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Abstentzioak gora 
egin zuen Gorteetarako 
hauteskundeetan

Larunbatean agerraldia, 
Erraustegia Erabakia 
taldeak deituta

San Joan jaiak, 
iruditan
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Albistea iruditan

Laburrean

Ibilgailu klasikoen topaketa58koen kinto bazkariaMeza, Santixabel Egunez
Uztailaren 16an izango da. Aurten berri-
kuntza bezala, moto klasikoen erakuske-
ta antolatu dute Sutegin. Ibilgailu klasi-
koak ikusgai izango dira Kontseju Zarra 
kalean. Argazki rally-a ere egingo da.

Uztailaren 2rako deitu du hitzordua 
Usurbilgo Parrokiak: “Santixabel Egu-
nean, zaindari dugun ohoretan eukaris-
tia ospatuko dugu Salbatore Parrokian 
11:00etan”.

Irailaren 10ean bilduko dira, 14:00etan 
Antxetan. Aurrez 50 euroko ordainke-
ta egin behar da (irailaren 5a arte); 
kontu zenbaki honetan: 3035 0140 36 
1400030013 (Euskadiko Kutxa).

Euskal presoak

Euskal Herrira!
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Gipuzkoa Zutikek San Juan bezpe-
rako ospakizunetara maskarilekin 
jantzita agertu eta erraustegiaren 

aurka mobilizatzeko eginiko deialdiak  
oihartzun zabala izan zuen. Zubieta, 
Oiartzun, Ataun, Eibar, Lasarte, Urnieta, 
Hernani, Arrasate... zutitu ziren ekaina-
ren 23ko gauean, erraustegiaren aurka. 

Sutan daudela adierazi zuten, eta sutan 
jarri zituzten sare sozialak, #SutanGaude 
traola baliatuz. Maskarilekin asko, kaleji-
ran irten ziren Lasarten, errauskailua suta-
ra botatzen zutela irudikatu zuten Arrasa-
ten, San Juan suaren bueltan maskarilekin 
dantzan egin zuten Hernanin edota Lasar-
ten, herritarrak informatzeaz gain erraus-
tegiak jendarterako dakarren kaltea irudi-
katu zuten Oiartzunen, bizitzaren aldeko 
pankartaren atzean bildu zen eibartar, ur-
nietar edota ataundar mordoa...

San Juan gaua, bizitzaren aldeko eta 

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

San Joan gaua, erraustegiaren aurkakoa

erraustegiaren aurkako gaua ere izan 
zela adierazten duten adibide batzuk 
baino ez dira honakoak. Gipuzkoa Zu-

tik–ek maiatzaren 29an abiaturiko di-
namika herrialde osora zabaltzen hasi 
izanaren adierazle.

Zubietan, errausketaren aurkako pankarta asko ikus zitezkeen. Argazkia: Erraustegiaren Aurkako 
Mugimendua.
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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. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero. Zuzenean beste 
pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia. Hurrengo alea: uztailak 8. Idatzia ekartzeko azken eguna: uztailak 4.

Luken Arkarazo

Atzo, 2016. urteko ekaina-
ren 24an Britaina Handiak 
Europar Batasuna uzteko 

erabakia hartu zuen. Izan ere, 
gurean pekatua dena, ariketa 
demokratikoa da hemen. Ariketa 
demokratiko, ala trikimailu poli-
tikoa? Hots, anitzak dira Erresu-
ma Batua Europar Batasunetik 
aterako duen erabakiaren baitan 
sortu diren galdera, kezka eta on-
dorioak. Bitxia, nire ustean, hura 
aurrera eramateko arrazoi nagu-
sia. Hauetako batzuen inguruan 
argi eta iritzi printz batzuk bota–
tzera noa. 

Gure logika historikoak pen–
tsatzera eraman gaitzakeenaren 
aurka, ez da herri presioa izan 
erreferenduma egiteko erabakia 
hauspotu duen haize bolada. Ai–
tzitik Britainia Handiak Batasuna-
rekiko mesfidantzazko posizio bat 
izan duen arren, David Cameron 
Lehen Ministroa izan da ekimen 
honen ideologo eta bultzatzaile 
nagusia. Baita Remain-aren (Ba-
tasunean mantentzearen) aldeko 
kanpainaren burua ere.  Baina 
nola liteke orduan, buruzagi po-

litiko batek, eskakizun kolektiborik 
gabe, aurka dagoen planteamendu 
bati ateak irekitzea? Ba etxeko ara-
zoak konpontzeko. Hau da, batetik 
buruzagi den Alderdi Kontserbado-
reko ahots dibergente  euroeszep-
tikoei herriaren babesik ez zutela 
ikustarazteko. Bestetik Europa 
osoko dinamikari jarraikiz, Ukip 
alderdi ultraeskuindar eta eurofo-
boaren dinamika gorakorra gera–
tzeko. Garbi eta motzean, alderdiko 
lidergotza egonkortu eta eskuine-
rantz ihesi doan boto galera ekidite-
ko. Jokaldia ordea, gaizki atera zaio. 
Honela, bozketa galdu eta gidatu 
beharko lukeen prozesu apurtzai-
learen buru  izan ezin daitekeela 
onartu ostean, hiru hilabeteren 
buruan kargua utziko duela iragarri 
du. Bere lekua Alderdi Kontserbado-
reko Brexit-aren aldeko kide batek 
hartuko duelarik. Hauxe izan da 
agian, Brexit-aren kanpainaren in-
guruan gehien harritu nauena. Al-
derdiak zatikatuta (batez ere kont-
serbadorea), bakoitza bere idealak 
defendatuz, aurrez aurre, eztabaida 
bizian. Imaginatzen duzu hori Eus-
kal Herrian? Lasai, nik ere ez. 

Bandoei so, hauek izan dira, 
hurrenez hurren Remain-aren eta 
Leave-aren aldeko partaideak: lehe-
nean Alderdi Konserbadorearen zati 
handi bat Lehen Ministroa buru, 
Jeremy Corbynen Alderdi Laboris-
taren gehiengoa, Eskoziako Alderdi 
Nazionala Plaid Cymru Galeseko al-
derdi nazionalista, Sinn Fein eta Ipar 
Irlandako Alderdi Unionistaren zati 
moderatua. Bigarrenean, apurke-
taren aldeko konserbadoreak (Boris 
Johnson buru) eta Nigel Farageren 
Ukip eurofoboa. Kanpainan, garai-
penaren bila, Remain-aren alde-
koek Batasunaren alde onak (baldin 
baditu) goraipatu beharrean, hura 
uztearen ondorio larriak azpima-
rratu dituzte. Leave-aren aldekoek 
bestetik, inmigrazioaren gai senti-
korra begipuntuan jartzea   nahi-
koa izan dute bozketa irabazteko.
Asko dira egun hauetan egin diren 
irakurketak, zabalduenak dio, xeno-
fobian, hezkuntza ezan eta gizar-
tearen zahartze prozesuan daudela 
emaitzaren gakoak. Nik gehiago lo-
tuko nuke Europako erakundeetatik 
azken urteetan bultzatu  den  aus-
teritate ekonomikoarekin, eskubide 

murrizketarekin, Ongizate Esta-
tuaren desagerpenarekin eta oro 
har, sozialdemokraziaren herio–
tzarekin. Ezin azpimarratu gabe 
utzi, Ingalaterrako langile klasea 
izan dela Brexitaren zutaberik 
trinkoena. Eta Britainia Handiko 
Lehen Ministro ohiak, banketxe 
nagusiak, botere finantzieroak … 
izan direla Remain-aren kanpai-
nako protagonistak.

Eta tira, mugarri honetara 
iritsita, denon mingain eta ga-
runetan saltoka dabilen galdera 
formulatuko dut: eta orain zer? 
Zein izango dira Brexit-aren on-
dorio politiko, ekonomiko eta 
territorialak? Hasteko, azken 
honi heldu beharko dio kolokan 
dagoen britainiar gobernuak. 
Izan ere, aurreikuspenak betez, 
%60tik gorako babesarekin, es-
koziarrek Europar Batasunean 
mantentzea erabaki dute. Bizi–
tzaren paradoxak, Batasunetik 
kanpora joango zirela meha-
txatuz eskoziarren independen–
tziaren kontra egin eta garaitu 
zutenak, bertara eraman ditu 
azkenean. 

Imanol Ubeda | Idoia Torregarai | Maialen Unanue | Ilazki Gaintza | Luis Aranalde | Luken Arkarazo | Aritz Gorriti

Britain exit

Ika-mika

Erraustegirik ez (3)

Ekainaren 19an itsasoari begira 
Donostian egin genuen alda-
rrikapen-manifestazio-desfi-

learen erantzun ausart eta jende–
tsua bizi ondoren, aupa zuek, eta 
zergatik ez, guztiok!, esaldiaz oroitu 
nintzen. Izan ere, Antiguako tunele-
tik irten eta Udaletxera bidean gin-
doazela pasealeku guztia betetzen 
genuela ikusi eta “ona duk” aldame-

nekoei entzutea, bidea ondo egiten 
ari garen adierazle garbia izan da 
niretzat.

Zer esanik ez, helduon jantzi 
beltza umeen gardentasuna ba-
besteko baliagarritzat erabili izana. 
Guztia umore onean eta pertsonok 
barnean dugun era osasuntsu eta 
naturalean erakutsiz. 

Ezin dut ahaztu GuraSOS elkar-

teak zeraman hasierako pankartak 
“OSASUNA ARRISKUAN? INOLAZ 
ERE EZ!” zioena. Getariatik Oiar–
tzuna eta Donostiatik Tolosara bi-
tartean, 201 eskola eta 69.119 haur 
(eta helduok kontatu gabe) Zubie-
tan eraini nahi duten erraustegiak 
“harrapatzen” dituen eta gaituenak. 

Guztiok, norbanakoon eta be-
reziki ondorengoen ongizate eta 

osasuna babestu eta aldarrikatu 
genuen Donostian. 

Aurrean jartzen dizkiguten eta 
zaizkigun oztopo ez naturalak sa-
hiestuz, jarrai dezagun ondoren-
goak eskertuko diguten osasun–
tsuago den bide beretik.

Erraustegirik ez Zubietan ez inon.

                                  Orkatz*
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Erraustegia Erabakia herri plata-
formak ekainaren 18an deitu-
tako batzarrean, erraustegiari 

buruzko galdeketa egitea erabaki 
zuten Usurbilen eta Zubietan, irai-
laren 30ean, urriaren 1ean eta 2an. 
“Erraustegia egitea nahi al duzu?” 
galdetuko dute. 16 urtetik gorako 
herritarrek parte hartu ahalko dute 
galdeketan.

Antolaketa lanak herritarrek bi-
deratuko dituztenez, herritarrei 
galdeketa egingo dela iragartzeko 
larunbat honetan egingo den age-
rraldian parte hartzera deitzen zaie. 
Agerraldi jendetsua izatea nahi 
dute. Bertaratu beraz uztailaren 
2an, larunbat eguerdiko 13:00ean 
udaletxe aurreko plazara. 

Galdeketa jorratzen ari den bidea
n 2015/10/30: Erraustegia Erabakia 
herri plataformaren agerraldi aur-
kezpena, Mikel Laboa plazan.
n 2015/11/07: Erraustegia Erabakia 
jendaurrean aurkezteko lehen ba–
tzarra egin zuten Potxoenean.
n 2015/11-2016/01: Usurbilgo 
Udalari erraustegiari buruzko he-
rri galdeketa antolatzea eskatzeko 
sinadurak biltzen aritu zen herri 
plataforma.
n 2016/01/30: 1.185 usurbildarren 
sinadurak bildu ostean, sinadurok 
Usurbilgo Udalari entregatu zizkion 
Erraustegia Erabakia herri platafor-
mak.
n 2016/02/23: osoko ohiko bilku-
ran, herri galdeketa eta galdera 

onartu zituzten gehiengo osoz: 
“Usurbilgo hondakinak tratatzeko 
erraustea egoki iruditzen al zai-
zu?”.
n 2016/03/04: Usurbilgo Udalak 
erraustegiari buruzko galdeketa an-
tolatzeko eskaera luzatu zion Espai-
niako Gobernuari.
n 2016/05/13: erraustegiari 
buruzko herri galdeketa egitea de-
bekatu zuen Espainiako Gobernuko 
Ministroen Kontseiluak.
n 2016/05/19: debekuaren au-

rrean, Usurbilgo Udalak galdeketa 
egiteko eskumena herritarrei itzuli-
ko diela jakinarazten du.
n 2016/06/18: Udalak galdeketa 
egiteko eskumena herritarrei itzu-
li ostean, batzar irekia deitu zuen 
Erraustegia Erabakiak. Aho batez 
galdeketa egitea onartu zuten, gal-
deketa egunak finkatu, lan batzor-
deak osatu...
n 2016/07/02: Usurbilgo herri gal-
deketaren berri emateko agerraldi 
jendetsua deitu du Erraustegia Era-
bakia herri plataformak. Herritarrei 
jaietako egun handian hitzordu 
honetan parte hartzera deitzen zaie.
n 2016/09/30-2016/10/02: erraus-
tegiari buruzko herri galdeketa 
irailaren 30ean, urriaren 1ean eta 
2an, Usurbilen eta Zubietan. 

16 urtetik gorako herritarrek 
parte hartu ahalko dute. Galdetuko 
dena: “Erraustegia egitea nahi al 
duzu?”.

Larunbatean udaletxe aurrean, 
galdeketa iragartzeko agerraldia

Larunbat honetan, eguerdiko 13:00ean agerraldia egingo dute udaletxe 
aurreko plazan.

ERRAUSTEGIA ERABAKIA

Irailaren 30ean, urriaren 
1ean eta 2an egingo da. 
“Erraustegia egitea nahi 

al duzu?” galdetuko dute. 
16 urtetik gorako herrita-
rrek parte hartu ahalko 

dute galdeketan

Gipuzkoa Zutik, 
fase berrian
Etapa berria abiatu du mugi-
menduak. Donostiako kanpaldi 
iraunkorrari amaiera ematea 
erabaki dute, baina ez da inolaz 
ere hemen etengo, maiatzaren 
29an abiatu zuten dinamika, 
ohar bidez jakinarazi dutenez:

“Gipuzkoa Zutik ez da buka-
tu, hasi besterik ez da egin. 
Donostiako plazak hartu ditugu 
eta gehiagora goaz, ilusioz bete 
garelako eta gure artean saretu 
garelako. Lotara etxera goaz, loa 
eta elkarren zaintza ezinbeste-
koa dugulako. Eta etxera goaz 
kaleetan ekintzak egiten jarrai-
tuko dugulako, asanbladetan 
elkartuko garela ziur gaudelako.

Honekin etapa berri bat has-
ten da, erraustu gabe Gipuzkoan 
sua zabalduko duena. Jaietan 
egongo gara, udan zehar in-
darrak batuko ditugu. Irailean 
bueltatuko gara eta errauste-
giaren obrak geldituko ditugu, 
proiektu bidegabe guztiak geldi-
tuko ditugu.

Erraustegia geldituko dugu,
Ustelak lurpera bizitza da 

handiena.”

Gipuzkoa Zutik
Facebook: Gipuzkoa Zutik
Twitter: @GipuzkoaZutik

Buruntzaldea Zutik
Twitter: @buruntzazutik

GuraSOS-en 
manifestua 
sinatzeko aukera 
dago oraindik
Ia 15.000 lagunek bat egin 
dute GuraSOSen manifestuare-
kin. Noiznahi sinatu dezakezue 
gurasos.org atarian sartuta. 
Bildutako atxikimenduak Foru 
Aldundira bideratuko dituzte 
gero, erraustegiak seme-alaben 
eta guztion osasunean izan de-
zakeen eraginagatik kezkatua 
dagoen guraso taldeak.

Erraustegiaren 
aurkako 
manifestazioa
Txosnagunea erraustegiaren aur-
kako ekimenetara batu da. Jaien 
hasiera ofizialaren atarian, ma-
nifestazioa deitu dute. Ostegun 
honetan, 18:30ean abiatuko da 
txosnagunetik. Herri erdigunea ze-
harkatuko du. Ostegun honetan egingo da. 18:30ean abiatuko dira txosnagunetik.
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EH BILDU
UNIDOS-PODEMOS
PODEMOS
IU
EAJ-PNV
PSE-EE/PSOE
PP
CIUDADANOS
PACMA
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
PCPE
UPyD
LIBERTATE NAFARRA

Zuriak
Baliogabeak
Parte-hartzea
Abstentzioa

2016KO EKAINAREN 26AN
Botoak %
1.109 37,03
  868 28,98
    - -
    - -
  550 18,36
  245 8,18
  129 4,31
   55 1,84
   17 0,57
    4 0,13
    2 0,07
    1 0,03
    - -

    
    15 0,50
    19 0,63
3.014 64,44
1.663 35,56

2015EKO ABENDUAREN 20AN
Botoak %
1.362 42,46
    - -
  690 21,51
   40 1,25
  616 19,20
  255 7,95
  139 4,33
   66 2,06
   13 0,41
     1 0,03
     - -
     2 0,06
     3 0,09

   
     21 0,65
     11 0,34
3.219 68,83
1.458 31,17

Gorteetarako emaitzak Usurbilen Emaitzak Senatuan
Madrilgo Diputatuen Kongre-
suan gertatu bezala, EHBildu 
nagusitu da baita Senaturako 
hauteskundeetan ere. Bozken 
ia %40 jaso dute koalizioak 
aurkezturiko Gipuzkoako 
hiru hautagaiek. Usurbilda-
rren %21-24 arteko babe-
sa jaso dute Ahal Duguko 
hautagaiek. %19 ingurukoa 
EAJ-koek. Dezente atzerago 
geratu dira PSE-EE bozken 
%8 inguru jasota edota PP 
(%3-4).

Abstentzioak gora
Kongresuko emaitzetan, 
%35,56eko abstentzioa izan 
da. Senatuan %35,94koa. 
Abenduaren 20ko datuekin 
alderatuta, 4 puntu igo da.

** 2015ean IU eta Podemos bakoitza bere kasa aurkeztu zen. 2016an Unidos-Podemos koalizioan aurkeztu dira elkarrekin.

EHBildu nagusi, baina Elkarrekin-Ahal 
Dugu izan da botoetan igo den bakarra

EHBildu nagusitu da 
Usurbilen, Espainiako 
Gorteetarako hauteskun-

deetan. Bozken %23,71 esku-
ratuta, guztira 1.109 herrita-
rrek babestu dute koalizioaren 
hautagai zerrenda. Atzetik, 300 
bat bozketatara geratu da Ahal 
Dugu; 868 bozka (%18,56) eta 
hirugarren EAJ. Jeltzaleek 550 
bozka (%11,76) jaso dituzte 
guztira.

Abenduaren 20ko hautes-
kundeekin alderatuta, modu 
proportzionalean ia alderdi 
guztiek galera izan dute bozka 

kopuruan. Ez ahaztu, absten–
tzioak 4 puntu egin duela gora 
oraingoan, aurreko deialdiko 
%31,39tik %35,56ra. Bozka 

eskubidea zuten hiru usurbil-
darretik batek hauteskundeo-
tan parte hartzeari uko egin 
zion igandean; 4.677 usurbil-

darretik 1.663 lagunek. Estatu 
espainiarreko %30,16ko abs-
tentzioa bost puntutan gainditu 
du Usurbilgoak. Hego Euskal 
Herrira etorrita, %32,56koa 
izan da bozkatu gabe gera-
tu diren herritaren ehunekoa 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 
%29,42koa Nafarroan. Gi-
puzkoan %34,29koa.

Auzokako datuei dagokienez, 
auzo guztietan EHBildu nagusi-
tu da. Bigarren alderdi bozka-
tuena Ahal Dugu izan da. Agi-
nagan soilik izan da hirugarren 
indar bozkatuena, tarte txikiz 
bada ere, EAJ-ren atzetik.

Abstentzioak ere gora egin zuen ekainaren 26ko hauteskundeetan.
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Hastera doaz Alperroburu 
kaleko lanak
Aurreko astekarian iraga-

rri genizuen, Udarregi 
Ikastolako Agerialde 

eraikin parean, Alperro-Buru 
kalean hobekuntza lanak egi-
tera zihoazela. Euri urak eta ur 
zikinen sarea erdibituko dute, 
atzeko patiotik kalean behera 
jaisteko oinezkoen bidea babes-
tu. Oinezkoek izango dute le-
hentasuna, ikasleen sartu irtee-
ra orduetan eta jolasgaraietan. 
Eta norabide bakarrekoa izango 
da Alperro-buru kaleko eremu 
hau aurrerantzean. 

Ikasturte berria hasterako, 
irailera hasierarako beraz la-
nak amaituta izatea aurreikus-
ten dute. 

Lanak asteartean, uztailaren 
5ean abiatuko dituztela berri 

eman du Udalak. Lanok Cons-
trucciones Lasuen S.A. enpre-

sak bideratuko ditu. 85.881,95 
eurotan esleitu dituzte obrak. 

Agerialde atzealdeko patiotik aldapan behera jaisteko baranda babestuko 
dute, zebrabidea eta aparkalekuak egokitu. Errepideari ere eragingo diote 

berrikuntzek. Ikasleen jolasgaraian, eta ikastolara sartu eta ateratzeko 
orduetan eremu hau autoen joan etorrirako itxita geratuko da.

Aisialdiko 
udal laguntzak
2015-16 ikasturtean aisialdiko 
begirale edo zuzendari ikasta-
roak euskaraz egin dituzten 16 
urtetik gorako usurbildarren–
tzat zuzendua dago deialdi 
hau. Ezinbestekoa izango da 
ikastaroa Eusko Jaurlaritzak ho-
mologatua izatea, eta euskaraz 
egin izana. Eta “ikastaroaren 
alderdi teorikoa gainditzea eta 
araututako gehienezko epearen 
barruan titulua lortzea”. 

Aurkeztu beharreko 
dokumentazioa 
Eskaria bera, NAN fotokopia, 
matrikularen ordainagiria, 
ikastaroan matrikulatu izana-
ren agiria edota atal teorikoa 
gainditu izanaren Aisialdi Es-
kolaren ziurtagiria.

Matrikularen %50 itzuliko da
Kasu honetan, aurreko urteen 
antzera, matrikularen %50 
itzuliko da. Begirale ikasta-
roaren kasuan, gehienez 250 
euro; aisialdiko zuzendari 
ikastaroen kasuan, gehienez 
170 euro. Informazio gehiago: 
ekainaren 20ko Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean. 

Errioa eta inguruak 
biziberritzeko plana
Oria ibaiaren Paisaiarako 
Ekintza Plana herritarren 
ekarpenez osatu asmoz, parte 
hartze prozesua abiarazi zuen 
Udalak. Gai honi buruzko 
inkesta betetzeko aukera dago. 
Orriak, Sutegin, Potxoenean, 
Kiroldegian, anbulatorioan eta 
udaletxean eskura ditzakezue.

Udalaren weborrian ere osa-
tu daiteke inkesta: usurbil.eus

Euskara eta aisialdiko diru-laguntzak 
eskatzeko garaia da

Uztailaren 8ra arte aur-
keztu daitezke eskabi-
deak udal erregistroan. 

Gogoan izan, euskara doan 
ikasteko urrats garrantzitsua 
eman duela Udalak. 

%100a berreskuratzeko 
aukera
Ikasturte honetan euskara ikas-
ten aritu zareten 16 urtetik go-

rako usurbildarrok, ordaindu 
duzuen diru-kopuruaren %100a 
itzuliko zaizue, gehienez 500 
euro, baldintzok betetzen di-
tuzuenoi: gutxienez, ikastaro 
osoan zehar, %80ko asisten–
tzia izatea (autoikaskuntzaren 
kasuan aprobetxamendua ziur-
tatzea); euskaltegiak egindako 
ziurtagiriaren bidez egiaztatu 
beharreko gutxieneko aprobe-

txamendua gainditzea. 

Dokumentazioa
Aurkeztu beharko den doku-
mentazioa; diru-laguntza eska-
ri normalizatua; eskatzailearen 
NANaren fotokopia; matrikula-
ren ordainagiria; %80ko asis-
tentziaren edo autoikaskun–
tzaren aprobetxamenduaren 
egiaztagiria.
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TRIKU TALDEA
“Iaz, ekintza politenetakoa 
izan zen. Eta askok halako 

zerbait falta zela ere 
adierazi ziguten”

Iaz ekimenak izandako 
arrakasta ikusita, Triku tal-
dekoak, usurbildar trikitila-

ri eta panderojoleak kalejiran 
ikusiko ditugu berriz Santixabel 
Egunez. Kalejira egingo dute 
lehenbizi, Artzabalen bazkal-
du gero, eta arratsalde par-
tean, txosnagunean Estanga 
anai-arrebekin ospatuko den 
erromerian ere parte hartuko 
dute. Hasieran, emanaldi labur 
bat eskainiko dute oholtza gai-
nean. Eta gero plazan izango 
dira dantzan.

40 laguneko koadrila 
osatu zuten iaz
Larunbatez egokitu zaie aurten-
go hitzordua, eta iaz baino jen-
de gutxiago bilduko omen dute, 
ez baitute lan erraza izango 
iazko marka haustea. 40 lagu-
neko koadrila osatu zuten, due-
la urtebete. “Ikaragarria izan 
zen, harrituta geratu ginen. 40 
bat lagun etorri ziren”, gogora-
razi digute Triku taldetik.

Kalez kale egin zuten biran 
ere harrera beroa izan zuten 
herritarren aldetik. “Oso ondo 
pasa zuen jendeak. Ekimenak 
izandako arrakasta ikusita, bide 
horretatik segitu behar zela iku-
si genuen”, gaineratu dute.

Jendea ez zen hurbildu kale-
jirakoek trikitia eta panderoa 

Erromeria zaletuena ere bada 
Santixabel Eguna

nola jotzen zuten ikusi eta 
entzutera soilik. Buru-belarri 
parte hartzen aritu zen. Usur-
bildarrak dantza batean jarri 
zituzten. “Askok zoriondu zigu-
ten, 40 laguneko koadrila iku-
sita, denok herritarrak gainera. 
Ekintza politenetakoa izan zela 
iazko jaietan, hori ere askok 
esan digute. Eta askok halako 
zerbait falta zela ere adierazi 
ziguten”, balorazio ezinhobea 
egin du beraz, Trikuk.

Motibagarri, zaletasuna 
bizirik mantentzeko
Eta horri eutsi nahi diote aur-
ten. Trikitia eta panderoa jo–
tzen segitzen dutenak edo garai 
batean musika instrumentuok 
esku artean izan zituztenak 
batuko dira uztailaren 2an. 
Formatu erakargarria izan ohi 
da parte hartzaileentzat. Eta 
motibagarria, zaletasun hau bi-
zirik mantentzeko. “Gehienbat 
proiektu hau hortik sortu zen. 
Jende asko 16-17 urterekin mu-
sika eskolatik irten eta trikitixa 

Iaz bezala, Triku taldekoak Santixabel egunean arituko dira kalejiran.

Astelehenetik 
aurrera, Udajolas 
Usurbilgo Udalak eta 
NOAUA! Kultur Elkarteak 
antolaturiko udako txokoe-
tan izena emana duzuenok 
gogoan izan: festak amaitu 
eta biharamunean, uztaila-
ren 4an hasiko da Udajolas. 
Uztailaren 29ra arte luza-
tuko da aisialdiko eskain–
tza. Ordutegia: astelehene-
tik ostiralera, 09:30-13:30 
artean. Frontoia izango da 
biltzeko gunea.

Peñaloscintos, 
gaztetxoak 
hartzeko prest
Urtero moduan auzolanean 
altxa dute Ziortzak uztailean 
Peñaloscintosen (Errioxa) 
egingo duen kanpaldia. 
Auzolanean egokitu zuten 
gunea asteburuan, bertara 
joan ziren herritarrek. On-
doko argazkia atera zuten. 
“Egun luzea izan genuen 
Peñaloscintos aldean, baina 
merezi izan du ahaleginak! 
Mila esker muntaketan la-
gundu zeniguten guztioi!”, 
adierazi dute gazte elkarte-
koek. 

Asteartean doaz lehen 
txandakoak, uztailaren 19ra 
arte egongo dira. Eta egun 
horretan helduko dira bi-
garren txandakoak, hila-
ren 29ra arte egongo dira 
Errioxa aldean. Kanpaldia 
abuztuko lehen asteburuan 
desmuntatuko dute. “Des-
muntaketa eguna abuztuak 
7an dugu! Oraindik izen 
eman ez baduzu gogoratu 
ziortzage@gmail.com bi-
dez egin dezakezula. Eske-
rrik asko!”, ohartarazi dute 
Ziortzakoek.

jotzeko gunerik gabe geratzen 
dira. Orduan bazterrera uzten 
du trikitia. Taldea gehienbat 
trikitixa edo panderoa jotzen 
segitzeko osatu zen. Urtean 
hiruzpalau afari egin eta biltze-
ko. Jendeak aitzakia horrekin 
etxean trikitia jotzen du”, adie-
razi digute.

Errazago animatzen da 
bat gainera, halako kalejira 
batean jendaurrean trikitia 
jotzera, talde handi baten 
babespean doanean. “Pauso 
hori emateko koadrilak ba-
besa ematen du. Geratzeko 
gogoa izanda geratu egiten 
zara”, eta arazorik ez. Ondo 
pasatzea baitute helburu na-
gusia. Eta aurrean dituztenak 
ondo pasaraztea. Kalera eta 
plazara gonbidatzen dituzte 
herritarrak larunbat honetan, 
erromeria giroan murgiltzera. 
Adin guztietakoak, baina be-
reziki gazteak. Hor dago eta, 
erromeria giroak bizirik euste-
ko etorkizuna.

Egunotan azken prestaketa 
lanetan zebiltzan Triku talde-
koak. Garai berriotan, whatsa-
ppez noski. “Santixabeletako 
whatsapp taldea dugu, bideoak 
bidaliz aritu gara, piezak graba-
tuz, kalejiran ze pieza joko di-
ren prestatzen”, aurreratu digu-
te Triku taldetik. Uztailaren 2an 
irtengo dira kaleak girotzera.

Asteartean joango dira lehen 
txandako gazteak.
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Talde bakoitzak 
kolore bat izango 
du Umeen Eguneko 
ginkanan
Ginkanan parte hartuko du-
ten taldeak osatu ondoren eta 
kolore berdintsuak aukeratu 
dituztenez taldeek, antola–
tzaileek taldeei kolore berriak 
jarri dizkiete. 

Hauek dituzue talde bakoi–
tzeko partaideek eraman be-
har dituzten kamiseta kolo-
reak: LH1A (Urdina), LH1B 
(Oria), LH2A (Arrosa), LH2B 
(Berde argia), LH2D (Urdin 
argia), LH3A (Zuria), LH3B 
(Zuri-urdina), LH4A (Urdin 
iluna), LH4B (Beltza), LH5A 
(Morea), LH5B (Berde iluna), 
LH5D (Gorria), LH6A (La-
ranja), LH6B (Grixa), LH6D 
(Beltza).

Uztailaren 1ean, 9:30ean 
frontoian batzeko deia
Ginkanan laguntzeko izena 
eman zuten DBHko ikasleak, 
“ginkana egunean goizeko 
9:30etan frontoira gertura–
tzeko eskaera egiten dizue-
gu”. Ginkana hasi baino le-
hen, antolatzaileekin bilera 
bat egiteko asmoa dute.

Eskumuturrekoak erosiz, Lauburu Konpartsa lagundu

Konpartsako materialaren, 
erraldoi eta buruhandien 
mantentze lanetarako. 

Usurbildik kanpo irteera gehia-
go egin eta konpartsen topaketa 
gehiagotan parte hartu ahal iza-
teko. Lauburu, Usurbilgo Erral-
doi eta Buruhandien Konpartsak 
zereginotarako laguntza bildu 
nahi du. Horretarako prestatu 
dituzte ondoko irudian dituzuen 
eskumuturrekoak. 

Kolore gorrikoak, “Santixa-
belak 2016” diotenak. Konpar–
tsaren izena omenduz, lau-
buru bat daramate. Herriko 
saltoki eta tabernetan eskuratu 
ahalko dituzue jaiak amaitu 

arte. Konpartsakoak kalean ere 
saltzen arituko dira. Salneu-
rria; euro bat gehi borondatea. 

Bildutako laguntza aipatu mo-
duan, talde honetara bidera-
tuko da osorik.

Konpartsa, egunero kalean
Jai hauetan lanik ez zaie fal-
tako Lauburu Konpartsakoei. 
Eskumuturrekoak saltzeaz gain, 
egunero ikusiko ditugu Santixa-
beletan kalean gora eta behera, 
erraldoi eta buruhandiekin. Aur-
ten estreinakoz, hitzordu guz-
tiok taldeak berak kudeatuko 
ditu. Eta eguneroko kalejirei, 
ekitaldi berri bat erantsi diote 
oraingoan; Erraldoi eta Buruhan-
dien Topaketa ospatuko da uz-
tailaren 3an. Trapagaran, Añor-
ga, Mutriku eta Zizurkilgoekin 
batera desfilatuko dute goiz eta 
arratsaldez, Lauburu taldeko 
erraldoi eta buruhandiek. 

Batuko den dirua konpartsako materiala eta erraldoi zein buruhandien 
mantentze lanetarako erabiliko da.

Plastikozko edalontzi be-
rria, gardena, ikurrik ga-
bekoa, herritar askoren 

eskutan ikusiko dugu jaiotan. 
Txosnetan trago bat eskatuz 
gero, edaria edalontzi hone-
tan zerbitzatuko digute. Jende 
asko ibiltzen den orduetan bai-
ta tabernetan ere. Bestela, eda-
ritegietan beirazkoak lehenetsi-
ko dituzte. Hala adostu dute, 
Usurbilgo tabernariek, Hurbila-
go Elkarteak, Usurbilgo Udalak 
eta txosnaguneko antolatzai-
leek. Kilometroak jaialdirako 
eta gerora, jai hauei begira egi-
niko lanketa eta elkarlanaren 

Edalontzi berrerabilgarriak jaietan

emaitza da ekimen hau. 

Gardena, ikurrik gabea
“Kilometroetako funtziona-
mendu ona ikusita, denon 
ahalegin eta borondatearekin 
herriko festetan ere basoak 
berrerabili ditzakegula pen–
tsatzen dugu. Denek baso be-
rrerabilgarri berdina erabiliko 
dute eta edalontzi berri bat 
izango dugu aurtengo San-
tixabeletan. Edalontzi berrera-
bilgarria, tabernariekin batera 
adostutakoa, edalontzi garden 
eta ikurrik gabekoa izango da. 
Modu honetara, txosna eta ta-

Edalontzi berrerabilgarria, tabernariekin batera adostutakoa, edalontzi garden eta ikurrik gabekoa izango da.

bernan hartzen dugun basoa 
ondorengo tabernan ere utzi 
edo erabili ahal izango dugu. 
Beraz,  herritarron ardura ere 
izango da, edalontzi hauek 
berriz ere erabili ahal izateko 
tabernariei itzultzea eta hon-
dakin gutxiago sortzea”, ohar-
tarazi dute. Eragileok “Usur-
bilen hondakinen kudeaketan 
arduratsuak izaten badakigula 
askotan erakutsi dugu” diote, 
eta jaietan ere beste hainbes-
te egitera animatzen gaituzte. 
“Ondo pasa hondakinik gabe-
ko Santixabelak!”, desio diete 
jaietan murgilduko direnei.
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Ekainak 30, osteguna
n 06:00 Oilasko biltzaileen go-
saria eta irteera.
n 10:30 Haur eta gaztetxoen–
tzako Pintura Lehiaketa. Oha-
rra: materiala bertan banatuko 
da.
n 13:00 Pintura lehiaketako 
sari-banaketa.
n 14:00 Oilasko biltzaileen     
itzulera eta    bazkaria.
Ondoren, oilasko biltzaileen 
jolasak.
n 18:30 Erraustegiaren aur-
kako manifestazioa txosneta-
tik.
n 19:00 Txupinazoa eta Iku-
rrinaren igoera udaletxetik, 
Orbeldi Dantza Taldearen es-
kutik. Ondoren, buruhandi eta 
erraldoiak txistulariekin.
n 20:00 Orbeldi Dantza Tal-
dearen emanaldia frontoian.
n 23:00 Txosnagunean herriko 
taldeak: Arto2xar, Zaparra.

Uztailak 1, ostirala
n 10:00 Ume-gazteei harrera. 
Zatoz, koadrodun zapi urdina 
jantzita duzula, haurren egu-
neko abestia dantzatzera!
n 10:00-13:30 Jolas parkea 
frontoian eta Artzabalen.
n 10:30-12:30 Ginkana Oiardo 
Kiroldegian, Artzabalen, fron-
toian eta Udarregi Ikastolan.
n 11:00 Helduentzako Toka 
Txapelketa Artzabalen.
n 12:00 Buruhandi eta erral-
doiak trikitilariekin.
n 13:00 Gazte eguneko triki-
poteoa txosnetatik.
n 13:30 Umeen lagunarteko 
bazkaria frontoian, norberak 
ekarrita.
n 14:00 Gazte bazkaria txos-
netan. Jarraian, Motxaila Band 
Elektrotxaranga.
n 14:00-17:00 Egurrezko jola-
sak frontoian.
n 15:00-17:00 Jolas parkea 
frontoian eta Artzabalen.
n 16:00 Ur bataioa Kirolde-
gian.
n 16:30 Helduentzako Santixa-
bel Igel Jokoa Artzabalen.

n 17:00 Apar festa, Udarregiko 
patio borobilean.
n 18:00 Txokolatea Askata-
suna plazan.
n 18:00 Buruhandi eta erral-
doiak txistulariekin.
n 19:00 Helduen danborrada.
n 23:00 Kontzertua frontoian: 
Niko Etxart & Hapa Hapa tal-
dea, Anje Duhalde bere taldea.
n 00:30 Helduen danborrada.
n 01:00 Kontzertuarekin ja-
rraitzea.
n 02:30 Txosnaguneko kon–
tzertua: Eskean Kristo, Erome-
ria.

Uztailak 2, larunbata
n 09:00 Esnadeia txistularie-
kin.
n 11:00 Haurrentzako BTT 
bizikleta irteera Mikel Laboa 
plazatik.
n 11:00 Helduentzako Santixa-
bel Bola Txapelketa irekia.
n 12:00 Preso eta iheslarien 
eskubideen aldeko kantujira 
Kuxkuxtu txarangak lagundu-
ta. Aitzagatik abiatuko da.
n 12:00 Soka-dantza Udaletxe 
aurrean. Jarraian, lore eta sal-
da banaketa.

n 12:30 Trikitilarien kalejira: 
Usurbilgo Triku Taldea.
n 14:00 Kantu Zikiro-jana As-
katasuna plazan, Kuxkuxture-
kin.
n 16:00 Haur eta gazteentzako 
Santixabel Bola Txapelketa ire-
kia.
n 17:00 Ur eta Zikin jolasak 
Artzabalen.
n 18:00 Herri-kirolak eta 
idi-dema.
n 18:00 Buruhandi eta erral-
doiak trikitilariekin.
n 18:30 Erromeria txosnetan: 
Oskar eta Aitziber Estanga.
n 19:00 Poteo elegantea txos-
netatik abiatuta.
n 20:00 Euskal presoen es-
kubideen aldeko ekitaldia Ola-
noeneko plazan (Potxoenea 
ondoan).
n 22:30 Kontzertua frontoian: 
Kezka+Hesian.
n 02:30 Las Tea Party Dj´s 
txosnetan.

Uztailak 3, igandea
n 07:00 Eonian! Elektrotxaranga.
n 09:00 Gaupaseroen argaz-
kia.
n 09:00 Esnadeia dultzaine-

roekin.
n 11:30 Zanpantzarrak.
n 11:30 Erraldoi eta buruhan-
dien I. Topaketa.
n 12:00 Herri Kirolak: Gi-
puzkoako 2. mailako Aizkolari 
Txapelketa eta Harri Jasotzaile 
Txapelketa.
n 14:00 Jubilatuen bazkaria 
Atxega jauregian.
n 16:00 Mus Txapelketa txos-
netan.
n 16:00 Xakea haur eta hel-
duentzat, Askatasuna plaza 
inguruan. Ekarri kamiseta bat 
eta bertan margotuko dugu!. 
n 16:30 Esku Pilota Txapelke-
tako finalak.
n 17:00 Burrunba elektrotxa-
ranga.
n 18:00 Auntoke txapelketa.
n 18:00 Erraldoi eta buruhan-
dien I. Topaketa.
n 19:00 Paella lehiaketa txos-
netan.
n 20:00 Bertsolariak: Oihana 
Iguaran, Unai Agirre, Eli Pagola 
eta Unai Mendizabal. Gai-jar–
tzailea: Iñaxio Usarralde.
n 23:00 Maskota erretzea eta 
traka Dema plazan.
n Jarraian, Rukula+Erokome-
ri erromeria txosnetan.

Ekitaldiz jositako asteburua

Ostiralean Niko Etxart eta Anje Duhalde arituko dira frontoian.
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Hitzordu bikoitza aur-
tengo jaietan, Aska-
tasuna plazako bo-

latokian. Gipuzkoako Bola 
Federazioak helduez gain, 
haur eta gazteentzako txapel–
keta antolatu du larunbat 
arratsalderako. Eskaera Uda-
rregi Ikastolatik jaso zuten. 
Ikasleek interesa zutela eta 
jaietan ekimena antolatzea 
erabaki dute. Ia taldea osatzen 
den, ez bakarrik jaietarako. 
Urtean zehar ere boloetan ari–
tzeko. Proba modukoa izan-
go da, parte hartzera deitzen 
dute antolatzaileek. 

Uztailak 2:
11:00 Helduentzako Santixabel 
Bola Txapelketa irekia.

16:00 Haur / gazteentzako San-
tixabel Bola Txapelketa irekia.
Bi saioak Askatasuna plazan.

SANTIXABEL JAIAK 2016

Ostiral honetan, 
danborradaren 
saio bikoitza
n Helduen danborradak hi–
tzordu bikoitza eskainiko 
du festetan: uztailaren 1ean, 
19:00etan Udaletxetik abiatu-
ta. 00:30ean emanaldia plazan.

Ibilbidea
n Arratsaldeko emanaldia: 
Udaletxeko plaza, Kale Nagu-
sia, Zubiaurrenea kalea, Mu-
nalurra, Bordatxo parea.
n Gaueko emanaldia: Dema 
plazan.

Jolaserako proposamen 
berri bat jaiotan; xakea. 
Mahai joko ezaguna, 

plazara aterako dute formatu 
erraldoian, igande arratsaldeko 
16:00etan. Xakezaleok gertura-
tu beraz, eguraldiaren arabera, 
Askatasuna plazako estalpean 
edo Potxoenea ondoko Ola-
noeneko plazan ospatuko den 
ekimenera. “Herrian seguru 
afizioa badela baina ez daki-
gu, ez baitago xake talderik. 
Horregatik, herrian ze afizio 
dagoen ikusteko animatu eta 
etorri jolastera”, luzatu dute 
gonbita.

Haur, gazte eta heldu, adin 
guztietako xake zaleontzako 
ekimenak izango dira. Batetik, 
xake taulak modu librean jo-
lasteko. Txikienentzako, libre-
ki jolasteko xake erraldoia. Ho-
nez gain, aldi bereko xakean 
parte hartzeko aukera egongo 
da. Lagun bat talde batekin 
lehiatuko da, giza xake erral-
doian. Horrela xake taula bate-
tik bestera, zirkuitu modukoa 
osatuz. 

Ekimenean parte hartuko 
du, Euskadiko xake txapeldun 
ohiak emakumeetan. “Ideia da 

Xake partidak igande arratsean

ikusgarritasuna ematea baita 
emakume xakelariei”, berri 

Arratsaldeko 16:00etan hasiko dira partidak Olanoenean eta, euria egingo balu, Askatasuna plazako aterpean.

eman du hitzordu hau antola–
tzen dabilen Erik Juezek.
 
Xakelariak Udarregin
Usurbilen herri mailako xake 
talderik ez dago gaurkoz, bai-
na etorkizunean nork daki. 
Harrobi modukoa osa dai-
teke. Ikusi bestela Udarregi 
Ikastolan dagoen zaletu mu-
gimendua. Erik Juez aurten 
estreinakoz aritu da ikastaroak 
eskaintzen Lehen Hezkuntza 
osoan. “Afizio handia dago, 
harrituta geratu naiz. Ikasi 

ERIK JUEZ

Erik Juez aurten 
estreinakoz aritu da 

ikastaroak eskaintzen 
Lehen Hezkuntza osoan. 

“Afizio handia dago, 
harrituta geratu naiz. 

Ikasi dute, gustura 
aritu dira”

Bola txapelketa belaunaldi guztientzat

Talde bat osatu nahi da, eta ez jaietarako bakarrik.

dute, gustura aritu dira”, adie-
razi digu Erikek. 

Kamisetak serigrafiatzeko 
aukera
Ikasturtea amaitzeko kamisetak 
serigrafiatu nahi zituzten. Lu-
rra asko zikinduko zutenez, eta 
gaztetxoek zuten ilusioa ikusi-
ta, xakeari loturiko ekitaldi ho-
netan kamisetak serigrafiatzeko 
aukera egongo da. Eta arratsal-
dea borobiltzeko askaria izango 
da eta baita “oparitxo bat ere 
parte hartzaileentzat”.
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Hemen da uda
Klik! batean

Sua da San Joanetako protagonista. As-
palditik datorren ohitura da, Euskal 
Herrian oso sustraitua dagoena. Bada 
ikasturtea bukatu dela ospatu eta apun-
teak bertan erretzen duenik ere. Haren 
gainetik salto egitea ere ohikoa da, ongi 
pasatzeko zein espiritu txarrak uxatze-
ko. Udaren iragarle ere bada San Joan 
sua, eta datu hori agerikoa da argazkiko 
protagonisten aldartean.

Argazkia: Ion Markel
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Partehartze handiko festak 
dira. Antolaketan, jende 
asko aritzen delako. Eta 

ekitaldiez gozatzera ere jende 
asko batu ohi delako.  Auzota-
rren arteko lehian, hain zuzen, 
antolaketan oso lagungarria 
zen auzotar bat omendu zuten, 
Agustin Martikorena. Jaietako 
une hunkigarriena izan zen.

Eskertza-oharra
“Emozioak atera dira gure ba-
rrutik. Hunkituta ikusi zaituzte-
gu eta hunkitu egin gara zuekin 
batera. Mila mila esker gure 
ondoan egoteagatik, omenaldia 
emateagatik eta batez ere Agus-
tin guretzat izan dena, dena eta 
izango dena horrela sentitzea-
gatik. Garbiñe, Irati eta familia 
osoaren partez”.

Jende ugari ibili da Kalezarren

Gazte asko batu ziren San Joan eskearen irteeran. Eta gainontzeko ekitaldietan ere jende ugari ibili da Kalezarren.

SAN JOAN JAIAK, IRUDITAN
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Gipuzkoako Foru Al-
dundiak sustaturiko 
“Instant1ean Europa-

ra!” izeneko ekimenean parte 
hartzen ari da Usurbilgo Gaz-
telekua. “Erasmus+ progra-
mak eskaintzen dituen aukerak 
aprobetxatuz, herritartasun di-
gitala nazioarteko mailan landu 
nahi da, beste herrialde bateko 
gazteekin batera”. 

Testuinguru honetan, Usur-
bilgo Gaztelekuko bost kideek 
eta Gipuzkoako beste bi Gaz-
telekuetako 15-17 urte arteko 
10 kideek, Wiesbadengo 15-17 
urte arteko beste 15 gazterekin 
batera bi egonaldietan parte 
hartuko dute. Lehen egonaldia 
azken aste honetan egin dute. 
Irudian, Donostiara egin zuten 
irteera. Uztailaren 18tik 24ra 
Wiesbadenera joango dira.

Europar programetara ger-
turatzea; gazteei beste kultura 
batzuk ezagutu eta errespeta–

tzeko aukera emango dien es-
perientzia batean parte hartze-
ko aukera ematea; teknologia 
berrien aurrean gazteek ikus-
pegi kritikoa izatea; eta beste 
herrialdeetako gazteekin ko-
munikatzeko gaitasunak gara–
tzea. Horiexek, proiektu honen 
helburu nagusiak.

Datozen ekimenak
Ekainak 30, osteguna 
16:30 Ur jolasak Artzabalen, 
erabiltzaile guztientzat.

Uztailak 2, larunbata
16:30 Ur eta zikin jolasak Artza-
balen, DBH 1-2 mailakoentzat.

Uztailak 7, osteguna
9:45 Gasteizko Gamarrara irtee-
ra Gaztelekutik DBH3koentzat. 
Itzulera, 20:15etan.

Uztailak 8, ostirala
15:00 Irteera Hernaniko igerile-
kura DBH1 taldekoekin. Itzule-

ra 20:15etan.

Uztailak 9, larunbata
10:00 Irungo Kars-etara irteera 
DBH2koekin. Itzulera 18:00tan.

Uztailak 14, osteguna
11:00 Donostiako hondartzara, 
Kayak DBH2koekin. Itzulera: 
18:15tan.

Uztailak 15, ostirala
14:45 Donostiako Irlara ir-
teera DBH1ekoekin. Itzulera: 
20:15ean.

Uztailak 21, osteguna 
11:00 Irungo Kars-etara irtee-
ra DBH1-ekoekin. Itzulera: 
14:00tan.

Uztailak 4,11,18 (astelehenak): 
Gaztelekua Zabalik ohiko ordu-
tegian.

Informazio gehiagorako:
gaztelekua@usurbil.eus
943 371 050

Gaztelekukoak, elkartrukean 

Foru Aldundiak sustaturiko “Instant1ean Europara!” izeneko ekimenean parte hartzen ari da Usurbilgo Gaztelekua.

2016-17
ikasturterako 
matrikulazioak
Oinarrizko Lanbide Heziketa:
n Eskaintza: sukaldaritza eta 
jatetxea; ile-apainketa eta es-
tetika.
n Lehen mailan: 
Uztailak 5: behin behineko 
zerrendak.
Uztailak 6: erreklamazioak.
Uztailak 8: behin betiko ze-
rrendak.
Uztailak 11-15: matrikulazioa.
n Bigarren maila:
Uztailaren 4ra arte: matriku-
lazioa.
n Informazio gehiagorako eta 
izen emateko: Usurbilgo Uda-
la. Atallu. Zanpiura, 3.
943 360 465
lhi@usurbil.eus

Lanbide Heziketa: 
n Epea: uztailak 11-15.
n Eskaintza: administrazioa, 
elektrizitate-elektronika, fa-
brikazio mekanikoa, energia 
eta ura.
n Informazio gehiago:
lhusurbil.eus  
eskola@lhusurbil.eus
943 364 600

Lasarte-Usurbil Institutua: 
n Epea: uztailak 6.
n Informazio gehiagorako:
943 372 852/943 372 277
instilasarte.hezkuntza.net
lasarte-bhi@instilasarte.net

KzGunea
Uztailak 13-22, 16:00-18:00: 
Google aplikazioak zure ku-
deaketa pertsonalerako.
Informazio gehiago: 943 023 
684
tutor.usurbil@kzgunea.net
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Uztailaren 10erako ira-
garri dute Andatza 
M.K.T.-k hurrengo 

txangoa. “Otzaurtera autobu-
sez abiatuko gara, Aizkorri 
mendia igo eta Arantzazura 
joateko”, antolatzaileek berri 
eman dutenez.

Izen ematea, uztailaren 
6ra arte
n Eguna: uztailak 10, igandea.
n Abiatzeko hitzordua: 
07:00etan Oiardo Kiroldegitik 

Aizkorri-Arantzazu irteerarako izen ematea, 
uztailaren 6ra arte

eta autobusez.
n Ibilbidea: 18 km.
n Izen ematea: 10 euroko or-
dainketa egin uztailaren 6a 
baino lehen, Andatza M.K.T.-
ren kontu zenbakiotako ba-
tean:
Rural Kutxa: 30080259163005430321

Kutxabank: 20955069071068489805

-Plaza mugatuak.
-Otordua, ibilbidea amaitu-
takoan egingo dugu.
-Janaria norberak eraman be-
har du.

Imanol Agirretxe, 
2020ra arte Realean
Usurbildarrak beste lau ur-
tez gutxienez, Real Socie-
dad taldean jokatzen segiko 
du. Bi aldeek, Agirretxek, 
Jokin Aperribay presiden-
teak eta Loren kirol zuzen-
dariak lagunduta, 2020ko 
ekainaren 30era arteko kon-
tratu luzapena izenpetu zu-
ten aurreko astean, Anoe-
tako bulegoetan. Lehendik 
zuen kontratua 2018ra arte-
koa zen. 

Euskal Herriko 
txapelketan, 
finalerdietan galdu
Euskal Herriko Errebote 
Txapelketako finalerdia 
jokatu zuen Zubietak igan-
dean Hasparrenen, Baigo-
rriko Zarrer Segi taldekoen 
aurka. 13-3 galdu zuten zu-
bietarrek.-Edaria Andatza M.K.T.-k era-

mango du.
-Irteeran parte hartzeko ezin-
bestekoa izango da mendiko 
federatua izan eta aseguru txar-
tela indarrean izatea. “Federatu 
gabe dagoenari tramitea egingo 
diogu, hala nahi badu. Horreta-
rako gure web orrian aurkitzen 
da egin beharrekoa, edo gure-
kin harremanetan jarri anda–
tza@hotmail.com helbidean.
n Informazio gehiago: 
www.andatza.com

LH-koen jolas eta bazkariaren ondoren,  klubeko kideen afaria egin zuten 
ekainaren 25ean.

Usurbil F.T.  taldearen agurra

Elkarteko kideen arteko partidak jokatu zituzten, eta herri afari bat egin 
zuten ekainaren 25ean.

Usurbil K.E.  taldearen agurra

Baigorriko Zarrer Segi taldearen 
aurka galdu zuten 13-3.

Igandean, Gipuzkoako harri 
jasotzaile eta aizkora txapelketak

Herri kirol lehia biziaz 
gozatzeko tartea izan-
go dugu jaiotan. La-

runbat arratsaldeko herri kirol 
saioekin batera, igande eguer-
diko 12:00etan, Gipuzkoako bi 
txapelketa ospatuko dira:

Gipuzkoako 2. mailako Aizkora 
Txapelketa:
Aizkolariak: Julen Alberdi 
Zinkunegi, Aratz Mugerza 
Mendizabal, Jesus Mari Mujika 
Elola, Eneko Otaño Aizpurua, 
Luis Mari Txapartegi Gurrutxa-

ga eta Xabier Zaldua Alberdi.
Egin beharreko lana: 4 enbor 

54 ontzako; 2 enbor 60 ontzako.

Gipuzkoako Harri Txikien 
Harrijasotzaile Txapelketa: 
Harrijasotzaileak: Iñigo Eiza-
girre Ascaray “Eiza”, Aimar 
Irigoien Jauregi, Hodei Irure-
tagoiena Uria “Izeta IV”, Mi-
kel Lopetegi Gereka “Urra”, 
Xabier Peñagarikano Ibargoyen 
“Erreuzta”.

Egin beharreko lana: 
hiru minutuko lana harri 
bakoitzarekin; 125 kiloko 
zilindro berria; 112,5 ki-
loko kubikoa eta 100 ki-
loko bola.

Harrijasotzaile txapelketan Aimar 
Irigoien arituko da.
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Pilota finala, aurten,
Santixabel Egunaren 
biharamunean
Aurten Santixabel Egunean 
ez, biharamunean, uztai-
laren 3an ospatuko dira 
azken neurketak, arra–
tsaldeko 16:30ean hasita 
frontoian. Hemen dituzue, 
finalaurreko emaitzak:

Ekainak 21eko finalaurrea:
Santxo-Elola 22
Azketa-Atxa 15

Ekainak 17ko finalaurrea:
Mikel Rafael-Altuna 22
Otxandorena - Landiribar 21

Finala: uztailak 3, 16:30ean.

 

Txapelketako lehen lau bikoteek saria jaso zuten. Emakumezkoek ere pala partida jokatu zuten.

Jaien atariko pala saio 
inklusiboaz gozatu ahal 
izan genuen igandean 

frontoian. Gizonezkoen kasuan 
lehian jarri dituen txapelketako 
finalak jokatu ziren. Honatx 
sailkapena:
1-Iban Arruti eta Asier Arruti
2-Jon Olaizola eta Enrike Huizi
3-Haritz Zubiaur eta Xabier 
Murua
4-Eneko Arregi eta Josu Arruti

Pala egokituko saioa
Emakumezko kirolarien arte-
ko lehia ere izan zen. Eta kirol 
egokituko erakustaldi bikaina. 
Eremu honetan Gipuzkoako 

Kirol Egokituen Federaziotik 
egiten duten lanketa gertutik 
ezagutzeko aukera bikaina 

izan genuen beste behin. Iru-
diotan bildu genuen palako 
jaialdia.

Guztiena eta guztiontzako pala saioa

Gipuzkoako Kirol Egokituen Federaziokoek egiten duten lana ikusteko 
aukera izan  zen.
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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
BOE-ko 79m2 etxebizitza Agina-
gan salgai. 3 logela, 2 komun, 
saloia, sukaldea... Dena kanpokal-
dera, balkoi-terrazarekin, eguz-
kitsua, garaje itxia, trastelekua. 
629631838 

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

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

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

Bi gelako etxebizitza salgai. Ko-
muna, hall, sukaldea. Eguzkitsua. 
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. 

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. 
Erreformatu berria. 690 15 36 
31 (Ane) 

Pisua salgai Urdaiagan. Trenbi-
de-pasagunearen ondoan. 
56m2. Pisu baxua. Berritua. 
Sukalde irekia, esekilekua, 
egongela, 2 logela eta komu-
na. Komuna salbu gela guz-
tiak 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  

Etxe bat Etxealdian. 3 logela, 
sukalde-jangela, 2 balkoi eta 
dena kanpora. 626 867 493. 

Bi bikote, bi geladun etxe ba-
ten bila gabiltz alokairuan. Epe 
luzerako. Presazkoa. 619726810 
(Jesus).

Pisua Kaxkoan. 2 logela, egonge-
la, sukaldea, komuna eta traste-
roa. Altzariekin. Hiru balkoi. Dena 
kanpoaldera. 670070562.  

Alokairuko pisu txiki baten bila 
nabil. Presa dauka. 699 680 265. 

Alokairuko pisu baten bila nabil, 
bi gelakoa 500-650 euro artean, 
edo hiru gelakoa 550-700 euro 
artean.  632129182 Claudio

3 logela dituen alokairuko pisu 
baten bila nabil, baina epe motz 
batean (urte 1) erosteko aukera-
rekin. Tel. 686 554 145. Ana. 

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

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

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
Garaje itxia salgai, 38 m2, Txara-
munto kalea 12. Mikel: 665677195 

Suzuki Vitara salgai. Diesela. 1998. 
urtekoa. Korrea aldatu berria. 630 
490 844. 

Garaje itxia alokatzen dut, 20 me-
tro koadro, Kale Nagusia 22-an. 
618860270 

Garaje bat saltzen dut Erdi-
ko-kalea, 10 zenbakian. 2 kotxe-
rentzat. 60.000 euro. 699 720 940 

Marradun garaje plaza bat 
alokatzen dut Bizkarre auzoan. 
Hilean 70 euro. 696 014 585. 

Garaje itxia salgai, 38 m koadro, 
Kalea Txaramunto, 12. Usurbilen. 
665677195 

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

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

Oso argitsua den 70 metro 
karratuko lokal komertzia-
la salgai Santuenea auzoan. 
671547567 

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

Garaje itxi bila nabil. Moto-
rra uzteko 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 
aparte. Olarrondo inguruan. 607 
333 966.

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzeko, etxeko lanak egiteko, 
asteburuetan eta jai egunetan 
eta ospitalean gauak pasatzeko. 
632 754 243. Piedad. 

Neska bat lan bila dabil, garbike-
ta lanetan eta pertsona helduak 

edo umeak zaintzen. Interna 
bezala edo orduka. 646 062 692. 

Psikoterapia humanistako ikas-
ketak dituen pertsona bat es-
kaintzen da, pertsona helduei 
laguntzeko. Prezioa hitz egin 
daiteke. Tel 649 589 213. Peio. 

Zerbitzari euskaldun bat be-
har da esperientziarekin. In-
teresatuok idatzi email bat:                   
atxega@atxegajauregia.com

Estetizista bat behar da ilea-
paindegi batean lan egiteko. 
943361971

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Emakume bat behar da astean hiru 
egunetan: bazkaria eta garbitasuna 
egiteko. Tel. 609 403 081. 

Zubietako taberna berri batean 
lan egiteko 3 pertsona behar dira. 
Uztaila eta abuzturako. Esperien–
tzia baloratuko da. CV hona bidali:      
laneskaintza2016@gmail.com 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
18 urteko nerabea eskaintzen da 
uda garaian baratzako lanak egi-
teko. Tel. 616 260 451. 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. Interna 
bezala, orduka edo hospitalean 
egoteko. Tel. 676 188 411. 

Neska arduratsua lan bila dabil 
pertsona helduak zaintzen, inter-
na moduan ere bai. 618 756 934

Neska arduratsua lan bila dabil 
pertsona helduak zaintzen, inter-
na moduan ere bai. 631 224 621 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen, edo garbi-
keta lanetan. 642 704 992. 

Lan bila nabil, umeak edo helduak 
zaintzen eta garbiketa lanetan. 
Paperekin eta esperientziarekin. 
Tel. 617 888 854. 

Etxeak eta bulegoak garbitzeko, 
eta pertsona helduak zaintzeko 
eskaintzen naiz. Asteburuetan 
eta ospitalean gauak pasatzeko 
ere bai. Tel. 606 661 048.

Etxeak, bulegoak eta portalak 
garbitzeko edo pertsona helduak 
zaintzeko eskaintzen naiz. Tel. 
673 256 566. 

Neska arduratsu bat eskaintzen 
da garbiketa lanak egiteko. Libre 
edozein momentutan hasteko 
moduan. 629 110 310. 

Etxez etxe txakurrei ilea mozteko 
eskaintzen naiz, material guz-
tiarekin eta txakur ileapaintzaile 
tituluarekin. 666 798 804. 

Lan bila nabil, umeak edo per–
tsona helduak zaintzen. Interna 
moduan ere bai. Paperekin eta 
erreferentziekin. Tel. 667 281 660. 

Lan bila nabil. Interna moduan, 
orduka edo baserrian lan egiteko. 
631 108 012

Lan bila nabil. Interna moduan, 
orduka edo baserrian lan egiteko. 
619 355 819

Mutil bat lan egiteko prest. Per–
tsona helduak zaintzen, baserrian 
animaliak zaintzen edo pintore 
bezala. 619 355 819

Neska bat lan bila dabil. Orduka 
edo interna moduan. Pertsona 
helduak edo umeak zaintzen eta 
garbiketan. Esperientzia eta erre-
ferentziarekin. (Dokumentazioa 
egunean). Berehala lanean hasiko 
nintzateke. Tel. 632 797 416.

Senar-emazte gazte bat, lan bila 
dabil, baserri batean. Interno mo-
duan edo orduka. Esperientzia 
handia eta erreferentziekin. Tel. 
631 916 262 / 631 882 360.

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
zaintzen edo beste lan batzuk 
egiteko. Esperientzia eta berehala 
lanean hasteko moduan. Tel. 631 
916 262.

Lan bila nabil Usurbilen. Umeak 
edo pertsona helduak zaintzen. 
Esperientzia eta berehala lanean 
hasteko moduan. Tel. 631 882 
360. Esperientzia zabala duen 
emakumea eskaintzen da haurrak 
zain–tzeko eta etxeko lanak egi-
teko. Edozein ordutan lan egiteko 
prest. 660 041 361 

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

Erizain laguntzaile nazionala 
eskaintzen da. Tituluekin eta es-
perientziarekin edozein lanetan. 
Batez ere pertsona helduak zain–
tzen. 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 garbi-
ketak egiteko. Tel. 620 625 823. 

Emakume bat eskaintzen da 
asteburutan pertsona helduak 
zaintzeko. Tel 646 756 555. 

Neska gazte euskaldun bat hau-

Zorionak Ekain!! 
Uztailaren 1ean, 
6 urte egingo 
dituzu. Muxu 
asko zure familia 
osoaren partez.

Zorionak bikote, bost 
urte bete dituzue 
dagoeneko!!! Prime-
ran ospatu genuen!!! 
Muxu asko aita, ama 
eta amonaren partez.

San Juan egunean 9 
urte bete zenituen eta 
primeran pasa genuen 
elkarrekin. ZORIONAK!!! 
Muxu potolo bat, Unax, 
Oihan, June eta Aratz.
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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
Amenabar botika (lehen Oa) 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
Kutxabank 943 361 202
Euskadiko Kutxa-Laborala  943 364 740
Banco SabadellGuipuzcoano 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

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 egin-
go nuke. Interna moduan ere bai. 
Umeak edo helduak zaintzen, 
garbiketa lanak egiten, jatetxe-
ren batean harraskako garbiketak 
egiten, 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.  

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 etxe-
ko 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, hel-
duak edo umeak zaintzeko. 695 
602 828.

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 es-
kaintzen da esperientziarekin. 
Pertsona heldu ezinduak edo 
amaieran dauden pazienteak 

zaintzeko. Etxean zein egoi–
tzetan. 943 365 079 / 635 715 
142. 

Neska bat eskaintzen da garbi-
keta egiteko, pertsona helduak 
zaintzeko... Esperientzia, errefe-
rentzia eta papelak.618 889 530. 

Lan bila nabil. Orduka, umeak 
edo helduak zaintzen, etxeko la-
nak egiten... Interna moduan ere 
bai. Erreferentziak. 656 186 617.

Lan egingo nuke. Garbiketan... 
orduka. Gauetan pertsona hel-
duekin lo egiteko edo zaintzeko 
edo konpainia egiteko prest 
nago. Tel. 676 188 411. 

Emakume euskalduna adineko 
pertsonak edo haurrak zaintzeko 
prest. Klinika laguntzaile titulua-
rekin 688826968. 

BESTELAKOAK
Maiatzaren 26an, 17:00ak alde-
ra Oiardo Kiroldegian Golf gris 
auto bati kolpe txiki bat eman 
nion. Ohar bat utzi nion. Zurea 
bada jarri nirekin kontaktuan; 

635 71 35 97. 

Katuak oparitzen ditugu Donos-
tikat elkartean. 633 273 747 / 
605 730 115

Nort Face markako eta urdin 
turkesa koloreko haur forro po-
lar bat galdu da. Aurkitu baduzu 
deitu 678 084 020.

Quechua markako eta kolore 
arroseko anorak bat galdu da. 
678 084 020.

Okly markako eguzkitako be-
taurreko graduatu eta beltzak 
galdu ditut, Aginagako Mapil-en 
dagoen bankuaren ondoan. Aur-
kitu badituzu deitu 649 403 890 

Mobilhome bat alokatzen dugu 
Landetan uztaileko bigarren 
hamabostaldian, uztailaren 
17tik 31ra. Aste bakarrerako edo 
hamabostaldirako alokatzeko 
aukera. 660 057 667 

Gazteentzako logela bat, berria 
eta argia. Umeentzat “Maxico-
si-a” handia 9 - 15 kilo, jolastoki 
bat, hamaka bat eta bidaiatzeko 

sehaska bat. 673 256 566. 

NOAUA!ren aurrean domina 
bat aurkitu da. Galdu baduzu 
NOAUA!tik pasa. Dominan Dipu-
tacion de Ciudad Real jartzen du. 

Italiera klaseak eskaintzen dira. 
Kontaktua: 699 609 058. 

Artzai txakur bat oparituko 
nuke. Baserri edo pabeloia 
zaintzeko ona da. Bost urte ditu 
eta beltza da. Txerto eta mi-
kro-txipa jarrita ditu. 943 365 
228 / 660 093 071. 

Landatan La mer kanpinean 
mobil home bat saltzen da.  656 
791 676.

Kalexarren, azpiko kaleko gara-
jeetan, katu txuri, marroia eta 
urre kolorekoa desagertu zaigu. 
2015eko irailean jaioa. Norbai-
tek aurkitzen badu deitu: 943 
371 220

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 

Legorretako babarruna salgai. 
10 eurotan kiloa. 657 714 355  

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 so-
fak salgai, larruzkoak, egurrezko 
ertzekin. Egoera onean, 500 
euro negoziagarri. usurbil72@
hotmail.es

Hemengo urra erosiko nuke. 634 
409 888.

Denborarik ez baduzu zure mas-
kota paseatzeko, nik lagunduko 
dizut. Ordubeteko ibilbideak. As-
teburutan. 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 Ekainak 30 - uztailak 10
Osteguna 30 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte         

Ostirala 01 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte 

Larunbata 02 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte            

Igandea 03 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte                         

Astelehena 04 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte      

Asteartea 05 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Asteazkena 06 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte   

Osteguna 07 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte         

Ostirala 08 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte    

Larunbata 09 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte            

Igandea 10 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte     

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
URRUTIA YURREBASO, MAITANE
Etxeberri auzoa 1. Florida auzoa, Hernani
943 55 77 38 22:00 - 09:00

Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian ikusgai.



 22 2016ko uztailaren 1eanINGO AL DEU?

Datozenak

Agenda
01 02 03

uztaila

ostirala larunbata igandea
Usurbilgo jaiak (ikus 10. or).
Zirriborro Tailerrekoen eta Labore Tal-
dekoen erakusketa 12:00-14:00 / 18:00-
20:00 Sutegin.

Usurbilgo jaiak (ikus 10. or).
Zirriborro Tailerrekoen eta Labore Tal-
dekoen erakusketa 12:00-14:00 / 18:00-
20:00 Sutegin.
Agerraldia, erraustegiari buruzko galde-
keta iragartzeko. 13:00ean Udaletxe plazan.

Usurbilgo jaiak (ikus 10. or).
Zirriborro Tailerrekoen eta Labore Tal-
dekoen erakusketa 12:00-14:00 / 18:00-
20:00 Sutegin.

Jaien ondoren, 
odol ematea 
anbulatorioan
Jaiak amaitu eta biharamunean odo-
la ematera deitu gaitu Usurbilgo Odol 
Emaileen Elkarteak. Gogoan izan hi–
tzordua; uztailaren 4an, 18:00-20:30 
artean anbulatorioan.

Maria Jesus 
Etxeberriaren 
erakusketa Artzabalen
Gure Pakea Elkarteko jatetxean sor–
tzaileei egiten dieten tartearen bai-
tan, usurbildar baten txanda orain. 
Maria Jesus Etxeberria herritarraren 
“Egunsentia ilunabarra” izeneko ar-
gazki bilduma izango duzue ikusgai 
hilabetez Artzabalen.

Pilotako finalak bezalaxe, bertso 
saioa ere igandearekin egingo da 
aurten. Jaien azken txanpan. 

Bertso saioa 20:00etan hasiko da. Eli 
Pagola, Oihana Iguaran, Unai Agirre eta 
Unai Mendizabal arituko dira kantuan. 
Gai-jartzailea Iñaxio Usarralde izango da.
n 20:00 Bertso saioa frontoian.
n 23:00 Maskota erretzea eta traka Dema 
plazan.
n Jarraian, Rukula+Erokomeri erromeria 
txosnetan.

Jaiei amaiera emateko, Eli Pagola, 
Oihana Iguaran, Unai Agirre eta 
Unai Mendizabalen bertso-saioa

Bertso-saioa igandean izango da, 20:00etan 
frontoian. Argazkian, Oihana Iguaran.

Laboaren Uztaila, bueltan 
da
“Uztaila gainean dugu, Laboaren uztai-
la!”, gogorarazi digute Usurbilgo Gazte-
txetik. Datorren hilabetean ostegunetan 
emanaldiak izango dira. Hasteko, uztai-
laren 7an, gaueko 22:00etan Mikel Laboa 
plazan, “Ortomotor izango dugu, Jupiter 
Jon taldeko baxujolea bere bakarkako la-
narekin”. Antolatzaileek iragarri dutenez, 
“laster izango duzue informazio gehiago”.

Maria Jesus Etxeberriaren erakusketa 
hilabete osoz egongo da Artzabalen.

Ikimilikiliklik erakusketaz 
gozatzeko azken egunak
“Ikimilikiliklik, JA Artzeren unibertsoa” 
izeneko erakusketa uztailaren 3ra bitarte 
izango da ikusgai.
n Ordutegia: goizez astelehenetik igan-
dera: 12:00-14:00. Arratsaldez asteazke-
netik larunbatera: 18:00-20:00.
n Sarrera: doan.
n Antolatzaileak: Jexux Artze K.E. eta 
Usurbilgo Udala.



  



 


