Euskal Herria estrategiaren 
aldaketan aurrera nola egin 
behar dugun zehaztea litza-
teke eztabaida honen mamia. 

Zutik Euskal Herria, fase poli-
tikoa aldatzeko bidea izan zen. 
Aurreko estrategiaren agorpen 
zantzuak nabariak ziren. Haus-
narketa horren ondoren, es-
trategia aldaketa beharrezkoa 
zen kokapen prozesuan au-
rrera egiteko. Bizi dugun gel-
dialdi politikoak eta estrategia 
gaurkotu beharrak ekarri gai-
tu Abian eztabaida honetara. 
Ezker Abertzalearen izaera eta 
batasuna berrindartzeko be-

Ezker Abertzalearen “Abian” prozesuaz argibideak eskaini dizkigute 
Olatz Altunak eta Joxe Domingo Aizpuruak.

“Prozesu independentista eta eraldatzailea 
abian jarri nahi dugu”

NOAUA! Prozesua abiatzeko 
espetxeetara martxak antolatu 
dira larunbaterako; Usurbilen, 
Foncalentera. Ze helbururekin?
Joxe Domingo Aizpurua: Hel-
burua ahalik eta espetxe ge-
hienetara iristea da, horrek 
duen esangura eta sinbolismo 
guztiarekin, presoen kolekti-
boari elkartasun hori guztia eta 
beraiek eragile bezala prozesu 
honetan parte hartzea duten 

garrantzia adierazteko. Beraiek 
ere prozesu independentista 
honetan aktibo integral oso bat 
direlako, ez bakarrik beraien 
ondorioen konponketarako. 
Gatazkaren ondorioak betirako 
konpondu nahi baditugu, de-
rrigorrean prozesua bere buru-
raino eraman beharra dago eta 
akordio politiko batekin buka-
tu behar du. 
Olatz Altuna: Bizi izan du-

dan aldi horretan ikusi dut 
ze garrantzitsua den presoak 
parte hartzea halako proze-
su batean. Azken batean, 
Abian prozesuak erdigunean 
jartzen du presoen etxeratzea 
eta iheslarien itzultzea. Hor 
proposamen bat dago eta 
ezinbestekoa da, proposamen 
horren adostasun bat eta ez-
tabaida bat izatea arrazo poli-
tikoengatik espetxean dauden 

presoekin eta haien ekar-
penak jasotzea. Horregatik 
Abianen lehenengo ekimen 
publikoa da, 40 espetxeeta-
ra egitea martxa hau. Azke-
nekoak 1992an egin ziren 
Herrerara. Sona handia izan 
zuten. Beste testuinguru bat 
zen. Dispertsioa hasi berri-
tan egin ziren. Espiritu hura 
ere berreskuratu nahi izan da 
martxa hauekin.

JOXE DOMINGO AIZPURUA

“Ezker Abertzalearen 
izaera eta batasuna 

berrindartzeko beharko 
lukeen ariketa dugu 

hau. Ibilbidearen 
balantzea eta fase politi-
koaren azterketa egingo 

da, aurrera begirako 
ibilbidea zehazteko” 

“Abian prozesuak erdigunean jartzen du presoen
etxeratzea eta iheslarien itzultzea”

harko lukeen ariketa dugu hau. 
Ibilbidearen balantzea eta fase 
politikoaren azterketa egingo 
da, aurrera begirako ibilbidea 
zehazteko. 

N. Txosten bat aurkeztu berri da, 
eztabaidarako. Abiatua da jada 
prozesua?
J. D. A.: Txosten hau ehunka 
ekarpen eta entzute fase ba-
ten ondorioa izan da. Hor 
jaso diren ekarpenekin osatu-
tako txostena da. Txosten hau 
ez dago erabat itxia, deitu di-
ren herri batzarretan osatzen 
joango da. 
Olatz Altuna: Garrantzitsua da 
garai politiko berri hauetan 
Abianen planteatzen direla 
bost erronka nagusiki. Au-
rrez aurrez heltzen diei gai 
hauei; euskal preso eta ihes-
larien etxeratzea; biktimak, 
elkarbizitza eta memoriaren 
inguruan ere egiten da pro-
posamen bat; armen deusez-
tatzea eta armategien dese-
gitea; indar okupatzaileen 
irteera, aspaldiko eskakizuna 
herri honetan; eta azkenik, 
errepresioa eta askatasun de-
mokratikoak. 
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Abian prozesu betean 
da Ezker Abertzalea; 
“Abian deituriko ez-

tabaida ariketa egiten ari da 
Ezker Abertzalea, nazio as-
kapena eta askapen soziala 
helburu eraikitako mugimendu 
iraultzailea”. 

Testuinguru honetan, da-
tozen asteotan barne eztabai-
darako baliatuko den txosten 
bat landu eta aurkeztu berri 
dute. “Txosten honen helburu 
nagusia Zutik Euskal Herria-k 
ekarri zuen estrategia aldake-
tak eragindako ziklo politikoan 
aurrera nola egin behar dugun 
zehaztea da. Estrategia gaur-
kotzeko ariketa da, beraz, bai-
na aldi berean Ezker Abertza-
learen nortasuna eta batasuna 
berrindartzeko balio beharko 
luke. Ibilbidearen balantzea 
eta fase politikoaren azterketa 
ere egingo dugu, jakina, baina 
betiere aurrera begira norabide 
argi bat marrazteko asmoare-
kin”, dio Abian prozesuri lotu-
riko dokumentuak.

Txostenaz iritzia eman eta 
ekarpenak egiteko prozesua 
burutuko da hurrengo asteetan 
herriz herri. Baita Usurbilen 
ere. “Txosten honek irudika–
tzen duen norabide orokorra 
berresten dugun ala ez eraba-
ki behar dugu. Horixe da guz-
tion artean ebatzi beharrekoa. 
Antolakundeek egingo dituz-
ten ondorengo eztabaidetan 
izango dute xehetasunetan 
sartzeko, zuzenketak egiteko 
eta ezberdintasunak argitzeko 
aukera, norberak bere esparru-
ra egokituta”, dio Abian ezta-
baida prozesurako aurkeztu 
duten txostenak. Prozesuari 
loturiko hiru batzar deitu ditu 

Abian prozesua, Usurbilen ere martxan

Abian prozesuaren baitan, larunbat honetarako espetxe guztietara martxak 
antolatu ditu Ezker Abertzaleak.

Ezker Abertzaleak Usurbilen.

Foncalenteko 
espetxera martxa
Lehenago, “Abian” prozesuaren 
baitan, eta euskal presoak eus-
kal herriratzea eskatzeko, Ezker 
Abertzaleak espetxe guztietara 
martxak antolatu ditu larunbat 
honetarako, otsailaren 20rako. 
Usurbilen, Foncalenteko kar–
tzelara; bertan daude espetxe-
ratuak Olatz Lasagabaster eta 
Patxi Uranga herritarrak. Joan 
etorrirako autobus zerbitzua 
antolatu dute eta izen ematea 
zabalik dago jada.  

Hitzorduak 
Otsailak 20, larunbata 
01:00 Foncalenteko espetxera 
martxa autobusez, Oiardo Ki-

roldegitik. Itzulera, larunbat 
arratsalde-iluntzean. Autobu-
serako izen ematea, Aitzaga 
tabernan. Bidaia laguntzeko 10 
euroko bono-laguntzak daude 
Aitzaga tabernan.

Martxoak 5, larunbata 
09:30 Batzarra Potxoenean: 
“Balantze eta testuinguruaren 
egoeraren eztabaida”.

Martxoak 19, larunbata 
09:30 Batzarra Potxoenean: 
“Definizio estrategiko eta ezta-
baida eta etorkizuneko garape-
naren zehaztapena”.

Apirilak 16, larunbata 
09:30 Batzarra Potxoenean: 
“Txosten erabakitzailearen 
aurkezpena, eztabaida eta 
bozketa”.

Azken ostiraleko 
elkarretaratzea
Datorren ostiralean, hilak 26, o–
tsaileko azken ostirala. Usurbilen 
Nahi Ditugu elkarteak antolatuta, 
euskal preso eta iheslarien es-
kubideen aldeko elkarretaratzea 
iluntzeko 20:00etan hasita, Mikel 
Laboa plazan.

Udalbiltzako 
lehendakaritza 
kargua uztera doa 
Mertxe Aizpurua
Hego eta Ipar Euskal Herriko 
udal hauteskundeen zikloa 
amaitu ondoren, Udalbiltzak 
zuzendaritza berrituko du 
larunbat honetarako, o–
tsailaren 20an Atarrabiako 
kultur etxean egingo duen 
nazio biltzarrean. Biltzar 
horretan, lehendakaritza 
utziko du Mertxe Aizpuruak 
eta bere lan taldeak, eta tal-
de berriari lekukoa pasako 
diote, Udalbiltzak ohar bi-
dez jakitera eman duenez, 
“datozen urteotako ildo es-
trategikoa finkatzeko eta ga-
ratzeko”. 

Balantzea 
Azken urteotako jardunak 
emandakoa gogorarazi du 
Udalbiltzak, ohar bidez. 
Euskal Herriko Garapen eta 
Kohesio Fondoa sortu du, 
“Pirinioetako Lan eta Bizi” 
egitasmoa indarrean ipini 
du eta ondorioz hamar-
naka hitzarmen sinatu ditu 
erakunde eta eragile txiki 
zein handirekin. Bestetik, 
Naziotasunari buruzko go-
goeta egin du, Euskal He-
rriaren marka eta posizio-
namendua munduan zehar 
kokatzeko asmoz eta uda-
lerrien eta Unibertsitatea-
ren arteko zubi lana egiteko 
“Ikerbiltza” egitasmoa sortu 
du, dagoeneko emaitza bi-
kainak ematen ari dena”.

Aurrerantzean, lan hauei 
segida emateko asmoa du 
Udalbiltzak. 

EZKER ABERTZALEA

“Estrategia gaurkotzeko 
ariketa da, 

baina aldi berean 
Ezker Abertzalearen 

nortasuna eta batasuna 
berrindartzeko balio 

beharko luke”
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Kalitatezko produktua, 
euskaraz etiketatua eta 
bidezko prezioan es-

kuratzeko aukera izango dugu 
laster, Errigora abiatzear den 
“Eskutik eskura” egitasmoari 
esker. Ekimenean parte hartu-
ta, Nafarroa hegoaldeko ekoiz–
pena sustatzen, lurraldeen 
arteko harremanak sendotzen 
eta ingurumena zaintzen la-
gunduko dugu.

Iaz bezala, Errigorak Nafa-
rroa hegoaldean ekoitzitako oli-
ba olio birjina estra ekologikoa 
eta konbentzionala salgai jar–
tzera doa, herriz herri. Udazke-
nean produktu sorta batekin 
egin bezala, oraingoan ere toki-
ko ekoizpena eta euskara susta-
tu nahi dituzte beste behin.

“Eskutik eskura bertako pro-
duktuak gure eguneroko kon–
tsumo ohituretara ekartzeko 
proposamena da. Gure kontsu-
mo eredua aldatzeko gonbitea. 
Kontsumitzaile arduratsuak 
herriz herri elkartzeko saiake-
ra: gutako bakoitzari on egin 
dagion eta, denon artean, gure 

Oliba olioa orain, Eskutik Eskura 

Aukeran, bi dira hautatu dai-
tezkeen bidoiak. 

inguru hurbilari on egin die-
zaiogun”, Errigoraren esanetan.

Iaz, 65 eskaera
Iaz harrera ezin hobea izan 
zuen kanpainak Usurbilen. 

Guztira 65 oliba olio bidoi 
saldu ziren. Horietatik 39 oli-
ba olio bidoi ekologiko eta 26 
bidoi konbentzional, eskaerak 
egiteko zabalik egon zen epea-
ren baitan. Aurtengora itzuli-
ta, ostiral honetan irekiko da 
eskaerak egiteko epea, ekime-
narekin bat egin duen NOAUA! 
Kultur Elkarteko egoitzan:  
n Eskaerak noiz: otsailaren 
19tik martxoaren 2ra. 
n Eskaerak non: NOAUA!-
ko egoitzan, 943 360 321 edo 
elkartea@noaua.eus 
n Oliba olio birjina estra ekolo-
gikoa, 5 litro: 32 euro. 
n Oliba olio birjina estra kon-
bentzionala, 5 litro: 22,50 euro. 
n Ordainketak: bidoiak 
NOAUA!ko egoitzan jasotze-
rakoan.
n Antolatzailea: Errigora, 
NOAUA!rekin elkarlanean.

Udarregin ere egin 
daiteke eskaera
Eskaerak Udarregi Ikastolan ere 
egin daitezke. Baina olioa jasotze-
ko NOAUA!ra etorri beharko da.

AUKERAN, BI OLIO MOTA
Ostiral honetan irekiko 

da eskaerak egiteko epea. 
Iaz bezala, NOAUA! ari da 

kanpaina bideratzen

Santixabeletako 
Jai Batzordea
Festak antolatzen haste-
ko garaia da. Lehen bilera      
otsailaren 22an, 18:00etan 
Potxoenean. Bilera irekia 
da, norbanako nahiz eragi-
leek parte har dezakete ba–
tzordean. Bilgune honetan 
erabaki ohi dira jai egunak, 
egitaraua...

Udalaren gobernu 
programaren 
aurkezpena
Datozen lau urteotan, Usur-
bilgo Udaleko gobernu tal-
deak gauzatu nahi dituen 
egitasmoak ezagutzeko auke-
ra izango da astebete barru. 
“2016-2020 bitartean Usurbil-
go Udal Gobernuak aurrera 
eramango dituen ekimenik 
garrantzitsuenak aurkeztuko 
dira”, otsailaren 25ean, ilun–
tzeko 19:00etan hasita Su-
tegiko auditorioan. Udalak 
antolaturiko ekitaldia, irekia 
izango da herritar ororentzat.

Udal dirulaguntza 
deialdia
Otsailaren 29ra arte zaba-
lik segitzen du, Usurbilgo 
Udalak eginiko dirulaguntza 
deialdirako eskabideak aur-
kezteko epeak. Gogoan izan, 
kultur, kirol eta gizarte ongi-
zate alorretan 2016an zehar 
herri eragileek bideratu asmo 
dituzten egitasmoak lagun-
du nahi ditu Udalak. Baita 
2015eko urtarrilaren 1etik 
2016ko otsailaren 5era in-
gurumen nahiz nekazaritza 
eta abeltzaintza eremuetan 
gauzaturiko egitasmoak.

Informazio gehiago:
n Otsailaren 5eko Gi-
puzkoako Aldizkari Ofiziala
n Udal erregistroa: astelehe-
netik ostiralera, 08:00-14:30 
artean. 
n 943 371 951 / usurbil.eus

16 bikotek parte hartu 
zuten urtarrilaren 31n 
Aitzaga Elkartean ospa-

tu zen Euskal Herriko 8. Mus 
Txapelketan. Haietatik 2 biko-
te sailkatu dira, larunbatean 
15:00etan hasita Alegiako kul-
tur etxean ospatuko den he-
rrialde mailako finalerako: 

1- Aitor Makazaga Beristain- 
Juantxo Iraola Otaño.
 2- Migel Angel Goenaga Etxe-
berria-Iñaki Esnaola Zabala.

Hurrengo faseak 
Otsailak 20, larunbata 
7 herrialdeetako finalak. 
Sariak: txapelak, garai ikurrak, 

asteburuko egonaldiak, bazka-
ri eta afariak…

Martxoak 5, larunbata 
Final nazionala Urdiñarben 
(Zuberoa). 
Sariak: 
Txapeldunak: txapela, garai 
ikurra, 3.000 euro eta Karibe-
ra bidaia dena barne, 4 lagu-

Urtarrilaren 31ko kanporaketan, 
16 bikote aritu ziren Aitzagan.

nentzat. 
Txapeldun ordeak: garai iku-
rra, 1.500 euro eta bi lagunen–
tzako bidaia Kanariar Uhartee-
tara. 
3. bikote sailkatua: 750 euro 
eta asteburuko egonaldia 4 la-
gunentzat. 
4. bikote sailkatua: 500 euro 
eta euskaraz ikasteko urte oso-
rako 2 matrikula. 
5-16 postu arteko bikote sail–
katuentzat: sari txikiagoak.

Informazio gehiago: 
ehmus.eus 

Antolatzailea: 
Euskal Herriko Mus Federazioa.

Bi bikote usurbildar, Euskal Herriko 
Mus Txapelketako finalaurrekoan
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Zenbait egokitze lan egin 
ondoren, 6 plaza berri 
eskaintzeko moduan da 

Usurbilgo Puntapax Eguneko 
Zentroa. “Behin diru laguntza 
bideratuta eta lanak amaituta, 
Eguneko Zentroa prest dago, 
martxotik aurrera, onuradun 
berriak hartzeko”, Usurbilgo 
Udaletik berri eman dutenez.

143 metro karratu zituen le-
hen, Eguneko Zentroak. Haur 
Eskolarekin partekatzen duten 
eraikineko espazioak aztertu 
eta berrantolatu ostean, 60 me-
tro karratu irabazi ditu egoki–
tzapen lanekin. “Egun zentroak 
dauzkan 143 metro karratuei, 
planta bereko beste 60 metro 
karratu gehituko zaizkie, bi es-
paziotan: 53 metro karratuko 
jardueretarako gela handi bat 
eta beste 7 metro karratuko 
garbigela bat. Haur eskolako 
eta zentroko erabiltzaileek, 
pasaerako espazio komun bat 
izango dute, aldaketa hone-
kin”, Udalak zehaztu duenez.

Langile bat gehiago
35.000 euro bideratu dituzte 
lanotara. Inbertsio honi esker, 

Sei plaza berri eskainiko ditu
Puntapax Eguneko Zentroak

35.000 euroko inbertsioari esker, Eguneko Zentroko erabiltzaile kopurua handituko da. Sei plaza berri eskainiko 
dira. Lan taldea ere handitu egingo da. 

Eguneko Zentroko erabiltzaile 
kopurua handituko da; 6 plaza 
berri eskainiko dira. Baita lan 
taldea ere. “Gaur gaurko Egu-
neko Zentroa kudeatzen duen 
GSR enpresak langile bat gehi-

tuko du beharrei behar bezala 
erantzuteko”, ohartarazi du 
Udalak.

Eguneko Zentroaren handi–
tzearekin, azken urteotan hazi 
den eskaerari erantzun nahi 
zaio. 2003ko azaroan lan egu-
netarako 8 plazarekin ireki zu-
ten, 12 plaza izatera igaro ziren 
gero. Beste 6 plaza asteburue-
tan. Urteotan, guztira 55 era-
biltzaile izan ditu Puntapaxek. 
“Azken 5 urtetako datu batzuk 
kontuan hartzen baditugu, ba-

Puntapax Eguneko Zentroak, 
Haur Eskolarekin partekatzen 
du Kalezarren kokatua dagoen 
eraikina. Baina ez dira aparteko 
bi zerbitzu eta belaunaldi arte-
ko loturetan sakontzen dute hi-
lero, bi zerbitzuek. “Jakina da, 
belaunaldi arteko esperientziak 
denentzat direla onuragarriak: 
adinekoak biziberritu egiten 
dira, autoestimua hobetzen 
dute eta umeen alaitasuna eta 
barrea kutsatzen zaie. Hilean 
behin, esperientzia interge-
nerazionalen bidez, zaharren 
ezagutzatik ere ikasten dute 
haurrek”.

ESKAERA, GORUNTZ
“Azken bost urteotan, bataz 
besteko eskatzaileen adina 
jaitsi egin da eta zerbitzua-
ren beharra goiztiarragoa 

izatera pasa da”

tez besteko eskatzaileen adina 
jaitsi egin da eta zerbitzuaren 
beharra goiztiarragoa izate-
ra pasa da. Honek eskaera 
kopurua handitzea suposatu 
du eta aldi berean itxarote den-
bora luzatzea. 2015eko datuak 
kontuan hartuta, sartzeko 9 
eskaera egon dira eta 2 baja. 
Datu orokorrei erreparatuz 
gero, Orioko zentroan 5 usur-
bildar daude, Hernanin beste 
bat eta bi itxarote zerrendan”, 
Udaletik berri eman dutenez.

Belaunaldi arteko loturak sendotzen 

“Esperientzia intergenerazionalaren bidez, zaharren ezagutzatik ere ikasten dute Haur Eskolako ikasleek”.
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Larunbatean batzartu zen 
Errausketaren Aurkako 
Mugimendua Zubietan. 

Ordukoa da aldameneko ar-
gazkia. “Elkarrekin arituz gero, 
erraustegi-proiektua berriro 
bide bazterrean utz dezakegu, 
oraingoan behin betiko utzi 
ere”, bileraren ondoren ohar 
bidez adierazi zutenez. Otsai-
laren 28rako erraustegia eraiki 
asmo duten “0 puntura” mar-
txa antolatu dute. 

Errausketaren Aurkako Mu-
gimenduak prentsa-oharra 
plazaratu zuen aurreko larun-
batean. Honela dio: “Kontrakoa 
sinestarazi nahi diguten arren, 
partida ez dago erabakita. 

Foru Aldundiak errauste-
gi-proiektua berpiztu du eta, 
ondorioz, horren kontrako opo-
sizioa ere aktibatu egin da.

Joan den urtarrilean, errauste-
giaren mehatxuari aurre egiteko 
hainbat talde eta pertsona bildu 
ginen Zubietan: talde eskarmen-
tudunak eta sortu berriak; Zu-
bietatik gertu bizi diren pertso-
nak eta urrutixeago bizi direnak, 
izan ere, arazo hau Zubietako 
ingurukoei soilik axola zaiela 
uste dutenak oso-oso oker dau-
de.

Talde eta pertsona desberdi-
nak bildu ginen, jakina, baina 
oinarrizko ideia pare batean, 
behintzat, guztiz bat gatoz. Le-
henengo ideia da erraustegia 
pertsonen osasunerako zein in-
gurumenerako arriskutsua dela. 
Bigarrena, errausketak, sistema 
garestia izateaz gain (horren 
adierazle bat baino ez da Hon-
dakinen Kontsortzioak tarifak 
%20 garestitzeko hartu berri 
duen erabakia) , errotik galaraz-
ten duela birziklatze-bidean eta 
ekonomia zirkularreko bidean 
aurrera egiteko aukera.

Baina, oinarrizko bi ideia ho-
rietatik aparte, bada batzen gai-
tuen uste sendo bat: elkarrekin 
arituz gero, erraustegi-proiektua 
berriro bide bazterrean utz de-
zakegu, oraingoan behin betiko 
utzi ere.

Uste sendo honek berebiziko 
garrantzia du. Izan ere, Foru 
Aldundiak behin eta berriro si-
nestarazi nahi digu alferrik ari 
garela, “hau” nahitaezkoa dela, 
atzeraezina; hemendik pixka 
batera proiektua esleituko due-
la, geroxeago lanak, eta lau urte 

barru erraustegia halabeharrez 
martxan egongo dela, tximi-
niatik kea dariola. Mezu hauek 
amore eman dezagula dute hel-
buru. Oso zaila dute, ordea, le-
hen ere askotan entzun ditugu-
lako, erraustegia Zaldunbordan 
eraiki nahi izan zutenean, eta 
gero Landarbason, eta Urnietan, 
eta Aritzetan... Kasu haietan 
ere 31 zituztela eta esku zeu-
dela uste zuten. Partida galdu 
zuten, ordea. Orain orduko lelo 
bertsuarekin datoz, eta, kasu 
haietan zer gertatu zen ezagu-
tuta, pentsatzen hasita gaude 
guk amore eman dezagun baino 
gehiago ez ote duten leloa behin 
eta berriro errepikatzen beraien 
buruari adore emateko, “orain-
goan bai” sinesteko beharra ba-
lute bezala.

Nolanahi ere, guk badakigu 
partida ez dela inola ere bukatu, 
eta elkarrekin jokatzea erabaki 
dugu. Otsailaren 28ko martxa 
horren ondorioa baino ez da”.

Aurreko larunbatean Zubietan batzartu ziren otsailaren 28ko martxa prestatzeko.

Hala dio Zubietan eraiki asmo duten erraustegiaz, Errausketaren Aurkako Mugimenduak kaleratu berri 
duen oharrak. “Guk badakigu partida ez dela inola ere bukatu, eta elkarrekin jokatzea erabaki dugu. 

Otsailaren 28ko martxa horren ondorioa baino ez da”, nabarmendu dutenez.

HERRI PLATAFORMA

“Bada batzen gaituen 
uste sendo bat: 

elkarrekin arituz gero, 
erraustegi-proiektua 

berriro bide bazterrean 
utz dezakegu, oraingoan 

behin betiko utzi ere”

“Partida ez dago erabakita”

Errausketaren 
aurkako martxa
Erraustegia eraiki asmo 
duten “0 gunera” mendi 
martxa antolatu du otsaila-
ren 28rako, Errausketaren 
Aurkako Mugimenduak. 
Azpiegituraren kokagunea 
inguratzen duten udalerrie-
tatik herritar zutabe bana 
abiatuko da egun horretan, 
zero gune horretara.
n 11:00etan Usurbil eta 
Zubietako frontoietatik ir-
teera. 
n “0 puntu” horretan 
elkartuko dira 12:00etan 
herritar zutabe guztiak. 
n Zubietako frontoian amai-
tuko da martxa, 13:00ean. 

Otsailaren 28an, zutabe guztiak 
gune honetan batuko dira.
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2009-2014 arteko urte hi-
drologikoak ere aztertu 
ditu URA agentziak. Oria-

ren ur emariari dagokionez, go-
rabehera nabarmenena 2011ko 
azaroan erregistratu zuten, hi-
labete hasiera hartan izan geni-
tuen uholdeen eraginez. 

“Oso deigarria da 2011ko 
azaroan izan zen uraldia, 
ibaiek gainezka egin baitzu-

ten, kalteak izan baitziren toki 
askotan eta eguneroko batez 
bestekoak 700 m3/s-ko maila 
gainditu baitzuen. Horrekin 
alderatuta, gainerako uraldiak 
txikiagoak izan dira”, berri 
eman du URA agentziak. 

Oriaren arroa, 
zenbakitan
Biztanleak 2014an: 160.595.
(EAEko biztanleria: %7,4).

Biztanleria dentsitatea: 205,9 
biztanle kilometro karratuko.
Azalera: 899,35 kilometro 
karratu (Gipuzkoako azalera 
osoaren %40a).

2009-2014 urteen 
arteko bilakaera
Urte hidrologikoetako ekarpe-
nak, urriaren 1etik irailaren 
30era (Hektometro kubiko-
tan):

n 2009-10: 712,9.
n 2010-11: 675,6.
n 2011-12: 793,3.
n 2012-13: 1.439,2.
n 2013-14: 922,3.
n Bataz bestekoa: 800,3.

Informazioa
Informazio gehiago eta
 txostena eskuragarri: 
uragentzia.euskadi.eus

 

 

URA AGENTZIA

“Une honetan, arroko 
hiri-araztegiak ustiatze 
fasean daude eta garai 

batean isurtzen zituenak 
baino askoz ere karga 

txikiagoak isurtzen ditu 
orain industriak”

Uraren Euskal Agentziak 
(URA) Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako ur sa-

rearen egoerari buruzko txoste-
na kaleratu du. Besteak beste, 
Zubieta, Usurbil eta Aginaga 
alderik alde zeharkatzen duen 
Oria ibaia aztertu dute. 2009-
2014 urte arteko datuak bildu 
dituzte. Emaitzak ez dira harro 
egoteko modukoak. Sorburu-
tik itsasoratu arte egiten duen 
bidea eta Oria arroa bera ain–
tzakotzat hartuta, “Oria ibaia-
ren egoera ekologikoa zuzena 
da Amezketaren edo Amabir-
jinaren ahoraino: ibilbidearen 
zati handiena egoera ekologi-
ko onean dago. Toki horreta-
tik aurrera eta estuarioraino, 
egoera ekologikoa eskaseraino 
okertzen da, eta estuarioan 
egoera neurritsua du”.

Udalerri hau zeharkatzen 
duen errioa egoera ekologiko 
eskasean da URA agentziaren 
arabera. Ur masaren egoera, ona 
baino okerragoa dela diote, ale-
gia ez dituela betetzen Uraren 
Esparru Zuzentarauen inguru-
men helburuak zonalde hone-
tan. Argi dio txostenak: “Zado-
rraren, Ibaizabalen eta Oriaren 
arroak dira egoera okerrena 
dutenak, egoera ekologikoari 

dagokionez”, Araban, Bizkaian 
eta Gipuzkoan.

Baina bada datu baikorrik, 
Oriaren egoera ekologikoa es-

kasa bada zonalde honetan, 
ikuspuntu kimikotik egoera 
onean da errioa. 

Hobetzen
Bada datu esperantzagarririk 
ere. URA-ren esanetan, Ibaiza-
bal edota Deba arroetan ger-
tatu den moduan, “kontuan 
izan behar da hasierako egoera 
hiri- eta industria-kutsadura 
larri-larrikoa zela, kasu hone-
tan, funtsean, papergintzaren 
sektorearen ondoriozkoa”. Ez 
baita ahaztu behar Oria arroan 

Gordin mintzo da txostena: “egoera ekologikoari dagokionez, Zadorraren, 
Ibaizabalen eta Oriaren arroak dira egoera okerrena dutenak”.

historikoki industriaren jardue-
ra oso bizia izan dela eta lan-
tegiok “oso kutsatzaileak izan 
dira, eta, ondorioz, uraren kali-
tatean arazo larriak eragin izan 
dituzte”.

Azken urteotan ordea, egoe-
rak hobera egin duela nabar-
mentzen du URA agentziaren 
txostenak. “Une honetan, arroko 
hiri-araztegiak ustiatze fasean 
daude (dena den, zenbait auzo 
eta tamaina txikiagoko herri 
batzuk bildu gabe daude orain-
dik) eta garai batean isurtzen 
zituenak baino askoz ere karga 
txikiagoak isurtzen ditu orain in-
dustriak”, ohartarazi du. 

Honez gain, ur zikinak erriora 
ez isurtzeko egin diren ahalegi-
nek ere Oriaren egoera hobetzea 
ekarri dute. “Hondakin-urak 
arazteko sektore publikoan eta 
pribatuan egin diren ahaleginek 
bidea eman dute garai batean 
oso kutsatuta zeuden zenbait 
zatik egun askoz ere egoera ho-
bea izateko. Oraindik ere, isur-
keta batzuk kolektoreetan bildu 
gabe daude eta araztegiren bat 
duela gutxi jarri da martxan. 
Horrez gain, ardatz nagusiaren 
eta adar batzuen egoera morfo-
logikoak mugatu egiten du le-
hengoratzea”, URA agentziaren 
esanetan.

Errioa, “egoera ekologiko eskasean”

2011ko uholdeak, urteotako gorabehera nagusia
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Herriko festak presta–
tzen hasteko ordua 
heldua da. Santixa-

beletako Jai Batzordeak le-
hen bilera deitu du, otsailaren 
22rako, datorren astelehen 
arratsaldeko 18:00etan Potxoe-
nean. 

Jaien egutegia finkatu nahi 
dute, eta festetarako proposa-
menak bildu. Festetan ekitaldi 
edo ekimenik antolatu nahi 
baduzue, hortxe duzue zuen 
ekarpenak egiteko bilgune 
aproposa. Ohi bezala, bilera 
irekia izango da; herritar nahiz 
eragileak daude gonbidatuak.
n Otsailak 22 astelehena.
n 18:00 Potxoenean.

Batetik, jaien egutegia finkatu nahi da; eta bestetik, festetarako 
proposamenak batu.

Otsailaren 22an, Santixabeletako 
Jai Batzordearen lehen bilera 

Gure Esku Dagoren 
bazkidetza 
kanpaina
Erabakitze eskubidearen al-
deko mugimenduaren era-
bakietan parte hartu eta 
ekonomikoki lagundu nahi 
duenak, bazkidetza egiteko 
aukera du orain. Hurrengo 
ostiralean, otsailaren 26an, 
bazkidetza egiteko auke-
ra izango duzue Usurbilgo 
Gure Esku Dagok frontoi 
inguruan jarriko duen ma-
haian. Eta bestela, gureesku-
dago.eus web orrian.

Gogoan izan bestalde, 
“Borondateen kriseiluak” 
ekitaldia martxoaren 11n 
ospatuko dela. Kriseilu 
gabe bazarate oraindik, Li-
zardi liburu dendan ditu-
zue salgai, 2,5 eurotan.

Gerra garaiko hainbat 
aurkikuntza egin zi-
tuzten Zubietako Txal-

datxurrera irteera antolatu du 
Lasarte-Oriako Islada Ezkuta-
tuak elkarteak igande goizean, 
otsailaren 21ean. 

“Dakizuen bezala Islada 
Ezkutatuak 1936ko altxamen-
du militarra eta bere ondorioak 
Lasarte-Oria eta inguruetan 
ikertze lanetan dabilen taldea 
da. Irteera, goizeko 9:00tan La-
sarteko Okendo plazatik izan-
go da. Oinez joango gara berta-
raino. Ordu eta erdi, bi orduko 
bidea dago. Lasai lasai joango 
gara baina oinetako erosoekin 
etortzea gomendatzen dugu. 

Eguraldi txarra balitz, irteera 
atzeratu egingo litzateke”, be-
rri eman dute antolatzaileek. 
Lehen ere antolatu zuten bisita 

gidatu bat euskaraz. Oraingoan, 
ohartarazi dutenez,  azalpe-
nak erdaraz eskainiko dituz-
te.

Islada Ezkutuak taldeak antolatu du irteera. Aurreko batean azalpenak euska-
raz eman zituzten eta, honakoan, erdaraz izango dira. Argazkia: Txintxarri.

Martxoaren 6an, 
eskertza ekitaldia
Lasarte-Oriako Udaletxean 
egingo da eskertza ekitaldia, 
eguerdiko 12:00etan hasita.

Islada Ezkutatuak taldeak 
aditzera eman duenez, “eki-
taldi honetan gurekin lan egin 
duten lagunei eskerrak eman 
nahi dizkiegu eta azken urtean 
egin duten lana saritzeko, oroi-
garritxo bat emango diegu”.

Lasarte-Oriako alkateak har-
tuko du parte ekitaldian, eta 
baita Foru Aldundiko ordezka-
ri batek ere. Oroigarri banake-
taren ondoren, hamaiketakoa 
izango da. Joseba Tapiak giro-
tuko du ekitaldia. 

Igandean, Txaldatxurrera bisita gidatua
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Sagardoaren ezaugarriak 
ezagutzeko Saizar Sagar-
dotegira bisita eta sagar-

do dastatze gidatua antolatu 
du Sagardoaren Lurraldeak la-
runbaterako, otsailaren 20rako. 

Goizeko 11:00etan hasi eta 
ordubeteko iraupena izango 
duen bisita bi hizkuntzetan 

egingo da; euskaraz eta gaztela-
niaz. Probaketan zehar, pintxo 
batzuk dastatuko dira. Gauza 
bera egingo dute apirila bitarte, 
Sagardoaren Lurraldeak Astiga-
rragako Zapiain eta Gurutzeta 
sagardotegietan antolatu dituen 
beste hiruna bisita eta sagardo 
dastatze gidatuetan ere. 

Hitzorduok ospatu ahal iza-

teko, gutxienez 10 laguneko 
taldeak osatu beharko dira, ge-
hienez 15-20 lagunekoak.

Bisita gidatuok otsailaren 
20an abiatuko dira Usurbilgo 
Saizar Sagardotegian. Bertara-
tu nahi duenak aurrez eman 
beharko du izena. Zehaztasun 
gehiago segidan: 
n Izen ematea, aurrez: 943 550 

575 edo info@sagardoarenlu-
rraldea.com
n Prezioa: 10 euro pertsonako. 
n Oharra: gutxienez, 10 lagune-
ko eta gehienez, 15-20 lagune-
ko taldea onartuko da.
n Informazio gehiago: sagar-
doarenlurraldea.com  
n Antolatzailea: Sagardoaren 
Lurraldea.

Bisita eta sagardo dastatze gidatua Saizarren 

“Sagarrondotik Sagardora” ikastaroa, 
Alkartasuna Kooperatibaren eskutik

Otsailaren 27an hasi eta 
irailaren 10era arte lu-
zatuko den 8 saioko 

ikastaroa antolatu du Alkarta-
suna Kooperatibak; “Sagarron-
dotik Sagardora” zikloa. Segi-
dan dituzue zer nolako gaiak 
jorratuko diren, eta saioen egu-
tegia. Ikastarorako izen ematea 
zabaldu dute jada. Ikastaro 
osorako eman daiteke izena 
edo saio solteetarako:

Otsailak 27: 
n Gaia: “Sagastien neguko ki-
maketa eta ongarriketa”.
n Bideratzailea: Aitor Etxean-
dia.

Martxoak 5: 
n Gaia: “Sagastien neguko ki-
maketa, gaixotasunak eta tra-
tamenduak”.
n Bideratzailea: Aitor Etxean-
dia.

Martxoak 12:  
n Gaia: “Zuhaitzen udaberriko 
edo zotzeko txertaketa”. 
n Bideratzailea: Josu Osa.

Martxoak 19: 
n Gaia: “Garbitasuna sagar-
doaren kalitatearen lagun”. 
n Bideratzailea: Egoitz Zapiain.

Apirilak 30:  
n Gaia: “Landareen bizimo-
dua. Ilargiaren eragina”. 

n Bideratzaileak: Xabier Akizu 
eta Jakoba Errekondo.

Ekainak 4:  
n Gaia: “Sagastien udako ki-
maketa, gaitzak eta izurriteak”. 
n Bideratzailea: Aitor Etxeandia.

Uztailak 9: 
n Gaia: “Zuhaitzen udako edo 
begiko txertaketa”.
n Bideratzailea: Josu Osa.

Irailak 10:  
n Gaia: “Sagarraren helduta-
sun analisiak eta etxean sagar-

doa egiteko hastapenak”.
n Bideratzaileak: Aitor Etxean-
dia eta Egoitz Zapiain.

Saio guztiak, 
Potxoenean
n Ordutegia: 09:00-13:00. 
n Tokia: Potxoenea.
n Oharra: kimaketa praktikak 
bertako sagastietan egingo 
dira.  
n Ikastaro osoaren prezioa: 96 
euro, Alkartasuna Kooperati-
bako bazkideek doan. Saio sol-
teetan izen emateko aukera ere 
badago.  

Informazioa:
Informazio gehiagorako eta 
izen emateko:  943 361 114
alkartasuna@usurbil.com
alkartasuna.eus 
n Antolatzailea: Alkartasuna 
Kooperatiba.

Datorren astean, “Sagastien neguko kimaketa eta ongarriketa ikastaroa” 
eskainiko du Aitor Etxeandiak. Eta martxoaren 12an, Josu Osa izango da 

hizlaria (argazkian).

IZEN-EMATEA ZABALIK
“Ikastaro osorako eman 
daiteke izena edo saio 

solteetarako. Informazio 
gehiago, Alkartasunan”

Usurbil KEren 
errifa zozketa
2.181 izan da zenbaki sari-
tua. Jabeari, Idoia Aranburu 
herritarrari 2 lagunentzako 
otordua egokitu zaio San-
tueneko Aialde-Berri sagar-
dotegian. Argazkikoa duzue 
Idoia, zorionak!

Pilota partidak
Otsailak 18 osteguna 
19:30ean Aginagan
Euskal Herriko Txapelketa
Eskuz binaka jubenilak:
PAGAZPE-OBERENA
(Hodei Exposito-Aitor Aranguren)

Otsailak 19 ostirala 
20:00etan Aginagan
Udaberri Txapelketa
Eskuz binaka kadete 1. maila
PAGAZPE-TOLOSA 1 
(Jon Zumeta-Aimar Iruretagoiena)
  
Pala goma 1. maila
PAGAZPE 2- AZKOITIA 
(Xabier Errasti-Haritz Urdanpilleta) 

Otsailak 21 igandea
12:00etan Usurbilen
EHko txapelketa
Eskuz binaka nagusiak:
PAGAZPE-TXUKUN LAKUA 

(Xabier Santxo - Aitor Gorrotxategi)
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Futbola Haranen
Otsailak 20, larunbata
09:30 Alebin neskak: 
Udarregi 5-Urnieta 6
Udarregi 6B-Elizatxo A
15:30 Preferenteak: 
Usurbil F.T.-Tolosa C.F.

Otsailak 21, igandea
10:30 Futbol Eskola: 
Usurbil F.T.-Orereta Kafea F.C.

Oharra: infantil taldeak joka-
tuko duen neurketa hitzordua 
zehazteke.

Eskubaloia 
Kiroldegian
Otsailak 20, larunbata
n 09:30 Alebin mutilak, Burun–
tzaldea: Udarregi 5C-Elizatxo
n 09:30 Alebin mutilak, Burun–
tzaldea: Udarregi 5A-Urnieta 5B
n 10:30 Alebin mutilak, Burun–
tzaldea: Udarregi 6C-Urnieta 6C
n 10:30 Alebin mutilak, Burun–
tzaldea: Udarregi 6B-Urnieta 6A
n 11:30 Infantil neskak, Gi-
puzkoako Txapelketa: Udarregi 
A Usurbil-Pizzeria Marina Pulpo
n 12:45 Infantil mutilak, Gi-
puzkoako Txapelketa: Udarregi 
A Usurbil-Bidasoa Irun A
n 15:45 Kadete mutilak, Euskal 
Liga: Usurbil K.E.-Ereintza Agua-
plast
n 17:30 Jubenil mutilak, Euskal 
Liga: Usurbil K.E.-Leizaran Es-
kubaloia
n 19:30 Senior mutilak, 1.nazio-
nala: Ucin Aluminio Usurbil-So-
mos Eibar

Otsailak 21, igandea
n 09:00 Kadete neskak, Gi-
puzkoako Selekzioa: prestakun–
tza saioa.
n 10:45 Alebin neskak, Errendi-
menduzko Gipuzkoako Txapel–
keta: Usurbil K.E.-Zarautz B
n 11:45 Kadete neskak, Gi-
puzkoako Txapelketa: Usurbil 

K.E. B-C&J Cerrajeros ZKE

Udako eskubaloi 
txapelketa
Usurbil Kirol Elkarteak 1998-
2004 urte artean jaiotako jokala-
riei zuzenduriko eskubaloi 
txapelketa antolatzekotan dabil 
uda parterako. Batzar infor-
matiboa deitu dute igande ho-
netarako, otsailak 21, goizeko 
11:30ean Sutegin. Txapelketan 
parte hartzeko interesa duten 
gaztetxo eta gurasoei zuzendua 
dago batzarra.

Kirol pixka bat eginez, 
“egunpasa eder bat 
egiteko aukera polita” 

eskaintzen du urtero Ostegun 
Santu egunez, herritar talde 
batek Usurbildik Arantzazu-
ra antolatzen duen ibilaldiak. 
Aurtengoa, martxoaren 24rako 
ari dira prestatzen:

n Eguna: martxoak 24, ostegu-
na.
n Irteera: 05:00etan, Mikel La-
boa plazatik. 
n Amaiera: 19:00ak aldera 
Arantzazun. Itzulera autobu-
sez. 21:00ak alderako Usurbi-
len. 
n Ibilbidea: Usurbil-Zela-
tun-Santa Ageda-Mandubia 
(hemen, salda eta ardo pixka 
bat) -Santa Marina (40 km, 
hemen autobusa egongo da) - 
Legazpia (hemen, bazkaltzeko 

entsalada, xerra eta sagardoa) 
-Arantzazu (hemen, askari 
eder bat nahiko sagardorekin). 
n Prezioa: 50 euro (hamaike-

takoa, bazkaria, askaria eta au-
tobusa barne).  
n Antolatzaileak: herritar talde 
bat.

Usurbil-Arantzazu irteeran 
parte hartzeko deia

Ostegun Santuarekin osatzen dute ibilbidea. 

Irailaren 9ko asteburuan, 
Ordesara abiatzeko asmoa 
dute Andatza Mendiza-

leen Kirol Klubeko lagunek. 
Monte Perdido eta Tozal de 
Mallo gainak egiteko asmoa 
dute. Urruti dago iraila. Baina 
erreserbak garaiz bideratzeko, 
izen-ematea orain egin behar 
da.

“Gorizeko aterpean eta Tor-
lako Refugio Lucien Briet-en 
ostatua hartuko dugu. Erreser-
bak egiteko garaiz ibili beha-
rra dago eta horregatik, irtee-
ra horretara joateko asmorik 
baduzu, martxoak 16 baino 
lehen, izena ematea eskatzen 
dizugu”.
 n Izen-ematea: Andatza Men-
dizaleen Kirol Taldeko kontue-
tako batean:
Rural Kutxa: 
3008 0259 1630 0543 0321

Kutxabank:    
2095 5069 0710 6848 9805
n Martxoak 16 baino lehen 
egin behar da eta izena ema-
terakoan aurrerapena ordaindu 
behar da: 20 euro.
n Plaza mugatuak. Izena ema-
teko zerrenda errespetatuko 
da, plazak bete arte. Lehen-
tasuna Andatza Mendizaleen 
Kirol Klubeko bazkideek dute.
n Oharra: Andatza Mendiza-
leen Kirol Klubak antolatzen 
dituen irteeretan parte hartze-

ko derrigorrezkoa da, mendiko 
federatua izatea eta aseguru-
txartela indarrean edukitzea. 
n Andatzatik aditzera eman 
dutenez, “federatu gabe 
dagoenari tramitea egingo 
diogu, hala nahi badu. Ho-
rretarako gure web orrian 
aurkitzen da egin beharrekoa, 
edo gurekin jarri harremane-
tan andatza@hotmail.com 
helbidean. Komenigarria da 
izapidetza ahalik eta azkarren 
egitea”.

Irailean, Ordesara asteburu pasa

Ostatuetan erreserbak garaiz egiteko, izen ematea martxoaren 16a baino 
lehen egin beharra dago.
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a OHARRA: Otsailaren 26An ostirala aterako dugu hurrengo NOAUA!.  Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak...  jakinarazteko azken eguna: 
otsailak 22 astelehena.  E-postaz: erredakzioa@noaua.eus

.

.

.

.

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

Pisua salgai Munalurran, guztiz 
berritua, 60 metro, 140.000 euro. 
Tl: 636393237 

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. 

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

Esperientzia zabala duen emaku-
mea eskaintzen da haurrak zain–
tzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Edozein ordutan lan egiteko prest. 
660 041 361 

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.

Zorionak Nahia! 
Otsailaren 19an, 
9 urte beteko dituzu. 
Muxu potolo bat eta 
ondo pasatu zure 
eguna, etxeko guztien 
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

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 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 nes-
ka euskaldun bat naiz, eta gar-
biketan edo umeak zaintzen lan 
egingo nuke. 635 715 424 Julia.

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

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 18 - otsailak 28
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                         

Astelehena 22 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte  

Asteartea 23 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte            

Asteazkena 24 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte     

Osteguna 25 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte       

Ostirala 26 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte        

Larunbata 27 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte        

Igandea 28 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte       

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

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

https://www.cofgipuzkoa.com/



 18 2016ko otsailaren 19anINGO AL DEU?

Datozenak

Agenda
19 20 21

otsaila

ostirala larunbata igandea
Errausketaren aurkako elkarretaratzea 
12:00etan Mikel Laboa plazan. Bertaratzeko 
deialdia bereziki jubilatu jendeari egin zaio.

Foncalenteko espetxera martxa 01:00ean 
Kiroldegitik. Izen-ematea Aitzaga tabernan.
Sagardo dastatze gidatua. 11:00etan 
Saizar Sagardotegian.

Mendi irteera: Epele-Ugaldetxo 8:00etan Ki-
roldegitik irteera. Aurrez eman behar zen izena. 
Txaldatxurrera bisita gidatua 36ko gerra 
garaiko aztarnak. 09:00etan, Lasarte-Oriako 
Okendo plazatik.

Ekialdeko dantza 
fusionatuen ikuskizuna
Ekialdeko dantza fusionatuen 5. ikus-
kizuna ospatuko da astebete barru, 
otsailaren 26an, iluntzeko 19:00etan 
hasita Sutegiko auditorioan. Ouarda El           
Kattoumi Mallalek antolaturiko ema-
naldirako sarrera doakoa izango da. 

Kantu bazkarian 
izen emateko 
azken egunak
Astelehenera arteko epea dute, Kantu 
Taldeak otsailaren 27ko antolatu duen 
kantu bazkarirako izena eman nahi 
dutenek. Gogoan izan, Urdaira sagar-
dotegian ospatuko den otorduaren 
aurretik izango dela oraingoan kan-
tu-jira; iluntzean izan ordez, eguerdi 
partean.

Otsailak 27, larunbata 
n 12:00-14:00 Kantu-jira, Mikel La-
boa plazatik abiatuta.
n Ondoren, kantu bazkaria Urdaira 
Sagardotegian.  Bazkaritarako izen 
emateko, deitu 686 969 112 (Ana) te-
lefono zenbakira, otsailaren 22a bai-
no lehen.
n Antolatzailea: Usurbilgo Kantu Tal-
dea.

Azken hilabeteotan Jasone Iri-
goienek Usurbilgo Gure Pakea 
eta Aginagako Arrate elkartee-

tan zuzentzen dituen ikasle taldeen 
margolanak jarri dituzte ikusgai Ar–

tzabalen. Datozen asteotan, Zarautzen 
duen taldekoek eginiko sorkuntza la-
nen bilduma ezagutzeko aukera izan-
go duzue, aipatu Gure Pakea Elkarteko 
jatetxean. 

Erakusketa berria Artzabalen

Jasone Irigoien eta bere ikasleak, Artzabalen zabaldu berri duten erakusketan.

Gonbidapena jubilatuei zuzendurik dago: 
ostiral honetan, eguerdiko 12:00etan, Mi-
kel Laboa plazan. “Gure seme-alabei eta 
bilobatxoei erraustegi bat utzi behar al 
diegu?”, diote deialdian. “Zatoz zu ere”, 
deitzaileen gonbita jubilatuek mobiliza-
zioan parte har dezaten.

Errausketaren aurkako 
elkarretaratzea

Aurreko iganderako iragarria zuten men-
di irteera, baina bertan behera geratu 
zen denboralearengatik. Igande honetan 
abiatuko dira, goizeko 8:00etan Kirolde-
gitik. Izen ematearen xehetasunak eta 
irteeraren inguruko informazio gehiago, 
andatza.com web orrian.

Epeletik Ugaldetxorako  
mendi irteera



  



 


