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Albistea iruditan

“Irailaren 10ean larunbata, 1958an jaiotakoen urteroko kinto bazkaria egin genuen, 58/58, hauxe gara: Usurbilgo uztarik onena lelopean. Aurten 1958an 
jaiotakoak 58 urte betetzen ditugulako”. Argazkian ikus daitekeenez, primeran igaro zuten eguna. 

Laburrean

1955. urtean jaiotakoen 
afaria, urriaren 15ean

Urriaren 30ean, 1946an 
jaiotakoen bazkaria Antxetan

“Tomaxen abentura berriak”, 
ostiral honetan Santuenean

Urriaren hirugarren larunbatean, urriak 15, 
1955. urtean jaiotakoak batuko dira. Izena 
emateko bi aukera: 1955usurbil@gmail.
com helbidera idatziz. Edo telefonoz: 615 
760 458 (Patxi).

Santuenea Elkarteak antolatuta, Tomaxen 
abentura berriak, 17:30ean auzoko fron-
toian. Jai ukituko haur ikuskizuna eskai-
niko dute, eta ondoren, txokolate gozoa 
dastatzeko aukera egongo da. 

Izena aurrez eman beharko da Laurok li-
buru dendan, urriaren 23a baino lehen. 
Honatx Laurokeko telefono zenbakia: 943 
36 34 48. Aurten 70 urte bete dituzte edo 
beteko dituzte herritarrok.  

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. 
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Maialen Unanue

Hauteskunde kanpai-
na betean gaude, 
berriz. Oraingo ho-

nek beste zera bat du, ordea: 
“gureagoa” da, eta horrek, 
beno, kanpaina interes ge-
hiagorekin jarraitzera nara-
mana. Egia esan, ez diet kasu 
handiegirik egiten bi asteo-
tako alderdien adierazpenei: 
nire botoa aldatzeko eragin 
handiagoa dute legealdiek 
irauten duten lau urteek, bi 
asteotako promesek baino. 
Baina hauteskunde eguna 
iristeko irrika beste bat da, 
emaitzak jakitekoa. 

Baina, hara, aste berean 
bi eraso jasan ditu euska-
rak, PSE eta PPren aldetik. 
Euskarak, eta euskaldunok. 
Gogoratzen dudan erasorik 
gogorrenetakoa iruditu zait. 
Zikina eta zinikoa izan be-
har da, gainera, euskararen 
defentsan ari(ko) direla esa-
teko. 

Galizian ikasi nuen urtea 

ekarri didate gogora PSEk eta 
PPk. Han, Espainiako punta 
desberdinetako jendea zegoen, 
eta ez dut gogoan zehazki    
zeinek (hau da, ez dut gogoan 
nongoa zen) esan zidan gus-
tura etorriko litzatekeela hura 
Pais Vasco-ra bizitzera eta, ba-
tez ere, lanera (EAEra? Euskal 
Herrira? Nafarroara?), baina 
klaro, hizkuntzaren kontua 
zegoela tartean. Gure hango 
“kuadrillan” asko bezala, me-
dikuntza ikasten ari zen hura 
ere. Hemengo bizi kalitatea ona 
zela (krisia oraindik hasi beste-
rik ez zen egin garai hartan), 
baina Osakidetzan lan egiteko 
hizkuntzarena traba bat zela. 
Pertsona bakarrak esan zidan 
hori, baina medikuntzako bes-
te ikasleei galdetuz gero seguru 
nago iritzi berekoak zirela.

Eta seguru nago Londresera 
lanera joatea tokatu balitzaie, 
krisiak gogor jo dituelako bazter 
guztiak, eta euren bizilekuan 
jarduteko aukerarik ez edukita 

joatera behartuta egongo ba-
lira, ez luketela pentsatu ere 
egingo: “Jo, eske ze muturra 
ingeles hauek, haien hizkuntza 
jakin behar da han lan egite-
ko”.

Azken egunotan tokatu zait 
anbulategian: nire medikua 
falta, eta ordezkoak euskaraz 
hitzik ez. Non eskatuko dugu 
euskaldunok euskaraz artatuak 
izateko eskubidea? Londresen? 
Madrilen? Kontxintxinan? Ez 
ba, gure etxean bertan egin be-
harko dugu, ba? 

Ze, gauza bat argi izan behar 
dugu: administrazio publikoan 
lan egitea ez da eskubide bat. 
Administraziora jo eta bi hiz–
kuntza ofizialetako edozeine-
tan atenditua izatekoa bai da 
eskubidea. Esan nahi baita, ez 
duela zerbitzuaren hartzaileak 
moldatu behar langile publi-
koaren (ez)ezagutzetara. Bai-
zik eta langile horrek gaitasuna 
izan behar duela bai euskaraz 
bai gaztelaniaz zerbitzua ema-

teko. Bietako bat ez badaki, 
ez da lanpostu horretako ego-
kia. Eta kitto. Zein da inposa–
tzen duena? Bi hizkuntza da-
kizkiena? Edo bakarra baino 
menperatzen ez duena?

Kontu honetan okerrena 
zera da: abertzale diren eta 
sozialistekin paktatzen duten 
horiek ustez haserretu egin 
direla, baina hauteskunde–
etako emaitzak jakin eta hu-
rrengo egunerako ahaztuta 
izango dutela. PSErentzat eta 
PPrentzat jolas bat baino ez 
da: euskaldunak amorraraz-
ten barre batzuk egin eta ki-
tto. Badakitelako ez dela ezer 
pasatuko. Ez dutela batere 
botorik galduko: alderantziz, 
izatekotan, baten bat iraba-
zi dezaketela. Lana bilatzea 
hain garesti dagoen garaio-
tan, euskaraz ez dakien 
langabetu horri ez ote zaio 
ba gutxienez erakargarria 
egingo PSE eta PPren es-
kaintza? 

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

Euskara, erasoen helmuga

HERORREK ESAN

Joseba Larratxeren komikia
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9.159 egun

Xabier Aranburu Muguru-
za, 3.560 días ilegalmen-
te dispersado a más de 

600 km de su casa con la cola-
boración de esta cárcel. Xomo-
rrorekin gutunak elkartrukatu 
dituztenentzat esaldi ezaguna 
da honakoa, horrela hasten 
baitzituen bereak oraindik in-
darrean dagoen sakabanaketa 
salatzeko.  Gure herrikideak ho-
geita bost urte pasatxo igaro ditu 
kartzelan, zehazki  9.159 egun.

Horietatik ehunka batzuk  
edo milaka batzuk (kontake-
ta nola egiten den arabera), 

bahituta. Bai, bahituta. Izan 
ere, Estatu espainiarrak bere 
legeria era normalean aplikatu 
izan balu, aginagarrak duela 10 
urte jada gure artean izan be-
har zuen baldintzapeko aska-
tasunaren bitartez.  Bistan da 
ez dela hala gertatu.  

Aparteko legearekin, 2015eko 
martxorako finkatu zioten kon-
denaren kitapena. Baina, 24 
urte ez ziren nahiko nonbait 
eta beste trikimailua asmatu 
zuten kaiolan mantentzeko:  
prebentibo izandako denbo-
raldiko erredentzioak kontuan 
ez hartzea, alegia. Hala, beste 

bi urtez luzatu zioten zigorra, 
2017ko martxora arte, hain zuzen.

Xomorrok, euskal preso po-
litiko asko bezala, hamaika 
helegite jarri ditu dagozkion 
eskubideak exijituz;  ez alfe-
rrik. Baina, tira, epaile batek 
azkenekoak aintzat hartu diz-
kio eta aplikatu ez zitzaizkion 
hainbat erredentzio edo kon-
dena murrizketak ontzat eman 
ditu. Zehazki, urtebete eta 9 
egun deskontatu dizkio. Azken 
ebazpen horrek argi utzi du, 
berez, joan den martxoan libre 
izan behar zuela. Hortaz, beste 
sei hilabete “musu-truk” bahi-

Ika-Mika

tuta eta, epailearen erabakia 
gauzatzeko tramiteetan izan-
dako gorabehera administrati-
boak gehituta, beste hiru egun 
gehiago igaro ditu preso. 

Azkenean, behingoz aske 
utzi dute eta herrira itzuli da. 
Beren senide eta lagunak ere 
25 urteetako kezka eta bisi-
tetako zama gainetik kendu 
dute. Bazen garaia! Bada ga-
raia ere bahituta dituzten bes-
te preso askorentzako. Bada 
garaia guztiak etxeratzeko. 
Ongi etorri Xomorro!

Usurbilen Nahi Ditugu 
elkartea

Urriaren 21, 22 eta 
23an, erraustegiaren 
inguruan egingo den 

galdeketaren zuzentasuna 
zaintzeko eratu da Berme Ba–
tzordea. Erraustegia egitea 
nahi al duzu? izango da he-
rritarrei egingo zaien galdera,  
agerraldian adierazi zutenez 
“inoiz egin ez diguten galde-
ra, hain zuzen ere. Erraustegi 
hori –gaineratu zuten– guk, 
herritarrok, ordaindu beharko 
genuke gure osasunarekin eta 
gure diruarekin, baina inork 
ez digu galdetu ea erraustegia 
nahi dugun ala ez”.

Galdeketa auzoka egingo da
n Urriak 21, ostirala: 
16:00-20:00 Aginaga.
n Urriak 22, larunbata: 
9:00-14:00 Santuenea.
n Urriak 22, larunbata: 
16:00-20:00 Zubieta.
n Urriak 23, igandea: 
9:00-20:00 Kaxkoa.
n Oharra: edozein mahaitan 
bozkatuko ahalko da, norbera-

ri ondoen datorkion egun eta 
orduan.

Herri galdeketa laguntzeko, 
kamisetak salgai
Erraustegia Erabakia herri 
plataformak deituriko herri 
galdeketa antolatu eta buru–
tzeak hainbat gastu dakartza. 
Horiei aurre egiten laguntze-
ko, kamisetak saltzen aritu 
dira udan zehar aipatu herri 

plataformakoak. Kamiseta es-
kuratu ez baduzue, NOAUA! 
Kultur Elkarteko egoitzan sal-
gai ditugu 6 eurotan. 

Agortzen ari dira kamise-
tak, beraz, erraustegiaz era-
bakitzeko dugun eskubidea-
ren aldarria soinean eraman 
nahi baduzue, bukatu baino 
lehen etorri. Haur nahiz hel-
duentzako kamisetak dituzue 
aukeran.

Berme Batzorde batek ikuskatuko 
du herri galdeketaren zuzentasuna

“Gizarte anitz honen isla da osatu den Berme Batzordea. Bertan herri 
honetan erreferenzialtasuna duten pertsonak daude”. 12 kideetatik sei 

hurbildu ziren larunbateko agerraldira.

Berme Batzordeko 
partaideak
Berme Batzordearen zeregi-
na galdeketa prozesu osoa 
ikuskatzea eta protokoloak 
ezartzen duena betetzen 
dela bermatzea izango da. 
n Esther Arrojeria
n Alejandro Tapia
n Paki Iradi
n Joxe Piñas
n Bego Izeta
n Haimar Zubeldia
n Ainhoa Azpiroz
n Ramon Udabe
n Edurne Albisu
n Xabier Santxo
n Rosa Sanroman
n Joxe Luix Elexpe «Pelex» 

Kontsultako galdera 
hau izango da
Erraustegia egitea nahi al 
duzu? Bai ala ez?
n”Bai” eta “Ez” dioten bi 
bozka paper izango dira 
aukeran.

Nortzuk parte hartu 
ahalko duten: 
n Usurbilen eta Zubietan 
erroldaturiko 16 urtetik go-
rako herritarrek.
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Auzolanean, bizipoza zabalduz

Igande honetako ospakizunak koordinatzen burubelarri dabil Leire Elizegi.

LEIRE ELIZEGI, BIZIPOZA

“Lau oinarri ditu 
Bizipoza egitasmoak; 
euskara, auzolana, 

elkartasuna eta 
bizipoza bera”

Jaialdiaren izenak dioen 
moduan, bizitzeko poz-
tasun hori biziko dugu 

igandean. Denontzako jaia 
izango da. 30 elkarteak eza-
gutzeko aukera izango da, 
jendeak haien informazioa 
jaso dezala. Jende guztia ani-
matu nahi genuke laguntzera; 
Bizipozaren Jaialdirako bolon-
dresak behar ditugu, ordu ze-
hatzetan lan zehatzak egiteko. 
Ahal duenak etorri eta edozer-
tan parte hartzeko aukera 
izango du. Bolondresak ondo 
eta maitasun handiz zainduak 

egongo dira. Gu ere bertan 
izango gara. Herri honetako bi-
zipozaren parte izan eta herri-
ko jendea ezagutzen dugunez, 
antolaketa lanetarako talde 
desberdinekin harremanetan 
izan gara.

Ana Urdangarin eta Larraitz Izagirre: 
“Bolondresak behar ditugu lanerako”

Bizipoza Elkartearentzat arituko 
dira lanean Ana eta Larraitz.

Bizipozaz kutsatu eta par-
tekatzeko aukera izango 
da iganderako iragarria 

dagoen jaialdian. Denontzako 
lekua izango du irailaren 25eko 
elkartasun festak. Besteren ar-
tean, hainbat herri eragileren 
arteko elkarlanari esker ospa-
tuko da. Haiengana jo dugu. 
Etxekoengana, zer lanetan ari 
diren, horren berri jasotzera. 

“Bizipoza elkarbanatuko 
dugun festa izango da. Egun 
koloretsua, alaitasun eta elkar-
tasunean oinarritua. Jolasean 
eta dantzatzen, pozik pasatze-
ko egun bat.

Bizipoza elkartetik bertara–
tzeko gonbita luzatzen dugu”, 
halaxe adierazi digu Leire Eli-
zegi Bizipoza Elkarteko kideak. 

Mugimendu honek Irrien 
Lagunen Klubean du jatorria. 
Klubaren lehen eguna ere 
Usurbilen ospatu zen duela 
5 urte. “Lau oinarri ditu egi-
tasmoak; euskara, auzolana, 
elkartasuna eta bizipoza bera. 
Oraintxe berrantolaketa lanean 
gaude elkartean, proiektua de-
netariko eragileekin parteka–
tzen ari gara, nortasun propioa 

hartzeko bidean da. Aurrera 
begirako erronka, Bizipoza 
Elkartea elkarte autonomoa 
izatea da. Gizarteko arlo gehia-
gotara heldu nahiko genuke”. 

30 elkarte batzen dira
Elkarte guztiok egiten duten 
lana ezagutarazi “eta balo-
reon sentsibilizazioa lantzen 
dugu. Bizipozaren oinarri dira 
elkarteok eta Bizipozaren Jai-
ko protagonistak. Jaialdian 
ere informazioa gizarteratzeko 
aukera dute, ekitaldietako par-
te aktiboa dira. 5.000-6.000 la-
gun biltzen ditu jaialdiak. Beti 
harrera oso ona izan du”, Leire 
Elizegik aditzera eman digu-
nez. 

Elkarteen ekimenetan ere 
parte hartzen dute. Honez gain, 
Irrien Lagunen Klubak hilero 
aldizkaria argitaratzen du, za-
balkunde handia izaten du ere. 
Elkarteek bere lekua izaten dute 
aldizkarian. “Real Sociedad 
Fundazioarekin elkarlanean 
aritzen gara. Jokalariekin eta 
Irrien Lagunekin onkologikora 
bisitak egiten ditugu. Funda-
zioaren egunean ere Bizipoza 
Elkarteko kideetako bat prota-
gonista izaten da”. 

Eredu berri posible 
bat bistan jarri nahi 
genuke, jendea halako 

jaialdietan zenbat hondakin 
sortu eta zenbat murriztu de-
zakegun kontzientziatu. Ondo 
seinaleztatuko ditugu honda-
kinen bilketa eta iturriko ura 
edateko guneak. Iturriko ura 
zerbitzatuko da herri bazka-
rian. Txokolatea dastatzeko 
edalontzia hartu eta itzul–
tzea sustatuko da. Ardurarako 
urrats bat eman dezagun, guz-
tiona da erantzukizuna. Honek 
guztiak jendearen laguntza 

eskatzen du. Bizipoza eta kolo-
reen atzean grisa dagoelako eta 
itzalari, hau da ingurumena 
kaltetu, osasuna galduaraziko 
ligukeen erraustegiari ez esan 
nahi diogulako, bizipoza de-
nen gainetik!. 

Zero Zabor Ingurumen Babeserako Elkartea: 
“Ardurarako urrats bat eman dezagun”

Karmele Zubeldia.
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Auzolanean, bizipoza zabalduz

Bizipozaren Jaiko balo-
reetan bete betean sar–
tzen da Ziortza. Halako 

egitasmo baten alde egiteko 
Ziortzatik beti gaude laguntze-
ko prest. Ziortzak bere ekarpe-
na egin nahi izan du. Begira-
leak behar zituzten tailer eta 
puzgarrietan dinamizatzeko 
eta elkarteko kideak bertan 
izango gara. Gure ikuspuntutik 
boluntariotzak garrantzia han-
dia du eta ez da galtzen utzi 

behar. Denok egiten dugu fes-
ta, herria eta bizipoza. Anima-
tu dadila jendea, egun polita 
izango da.

Beñat Arruti eta Zuriñe Lasarte,
Ziortza Gazte Elkartea 

“Gure ikuspuntutik boluntariotzak 
garrantzia handia du”.

Jende asko etortzea espe-
ro dugu. Aukera polita 
izango da behar bereziak 

dituzten haur eta familien 
elkarteak ezagutu eta lagun–
tzeko. Erraldoi eta Buruhan-
dien Konpartsak 13:30an kale-
jira bat egingo du. Txirinbolo 
dendak paleontologia tailerra 
antolatu du, Mikel Laboa pla-
zan egingo diren gainerako eki-
menekin batera. Ahal baduzue 
etorri zaitezte. Egun zoragarria 

pasako dugu. Zer nolako jaial-
dia den jakinda, denok gure 
partetik zerbait jarri eta lagun-
du dezagun.

Angel Trullen, Txirinbolo denda
Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa

“Jende asko etortzea espero dugu”.

Euskal Herriko elkarte 
solidario ugariren elkar-
gune bihurtuko da Usur-

bil datorren igandean; elkar-
tasunaren bidetik, ezaugarri 
bateko edo besteko haur eta fa-
miliekin egiten duten lan zora-
garria ezagutzeko aukera izan-
go dugu; hori guztia, jai giroan 
gainera, usurbildarrontzat eta 
kanpotik datozen guztientzat 
ere egun polita izatea espero 
dugu. Hurbilagok eta  auzola-
nean eta modu boluntarioan 
lanean arituko diren usurbil-
dar eta kanpotik etorritako 
elkarteetako kide guztientzako 

luntxa eskainiko dute Hurbila-
goko tabernariek. Elkarte eta 
herritar gisa ere, zerbaitek mu-
giaraztekotan bizitzeko pozak 
mugiarazi beharko gintuzke; 
besteei laguntzetik sortzen den 
poz horren beharra guztiok 
daukagu.

Igor Gorriti, Hurbilago Elkartea
“Elkarte solidarioen elkargune izango da”

“Guretzat eta kanpotik datozentzat 
egun polita izango da”.

Bat gatoz Bizipoza 
Elkartearen filosofia-
rekin. Bizipozak asko 

lagundu digulako, guk ere 
parte hartzen dugu. Denok 
parte hartu behar dugu. Per–
tsonetan oinarrituriko proiektu 
erreal bat da. Bakoitzak ahal 
duen neurrian lan egiten du 
baina denok gara baliaga-
rriak. Bizipozaren Jaian 600 
lagunentzako herri bazkaria 
prestatuko dugu. Lan handia 
da, baina esperientzia oso 
polita izaten ari da, motiba-
garria. Haragizko 5 paella 
egingo ditugu, eta beste bat 

barazkiena. Herrian antolatu 
izan diren beste hainbat eki-
menetan (Kilometroak, AEK-
ko bazkaria, Ikastola Eguna, 
erakusketetako luntxak…) 
parte hartu izan dugu. Udalak 
eskatzen digunean, gu beti la-
guntzeko prest.

Sukaldaritzako ikasle taldea, Oinarrizko 
Lanbide Heziketa: “Bat gatoz filosofiarekin”

“Bizipozaren Jaian 600 lagunentzako 
herri bazkaria prestatuko dugu”.

Edonorentzat irekia izan-
go den aniztasun festa 
izango da. Behar be-

reziak dituzten haur eta fami-
lien elkarteak, osasuna, bizitza 
lotuko dituena. Jaialdi honek 
integrazioa bilatzen du, eta 
nola ez, GuraSOS ere lagun–
tzaile moduan izango da gaine-
rako taldeekin batera. Jendeak 
ondo pasa dezala, ekintza asko 
egongo dira eta denontzako le-
kua egongo da.

Olatz Matxain, GuraSOS:
“Jaialdi honek integrazioa bilatzen du”

“Denontzat lekua izango da
 igandean”.

Euskal Herriko elkarte so-
lidario ezberdinen topa-
gunea izango da Usurbil 

igandean. Denontzako aberasga-
rria izango da. Musika hizkun–
tza internazionala da, denean 
du tokia. Guk ere gure ekarpena 
egingo dugu. 3 emanaldi eskai-
niko ditugu; 10:00etako ongi 
etorrian, 12:15eko agurrean eta 
13:30ean Aitzaga paretik abia-
tuko den erraldoi eta buruhan-
dien kalejiran.

Idoia Arruabarrena, Zumarte Musika Eskola: 
“Denontzat aberasgarria izango da”

Zumarteko kideek hiru emanaldi 
eskainiko dituzte igandean.
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Irailak 25, igandea
Frontoian eta Dema plazan:
n 10:00 Elkarteen topaketa.
n 11:00 Piko-piko jolasa: Elkar-
teekin elkarrekin jolastuz.
n 12:15 Agurra elkarte, babesle 
edota laguntzaileei.
n 12:30 Pirritx, Porrotx eta 
Marimototsen “Amalur” ikus-
kizuna.
n 13:30 Bazkari herrikoia As-
katasuna plazan.
n 15:30 “Inklusioaz formatu 
txikian” antzerkia, Sutegin 
(Zeinu bidezko itzulpena izan-
go du), 12 urtetik gorakoen–
tzat.
n 15:30 Jalguneko lagunak 
frontoian.
n 16:30 Ane eta Piratak Bizipo-
zako elkarteekin parrandan.
n 17:30 Txokolatada.
n 18:00 Jaiaren amaiera.

Egunean zehar:
Musikariak, buruhandi eta 
erraldoiak, elkarteen taile-
rrak... izango dira frontoian.

Mikel Laboa plazan (10:00-
17:00): 
n Irrien Lagunen puzgarriak, 
tailerrak (Real Sociedad Fun-
dazioa eta Usurbilgo eragileen 
eskutik).

Sarrerak:
n Norbanakoen sarrera: 5 
euro.
n Familia sarrera: 10 euro.
n Irrien Lagunak Klubeko fa-
miliek doan.
n Bazkaritarako txartelak sa-

rreran salgai, egunean bertan; 
5 euro.
n Antolatzailea: Bizipoza Au-
zolan, Irrien Lagunak Gizarte-
gintza.
n Babesleak: Irrien Lagunak 
Kluba, Usurbilgo Udala, Labo-
ral Kutxa, Elkar, Katxiporreta, 
Factory Logistika, Txaxilipurdi, 
Real Sociedad Fundazioa, Be-
rria, Eroski, Labe-Goxo, Barre-
netxe eta NOAUA! K.E.
n Laguntzaileak: GuraSOS, 
Gaztelekua, Txirinbolo denda, 

Lauburu Usurbilgo Erraldoi eta 
Buruhandien Konpartsa, Zero 
Zabor Ingurumen Babeserako 
Elkartea, Usurbilgo Kantu Tal-
dea, Zumarte Musika Eskola, 
Hurbilago Elkartea, Nafartarrak 
Elkartea, Ziortza Gazte Elkartea, 
Atea Teatro, Usurbilgo Gazte 
Asanblada, Jalguneko lagunak.

Laguntzaile 
beharrean
Jaialdi egunez, ordu batzue-
tarako, lan zehatzak egiteko 
laguntza beharko da; honda-
kinen bilketa puntuetarako, 
txartelak saltzeko, muntaketa 
eta desmuntaketarako, puz-
garrietan begirale lanak egi-
teko… Animatzen zaretenok, 
eman izena elkartea@noaua.
eus helbidean, ostiral hau, irai-
laren 23a baino lehen. Jaialdira 
datozenei bestalde, garraio pu-
blikoa erabiltzeko deia egiten 
zaie eta ingurumena zaintzeko 
ardura guztiona dela gogorara-
zi.

Bizipozez beteriko eguna

Igandean eguerdiko 12:30ean Pirritx, Porrotx eta Marimotots frontoian 
izango dira eta “Amalur” ikuskizuna eskainiko dute. Argazkia: Txintxarri.

n ADEMGI. Gipuzkoako eskle-
rosi anizkoitza elkartea.
n AFESTA. Euskadiko Toure–
tte sindromearen eta bestelako 
osasun-arazoen familien elkar-
tea.
n AGIPASE. Gipuzkoako guraso 
bananduen elkartea.
n AMPGYL. Gay, lesbiana, bi-
sexual eta transexualen elkar-
tea.
n Arnasa. Gipuzkoako fibrosi 
kistikoaren elkartea.
n ASPANIF. Erbi ezpaindun edo 
ahosabai hautsiekin jaiotako 
umeen guraso elkartea.
n ASPANOGI. Haur minbizidu-
nen gurasoen elkartea.
n Aurrera Atera. Animalien 
laguntzazko terapien bidez la-

guntza fisiko eta emozionalak 
lantzen dituzte.
n Banaiz bagara. Jatorri ezber-
dinetako pertsonek elkarrekin 
euskaraz bizitzeko egitasmoak 
bultzatzen dituzte.
n Beroa. Gipuzkoako harrera 
familien elkartea.
n Bihotzez. Kardiopatiadun 
haurren familien elkartea.
n Bocalan Biak Bat. Animaliek 
lagundutako jarduerak sustatu 
eta zabaltzen dituzte.
n Chernobilen Lagunak.
n Chrysallis Euskal Herria. 
Adingabe transexualen familien 
elkartea.
n DRAVET. Dravet sindromea 
dutenen fundazioa.
n Etiopia Utopia. 

n FSDPV. Euskadin down sin-
dromea duten familien elkartea.
n Gehitu. Euskal Herriko gay, 
lesbiana, transexual eta bi-
sexualen elkartea.
n Gizakien Lurra. Laguntza 
zuzena babesik gabeko haurrei. 
Politika, arraza eta konfesional-
tasuna kontutan hartu gabe.
n Gipuzkoako Kirol Egokituen 
Federazioa.
n Goierriko Sahararen Aldeko 
Lagunak. 
n Gure Nahia. Gipuzkoako 
gaixotasun arraroak dituzten 
haurren aldeko elkartea.
n Gure Señeak. Bizkaiko Txo-
rierrin gaixotasun arraroak di-
tuzten haurren familien elkar-
tea.

n Hiru Hamabi. Garuneko kal-
tea jasan duten adin txikikoen 
familien elkartea.
n Juneren Hegoak. Beharra 
duten beste haurrei laguntzeko 
sortutako elkartea.
n Kale Dor Kayiko. Ijito kultur 
elkartea.
n Pausoka Elkartea. Beharrizan 
bereziak dituzten haurren gura-
soak.
n Seaskako Integrazio Batzor-
dea. Ahalmen urriko haurren 
eskolatzea sustatzen du ikasto-
letan.
n Ume Alaia. Adopzio familien 
elkartea.
n Ulertuz. Entzumen urritasuna 
duten gazte eta familiei lagun–
tzeko elkartea.

Bizipoza elkartea osatzen duten taldeak
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Hauteskunde kanpainan egin 
den  propagandaren inguruan, 
Usurbilgo EAJ-PNV alderdiak 
salaketa bikoitza helarazi digu 
gutun bidez. Hauteskundeetako 
propagandarako tabloietan ipini 
duten propaganda ez dela erres-
petatua izan, eta bestetik, EH Bil-
duk horrelako propaganda egi-
teko egoki ez diren beste tokiez 
jabetu izana ohartarazi nahi du. 

“Badira batzuk, beste guztiok 
baino gehiago direnak eta “De-
non Herria” lemapean, herriaren 
jabe direla uste dutenak. Azken 
hauek, ez dute nahikoa leku, 
udalak eskainitako tabloietan  
bere propaganda jartzeko eta 
mezu sakona luzatzeko herriko 
beste zenbait hiri-altzarietan eta 
hormetan ere ipintzen dituzte 
beraien kartelak; udalak ezer 
ez duelarik egiten gauza hauen 

guztien aurrean. Dagoeneko gar-
biketa egina behar zuen”, dio 
EAJ-PNVren prentsa-oharrak.

“Besteon lana zapuzten”
Era berean, “behar den lekuan 
eta bereziki horretarako jarri-
ta dauden tabloietan besteok 
jartzen ditugun  kartelak ere ez 
dituzte errespetatzen, hor da-
biltza besteon lana zapuzten”.

EAJ-PNVren esanetan, “hone-
lako jarrerek iraganera gara-
matzate eta gogorarazten dugu 
bakea, bizikidetza eta errespe-
tua oinarrizko baloreak direla.
Usurbilgo EAJ–PNVk, jokabi-
de hau onartezina dela salatu 
nahi du. Bakea eta elkarbizi–
tza sustatu nahi duen herri 
batek errespetutik garatu be-
har du!”.

Usurbilgo EAJ-PNVren salaketa

Hauteskunde propagandarako ez diren guneez jabetzea eta euren 
propaganda ez errespetatzea. Horren kexu dira alderdi jeltzaleko kideak. 

Azken txanpan sartu da 
hauteskunde kanpai-
na.  Eusko Legebiltza-

rrerako hautagaiak burubelarri 
dabiltza, azken ahaleginean. 
Igandean izango dugu herri 
borondatearen berri.

Aurreko astean plazaratu ge-
nuen gehigarri berezian, lehen-
dakaritzara aurkeztu diren ze-
rrenda guztiak batu genituen. 
Honakoan, bost hautagaitza 
nagusien proposamenak aurki-
tuko dituzue. 

Eta igandean, lehen emai–
tzak aditzera ematen hastea-
rekin batera, Usurbilgo zein 
EAEko datuen berri emango 
dugu. Gure web gunean, www.
noaua.eus helbidean, eta  baita 
gure  sare sozialetan ere.

Bozka emaileen txanda da orain

Igandean goizeko 9:00etan zabalduko da bozka emateko epea.  20:00ak arte egongo da bozka emateko aukera.

Nagusi diren bost 
hautagaiengana 
jo dugu
Gehigarri hau prestatzeko 
orduan, beste hedabide 
batzuen irizpide berbera 
baliatu dugu: bost hauta-
gai nagusiengana jo dugu, 
hauteskunde programa 
eske. 

Alderdi eta proposa-
men gehiago egon badiren 
arren, hauen proposame-
nak dira batu ditugunak: 
EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-
EE, PP eta Podemos. Gehi-
garri berezi honetan, bost 
zerrendabururen ideia na-
gusiak aurkituko dituzue, 
hurrenez hurren. 

Bost hautagai, 
bost argazki
Bost alderdi zein koalizioe-
tara jo genuenean, bi ziren 
gure eskaerak: hautagai 
nagusiaren argazkia, eta 
hauteskunde programaren 
kopia. 

Arnaldo Otegi hautagai 
gisa inhabilitatua izan den 
arren, EH Bilduk Otegiren 
aldeko apustua mantendu 
du eta berea izan da igorri 
diguten irudia. 

Hauteskunde 
programak, 
euskaraz bi 
bakarrik
Hauteskunde programe-
kin gauza bitxia gertatu 
da. Bost artxiboetatik bi 
bakarrik zeuden euska-
raz. EAJ-PNV eta EHBil-
durenak. Gainontzekoek, 
PSE-EE, PP eta Elkarrekin 
Podemos-en hauteskunde 
programak gazteleraz igo-
rri dituzte. Gazteleraz bai-
no ez. Bitxia, gaur egun, 
itzulpen zerbitzuak (publi-
koak eta pribatuak) edono-
ren eskura daudenean. 

HAUTESKUNDEAK, GEHIGARRI BEREZIA
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EAJ-PNV

 “Programak hiru ideia 
nagusi batzen ditu: 
enplegu gehiago eta 
hobea, giza-garapen 

gehiago eta autogobernu 
gehiago” 

2008garren urtean koka-
tuko gara. Momentu 
hartan “Think Gaur 

Euskadi 2020” estrategia jarri 
genuen martxan.  Etorkizune-
ko Euskadi irudikatu nahi ge-
nuen eta oinarriak ezarri gure 
helburuak betetzeko. Duela 
hamabi urte, 2020garren ur-
tea oso urruti ikusten genuen 
baina, “tempus fugit”, eta au-
rrez aurre daukagu hamarka-
daren bukaera. Gaur onartu 
behar dugu, estrategia hark 
asko lagundu digula, oinarri 
sendoak eskaini dizkigu aurre-
ra egiteko. 2008garren urtean 
egindako lanak fruitua eman 
du eta Programa honetan ere 
nabaria da.

Gure Programak 2020ari begi-
ratzen dio eta Europa hartzen 
du erreferentziatzat. 
Programa laburtuz:
-1.830 eginkizun jasotzen ditu.
-538 ekimen.
-178 konpromiso.
-31 lan arlo.
-15 erronka.
-6 oinarri: Pertsona; Enplegua; 
Modernizazioa eta irekiera; 
Zintzotasuna eta Gardenta-
suna; Bizikidetza eta Giza Es-
kubideak; Autogobernu gehia-
go Europara begira.
-3 ardatz nagusi; eta lehenta-
sun bat: enplegu gehiago eta 
hobea. 

Euskadik helburu bat lortu 
dezake: langabezia %10etik 
jaistea. 
Hori da gure lehentasuna eta 
konfiantza osoa daukagu Pro-
grama honekin eta elkarlana-
ren bidez helburu hori lortzeko 
gai izango garela.

Emandako hitza bete dugu.
Duela lau urte programa zehatz 
batekin aurkeztu ginen euskal 
gizartearen aurrean: “Euska-
di Aurrera”.  Urte zailak izan 
arren, emandako hitza bete 
dugu, Programa bete dugu. 

Lau urte hauetako gakoak ho-
nako hauek izan dira:
-Ardura osoz jokatu eta ku-
deaketa zorrotza erabili;
-Gizarte konpromisoa bermatu 
dugu, inor atzean utzi gabe; 
-Atzeraldia atzean utzi eta 
hazkunde ekonomikora itzuli 
gara,  enplegu berria sortzen 
ari da; 
-Euskadin  elkarrizketa eta akor-
dioen kultura  sustatu dugu.

Emandako hitza bete dugu eta 
orain Euskadi eraikitzen jarrai-
tu behar dugu. 
Hauek dira gure “Eraiki Euska-
di” Programaren indar guneak:
-Hazkunde jasangarria, enplegu 

gehiago eta hobea sustatzeko:
-Giza garapena, gizarte oreka-
tuagoa bermatzeko; eta
-Autogobernu gehiago eta in-
dartsuagoa irabaztea.

Kanpaina hasten da Auzitegi 
Konstituzionalaren erabaki ba-
tekin. 
Ez ginen inoiz egoera honeta-
ra iritsi behar. Orain, Alderdi 
politiko guztiak, proiektuak, 
programak eta proposamenak 
aurkezteko aukera dugu. De-
nok dugu aukera hori eta gu 
saiatuko gara “ideiak ardatz 
duen kanpaina” bat sustatzen 
eta egiten.

Hauexek dira proposatutako 
erronkak: 
-Langabezia Euskadin %10etik 
jaistea.
-20.000 gaztek beren lehen lan 
esperientzia praktikoa izatea.
-Berrikuntza arloko 100 proiek-
tu estrategiko garatzea.
-Industria garapena BPG-aren 
%25era iristea.
-Eskola uztea %7tik behera 
egotea.
-Pobrezia tasa %20tik jaistea.

EAJ-PNVren hauteskunde-programa

Iñigo Urkullu, EAJ-PNV alderdiak lehendakaritzarako aurkeztu duen hautagaia.

HAUTESKUNDEAK, GEHIGARRI BEREZIA

-Herritar bakoitzeko BPG-a 
%125ean kokatzea.
-Familia-laguntzak %50 igo–
tzea.
-Bizi-iraupen osasuntsua urte 
bat areagotzea.
-Berotegi efektua sorrarazten 
duten gasak %20 murriztea.
-Genero berdintasunean Euro-
pako 4 herrialde garatuenen ar-
tean egotea.
-25 urtetik beherakoen %75 
elebidunak izatea.
-Gardentasun indizeetan aitzin-
dariak izaten jarraitzea.
-ETAren behin betiko armaga-
betzea eta desegitea. 
-Hobeto bizitzeko Estatutu Poli-
tiko berri bat onartzea.

Aurkeztu duguna Euskadiren 
etorkizunerako proiektu bat 
da.
Azkeneko lau urte hauetan 
hitza bete dugu eta horrek 
ematen digu ilusioa proiektu 
berria defendatzeko.

Euskadirentzako he-
rri-proiektu bat, sendoa eta 
zehatza.

Ardura osoz beteko dugu 
emandako hitza.
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EH BILDU

“Hitz gakoak laburbildu 
beharko bagenitu, 
honakoak lirateke: 
jendea, ongizatea, 

etorkizuna, justizia 
eta bakea”

Gobernu Plan honetako 
hitz gakoak laburbildu 
beharko bagenitu, ho-

nakoak lirateke: jendea, ongi-
zatea, etorkizuna, justizia eta 
bakea.

Hemen eta orain, egungo 
arazoei eta beharrei erantzun-
go dien programa bat aurkez-
ten dizuegu. Hemen eta orain 
garatzeko proposamen hauek, 
egingarriak, errealistak eta 
euskal jendartearen gehiengo 
zabalak partekatzekoak dira. 
Hurrengo legegintzaldia akor-
dio zabalena izango da eta 
oinarri berriak jarriko dira jen-
darte eta herri ikuspuntutik. 
Oinarri horiek, hurrengo 20 
urteak baldintzatuko dituzte.

Hori kontutan hartuta, gizar-
tea egituratzen duten oinarriz–
ko neurriak definitu nahi izan 
ditugu. Europan erronka sozia-
letan puntakoa izango den he-
rria bideragarria da gure ustez 
eta horretarako osagai ezberdi-
nak jarri behar ditugu funtzio-
namenduan: jakintza, eskar-
mentua, giza baliabideak eta 
borondatea. Ez dira gutxi izan 
herri honek bidean sostengatu 
dituen prozesuak eta sinetsita 
gaude, datozen urteak eraba-
kiorrak izango direla buruja-
betzaren bidetik metatu dugun 
potentziala askatu dadin.

Zentzu horretan, orain du-
guna baino herri justuagoa 
behar dugula uste dugu, per–
tsonak duintasunez bizi dai-
tezen. Herri aurreratua izan 
nahi dugu, berrikuntza sozia-
la ikur, kalitatezko zerbitzuak 
bermatuko dizkionak komuni-
tate osoari. Herri kultua eta so-
lidarioa, gainontzeko pertsona 
eta herrialdeekin berdintasu-
nezko harremanak bultzatuko 
dituena. Eta justiziadun he-
rria izan nahi dugu, emakume 

eta gizonek askatasunean eta 
aukera berdintasunean bizi 
daitezen.

Handia da aurretik dugun 
erronka: hemen eta orain, 
denon herria denon artean 
egitea. Horregatik, eta giza 
dimentsioan oinarritutako he-
rri proiektua bideratu nahi du-
gulako, hauteskunde hauetan 
ondoren bildu dugun propo-
samena eskaintzera gatoz. Go-
bernuaren erronka nagusiak:

Erreskate soziala
- 35 lanordu.
- 1.200 euro oinarrizko soldata.

- 40.000 lanpostu publiko berri. 
- 800 milioi euroko funtsa gure 
industria biziberritzeko. 
- Oinarrizko Errenta haur eta 
nerabeentzat.
- 1.080 eurotako oinarrizko 
pentsioak.
- Etxegabetzeen kontrako Le-
gea.

Burujabetza
- Herri Akordioa herritar subi-
ranotzaren bide-orria garatze-
ko.
- Herritar kontsulta abilitantea 
Estatus Politiko Berrirako. 
- Herritarren erabakia errespe-
tatu eta garatu.

Bakea
- Giza eskubide urraketak ja-
san dituzten biktima ororen 
aitortza, justizia eta errepara-
ziorako eskubidea bermatzeko 
Plan Estrategikoa.
- Espetxe-eskumen guztien 
jabe egin.

Gobernantza
- Lehendakaria eta goi karguen 

EH Bilduren hauteskunde-programa

Arnaldo Otegi inhabilitatu egin duten arren, EH Bilduk lehendakaritzarako hautagai gisa mantentzea erabaki du.

soldatak gutxienez %25 mu–
rriztu.
- Gobernuko karguak karguga-
betzeko herri galdeketa ahalbi-
deratzeko Legea.
- Gobernuaren kontrol soziale-
rako Osoko Bilkurak.

Etorkizuna
- Abortatzeko Euskal Lege pro-
pioa. 
- LOMCE bertan behera utzi. 
- Euskararen Lege berria. 
- Atzerriratu behar izan duten 
gazteak itzultzeko Plana.

Denon herria
Margotzen hasi garen etorki-
zun horretara heltzeko behar 
ditugun eztabaida guztiei eu–
tsi nahi diegu herri gisa. Etor-
kizuneko Euskal Herriaren 
gaineko gure ikuspegia mahai 
gainean jarri nahi dugu. Hel-
buru handiak ditugu aurrean, 
guztiok elkarrekin heltzeko 
erronkak, denon herri amestu 
horretara bideratuko gaituzte-
nak. 
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PSE-EE

“Ekonomia berri bat sustatu 
behar da, gure indarguneak 

ahaztu gabe. Industria 
aurreratuaren, zientziaren 
eta berriztapenaren aldeko 

apustua eginez” 

2007tik hona jasan ditugun 
krisi ezberdinen ondo-
rio gogorrenak gainditu 

gabe, 2016ko hauteskundeeta-
ra iritsi gara. Susperraldiaren 
printzak ez dira gizartearen 
esparru guztietara iristen, eta 
ez dira krisiak eta austeritate 
politika okerrak eragindako 
urratuak konpontzeko nahikoa. 
Itxaropen eta aukera falta dira 
jendea gehien larritzen dute-
nak. Enpleguan, soldatetan eta 
zerbitzuetan debaluazio handia 
eman da, pobrezia berriz agertu 
da gure artean. 

Alderdi sozialistan sozialde-
mokraziaren aldeko apustua-
rekin jarraitzen dugu, hori da 
gizarte justua eta ganorazkoa 
antolatzeko era onena, non hi-
ritarren oinarrizko eskubideak 
ez duten familiaren edo jaiote-
rriaren menpeko izan behar. 

Era guztietako desberdinta-
sunei aurre egitea da gure us-
tez erronkarik handiena, eta 
desberdintasun horiek gaindi–
tzea gure lehentasunen artean 
da.

Ez gaude ondo, Euskadi ez 
da oasi bat edo irla bat. Modu 
batean edo bestean, aipatu di-
tugun arazo horiek gugan ere 
eragiten ari dira. Datuek ez 
dute  hutsik egiten. 150.000 
pertsona ditugu langabezian 
izena emanda. Cáritasen 
azken txostenaren arabera, 
pobreziaren alde gogorrenak 
113.000 pertsonei eragiten die. 
Herritarren %16a bazterketa 
sozialaren mugan da (360.000 
pertsona). Milaka gazte, asko 
eta asko formazio bikainarekin, 
euren bizitza-egitasmoa buru–
tzeko ezinean daude. Gazte 
Kontseiluaren esanetan, krisia 
hasi zenetik 10.000 gaztek Eus-
kadi utzi behar izan dute. 

Lehen aldiz, 200.000 langile 

baino gutxiago ditugu indus-
tria sektorean. 

Ez gaude ondo. Gobernu 
abertzaleak ez du behar adi-
nako energiarekin erantzun, 
pairatzen ditugun arazoen 
aurrean ez da irmo aritu, na-
hiz eta oposiziotik PSE-EEren 
babesa jaso. Aldiz, baldintza 
okerragoetan ginenean, PNVk  
Patxi Lopezen gobernu sozia-
lista babesteari uko egin zion. 

Ekimen eta ideia falta izan 
da  Urkulluk gidatu duen go-
bernuaren ezaugarria. Paralisia 
gainditu behar da. Eta gure sis-
tema demokratikoa biziberritu 

eta indartu behar dugu. 

Krisiak eta konponbide hu–
tsalek eragin duten haustura 
soziala berrosatu behar dira. 

 Errentaren inguruko ituna. 
Sakrifizio, ardura eta onuraren 
banaketa ekitatibo bat. Enpre-
sa arloan nahiz arlo sozialean. 
Banaketa hori fiskalitate siste-
ma justu eta progresibo batez 
lagundua egon behar du. Iru-
zurrari eta ezkutuko ekono-
miari aurre eginez. 

Gure sistema sozialaren oi-
narriak mantentzeko konpro-
misoa. Urte hauetan jasan di-
tuen murrizketak konponduz. 

Ekonomia berri bat sustatu, 
gure indarguneak ahaztu gabe. 
Baina industria aurreratuaren, 
zientziaren eta berriztapenaren 
aldeko apustu irmoa eginez. 

Autogobernua hobetu, 
PSOEk proposaturiko konsti-
tuzio erreforma baliatuz.

Autogobernuan sinisten 
dugu, elkarbizitza antolatze-
ko sistema egokiena da. Ez da 
helburu bat, herritarren zer-

PSE-EEren hauteskunde-programa

Idoia Mendia, PSE-EEk alderdiak lehendakaritzarako aurkeztu duen hautagaia.

bitzura dagoen tresna baizik. 
Instituzioetatik, unean uneko 
beharrei atentziorik onena es-
kaintzeko. Berdintasunean eta 
ongizatean aurrera egiteko. 

Beste instituzioekin elkarla-
nean arituko den autogobernu 
moderno baten aldeko apustua 
da gurea. Eta aurreko legeal-
dian, proposamen landu bat 
aurkeztu genuen, 1979ko Ger-
nikako Estatutua gaur egungo 
beharretara egokitzeko. 

Baina Estatutuaren edo 
Konstituzioaren eguneratzeak 
ematen diren bitartean, sozia-
listok azaldu dugu zein pun-
tu diren eguneratu beharko 
liratekeenak: kanpora begira, 
Administrazio zentralarekiko 
harremanetan; eta barrura be-
gira, 1979an jaso gabeko es-
kubideen aitortza –etxebizitza, 
DBE(RGI) edota dependentzia 
arlokoak, adibidez–.

Herritar guztien berdinta-
suna erreala eta benetazkoa 
izan dadin, Lurralde Histori-
koen Legea berritzeko propo-
samena egin dugu. 
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PP 

“Autogobernuaren bidez, 
Euskadik tresna egokiak 

ditu emaitza hobeak 
lortzeko, eta Espainian 
orain arte izan duen 

posizioa berreskuratzeko”

Autonomia Estatutuak 
eskaintzen dizkigun 
aukerak ez dira ondo 

kudeatuak izan. Datu batek 
argi adierazten du hau guztia: 
Espainiako ekonomiaren %7,53 
ordezkatzetik, %6,07 ordezka–
tzera igaro da Euskadi. Datu 
gehiago ere badira beheranzko 
joera hau baieztatzera datoze-
nak, eta beste arrazoi batzuk 
tarteko egon arren, bada azal-
pen bat: prozesu demografikoak 
euskal gizartearen garapen eko-
nomikoa mugatzen du, eta era 
berean gastu sozialaren igoera 
dakar. Eredu hau defizitarioa da 
era nabarmenean eta Euskadi-
ko pentsioen defizita aztertzen 
bada argi eta garbi ikusten da.

Agintean den nazionalismotik 
autokonplazentziaren diskurtsoa 
entzuten dugu behin eta berriz, 
gauzak ez dabiltza zuzen, beste 
aldagai batzuk kontrakoa dio-
telako. Batzuentzat, osasunean 
gehien gastatzen duen Auto-
nomia Erkidegoa izatea pozte-
ko modukoa izango da. Baina 
ELGE (OCDE) erakundearen 
txosten batek dio garestiena 
izan arren, Espainiako erkide-
goen zerrendan seigarren pos-
tuan dela euskaldunon osasun 
maila. Ondorioa argia da: zer 
edozer gaizki dabil.

Pozik egon daiteke bat esanez 
Espainiako Erkidegoen artean 
Euskadi dela Hezkuntzan ge-
hien gastatzen duena. PISA iker-
keta europarrak dio hezkuntza 
kalitatean zazpigarren postuan 
gaudela Espainian, beraz, argi 
geratzen da aurrekontua ez dela 
den-dena hezkuntza arloan, eta 
gauza asko hobeto egin dai-
tezkeela. 

Euskadiko Alderdi Popularra  
aspalditik esaten ari da: Au-
tonomia ezarri zenetik euskal 
administrazioari ezarri zaion 
karga ideologikoa kendu behar 
zaio kudeaketari. Gernikako 

Estatutuak eskaintzen dituen 
aukeren atzean emaitza txarrak 
daude eta, zalantzarik gabe, 
euskal nazioaren eraikuntzaren 
obsesioa dago horren atzean. 
PNVk eta gobernuan babestu 
duten alderdiek lehentasuna 
eman diote helburu ideologiko 
honi. Obsesio horrek atzeratu 
egin ditu gure Autonomia Erki-
degoak eskaintzen dituen auke-
rak, obsesio horrek gaur egungo 
egoera delikatu honetara era-
man gaitu. 

Azterketa baikorrena Eus-
kadiren posizio arriskutsuaren 
jabe da. Aldaketa bat eman be-
har da, euskal nazionalismoak 
administrazio arloan sustatu 

duen helburu identitarioen gai-
netik, lehiakortasunari lehenta-
suna eman behar zaio. 

Zerbitzu publikoen kudeake-
ta on baten alde, aldaketa bat 
eman behar bada administra-
zio publikoan, arrazoi gehiago 
horren alde egiteko. Gizarte 
moderno batek hiritarraren as-
katasunean oinarritu behar du. 
Komunikatua dagoen mundu 
bati zabalik dagoen gizartea 
behar dugu. Kultura, ekonomia 
edo gizarte kutsuko segmen-
tazioaren aurrean, etengabeko 
eraldakuntza sustatu behar da, 
garapenean oinarrituz eta des-
berdintasunak gaindituz. 

Hamarkada askotan luzatu 
den gobernu abertzale baten 
ondoren, ez da harritzekoa eus-
kal gazteak izatea beranduenik 
emantzipatzen direnak. Euskadi 
dagoeneko ez da erakargarria 
beste lurralde batzuetako profe-
sionalentzat. 

Inmigrazioaren zati handi bat 
gizarte arloko laguntzengatik 
dator Euskadira. Enplegu alde-

PPren hauteskunde-programa

Alfonso Alonso, PP alderdiak lehendakaritzarako aurkeztu duen hautagaia.

tik eduki ditzaketen aukereta-
tik haratago, oinarrizko errenta 
batzuk ziurtatzeko toki gisa ikus-
ten dute Euskadi. Deia efektua-
ren froga nagusia da etorkinek 
Espainian baino langabezia tasa 
altuagoak dituztela hemen. 

Hiritar nazionalista eredua 
diseinatzearen ordez, hiritarren 
arazoak konponduko dituen ad-
ministrazio bat osatzea posible 
da. Azken boladan galdu duen 
lidergoa berreskuratzeko, Eus-
kadik ahalmen profesional eta 
ekonomikoa du, baita gizatiar 
ahalmena ere. Autogobernua-
ren bidez, tresna egokiak ditu 
emaitza hobeak lortzeko, eta 
Espainian orain arte izan duen 
posizioa berreskuratzeko. 

Alderdi Popularrean ETAren 
indarkeria pairatu zutenekin 
gaude, euren bizitza arriskatu 
zutenekin, eta gure askatasuna 
mugatu nahi zuten horiei aurre 
egin zieten herritarrekin. Talde 
terroristarekin akzioz edo omi-
sioz partehartu zutenen presioei 
aurre egingo dion indar politi-
koa da gurea. 
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ELKARREKIN PODEMOS

“Instituzio sendoak ditugu 
eta herritarren eskura 

ipini behar ditugu.  
Klientelismotik libre 

behar dugu egon. Askoz 
hobeto egin dezakegu”

Sare sozio-ekonomiko eus-
kaldunak beste lurralde 
batzuetan baino hobeto 

eutsi badio ere, euskal jendar-
teak antzeman du aspaldiko kri-
si handienaren aurrean gaudela. 
Ezberdintasunak, lan munduko 
prekarietatea, aukera falta... 
Arazo sozialak areagotu egin 
dira. Baina tamalez, krisi aurre-
tik ezagutzen genituen arazoak 
ziren horiek. 

Euskadik paradisu baten 
antza duela entzun dugu be-
rriki, baina askok uste dugu 
gure arazoen konponbidea ez 
dela okerrago dauden lurralde 
batzuekin alderatuz etorriko, 
kudeaketa okerragoa izan du-
telako edo gehiago sufritu du-
telako, baizik eta Urkulluren 
gobernuaren autokonplazen–
tzia eta aurreikuspen zein 
sentiberatsun sozialaren falta 
gainditzetik baizik.

Urrutira joan gabe, Euskadin 
inoiz baino behin behineko lan 
kontratu gehiago sinatzen dira 
eta 128.000 lagun baino gehia-
go dira langabezian daudenak. 
Ezagunak diren ikerketen ara-
bera, herritarren erdiak den-
tistarengana joateari utzi dio, 
edo joateari uztekotan da. Ga-
ratuagoak diren gure inguruko 
herriei begiratzen badiegu, 
guregandik oso kilometro gu-
txira konturatuko gara hortz-
osasuna oinarrizko eskubide–
tzat hartzen dela.

Era berean, Euskadiko 
emakumeek ez dute benetazko 
berdintasun egoeraz gozatzeko 
modurik, ez lan munduan ezta 
zaintza lanetako ardura kar-
guetan ere. Kristalezko teila-
tuekin egiten dute topo eta arlo 
publikoetan erabaki-guneak 
betetzeko zailtasunak dituzte. 
Biolentzia matxista pairatzen 
segitzen dute, eta horren aur-
kako politika publikoak orain-
dik ez dira lehentasunezkoak. 

Era berean, justifikaziorik 
gabeko samin garai luze bat ari 
gara atzean uzten. Ez gara gure 
herriaren pluraltasuna ulertze-
ko gai, herriaz norberak uler 
dezala ulertu nahi duena. Honi 
guztiari erantzun bateratu bat 
eman behar diogu. Bizi,  pen–
tsatu, sentitu edota botoa ema-
teko orduan, joera ezberdineko 
jendeak partekatutako erantzu-
na izan behar du.

Datozen urteetan, mahai 
gainean egon behar dute kri-
si ekonomikoari aurre egiteko 
moduak;  langabeziaren kro-
nifikazioa; gure industriaren 
etorkizuna, ingurumen zein 
maila sozialaren ikuspegitik 

sustengarria izango den ekoiz–
pen eredu berri baten aldeko 
apustua, kalitatezko enplegua 
ekarriko duena; lurralde mai-
lako auzian erabaki bat har-
tu; euskararen erabilera nola 
sustatu erabaki; autogobernua 
berritu eta blindatzeko beharra 
bultzatu; sare ekonomiko txi-
kian zein ertainean eta gehien-
goaren lan baldintzetan TTIP 
delakoaren zorigaiztoko on-
dorioei aurre egin; bakean eta 
elkarbizitzan sakonduko duen 
esparru egonkor bat eraiki.

Beraz, irailaren 25ean asko 
egongo da jokoan, kudeake-
ta mailan bizi dugun inertzia 
egoeratik haratago doana. Gai 
garrantzitsuak landu ez diren 
legealdi batetik gatoz eta horrek 
ondorio negatiboak izan ditu he-
rritargoan. Zergatik dagoenare-
kin konformatu, ezberdintasun 
gutxiago eta etorkizun oparoago 
bat erakikitzeko guztia eskura 
dugunean? Instituzio sendoak 
ditugu eta herritarren eskura ipi-
ni behar ditugu. Klientelismotik 
libre behar dugu egon. Askoz 
hobeto egin dezakegu.

Podemosen hauteskunde-programa

Pili Zabala, Elkarrekin Podemos koalizioak lehendakaritzarako aurkeztu duen hautagaia.

Ilusioa badugu, ahalmena 
ere bai, eta instituzioak indar-
berritzeko borondate politikoa. 
Inklusiboagoa, sozialagoa, jus-
tuagoa eta solidarioagoa izan-
go den eredu baten alde egin 
nahi dugu. Osagaiak baditugu 
eta gehiengo sozial horrek be-
har duen bulkada dugu. Dato-
rren tokitik datorrela, orain arte 
bozkatu duena bozkatu duela, 
gehiengo sozial horrek ez dugu 
konponbiderik topatzen.  

Instituzioak zabaldu eta he-
rritarren zerbitzura ipini nahi 
ditugu. Hamarkada luzez, 
EAJ-PNVk euskal elite eko-
nomikoekin izan duen kon-
nibentziaren aurrean, aukera 
berdintasunaren ikasgaia gain-
ditu gabe dauka. Bestelako era-
gile sozial eta politikoen parte-
hartzea ere beharrezkoa da. 

Motibo hauengatik guztien-
gatik, eta etorkizuneko Euska-
di batean sinisten dugulako, 
sustengarria, eskubide zein 
aukerez hornitua, #Elkarreki-
nAhalDugu. Jendearekin. Eus-
kadirekin.
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Herritarrak, Santueneko jaietako protagonistak

Santueneko jaietako argazki gehiago www.noaua.eus web orrian aurkituko dituzue.
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Nor bere bidean
Klik! batean

Abiatu dira zapatak. Igande eguerdian, 
ohikoa duten bidea osatzen ari dira.   
Zapatilak dira  tronpatuta  dabiltzanak 
hemen.

Argazkia: Ion Markel
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Irailaren 29an Sutegin, 
OEIT mediku taldekoen 
hitzaldia
Osasuna eta Errausketa Iker-
keta Taldeko (OEIT) bi ki-
deek hitzaldia eskainiko dute 
irailaren 29an, 19:00etan 
Sutegin. Xabier Mitxelena 
familia-medikuak eta Joxe 
Ramon Furundarena mediku 
hematologo usurbildarrak. 
Hiru ordu laurdeneko hitzal-
dia izango da, euskaraz. Eta 
gero, galderak egiteko tartea 
egongo da. Hala berri eman 
diote NOAUA!ri, ekitaldia an-
tolatu duen Erraustegia Era-
bakia herri plataformatik.

Katixa Agirrerekin
literatur solasaldia
Urriaren 19an asteazkena, 
19:00etan, Katixa Agirreren 
Atertu arte itxaron liburua 
izango dute aztergai Sute-
gin. Liburuak jada eskura-
garri daude Liburutegian 
solasaldian parte hartzeko 
interesa duen ororentzat. 
Sutegitik aditzera eman du-
tenez.

Kataluniako eta Eus-
kal Herriko prozesuez 
zer entzun eta ikasia 

izango dugu, urriaren 1erako 
Nafartarrak taldeak Sutegin 
antolatu duen jardunaldian. 
“Independentziarako bideak” 
izenburupean, hizlari eza-
gun askoak gonbidatu dituzte 
kontuoz duten ikuspegia eta 
ezagutza, kultur etxeko audi-
toriora gerturatuko direnekin 
partekatzera. 

Aurkezpen askorik behar 
ez duen, ERC-ko buruzagi ohi 
Josep Lluis Carod Rovira Ka-
taluniako prozesuaz ariko da. 
Eta gero, Euskal Herrira begira 
jarriko dira, Pako Aristi, Eneko 
Bidegain eta Ane Larrinaga. 
“Euskal Herriak dituen inde-
pendentziarekiko aukera eta 
bideen inguruan eztabaidatuko 
dute”, aurreratu dute antola–
tzaileek.

Larrinaga Euskal Herriko 
Unibertsitateko irakaslea da. 

Euskal estatuari buruzko tesia 
landu du. Jardunaldiotan aur-
keztuko du. Datuak eta iritzi 
trukaketarako tartea izango 
da beraz, Nafartarren hitzordu 
honetan. “Jardunaldi interes-
garria eta aberasgarria izango 
dela aurreikusten dugu, eta 
bertaratzera animatzen zaitu-
gu”, gonbidatu gaituzte Nafar-
tarrak taldetik.

Urriak 1, larunbata
n 10:00-11:30 “El procés ca-

talà”. Parte hartzailea: J.L. Ca-
rod Rovira.
n 11:30-12:00 Atsedenaldia.
n 12:00-13:30 Mahai-ingurua 
“Euskal bideak”.
n Parte hartzaileak: Pako Aristi, 
Eneko Bidegain eta Ane Larri-
naga.
n Sutegin. Sarrera: 10 euro.
n Izen ematea: nafartarraku-
surbil@gmail.com
n Antolatzailea: Nafartarrak.
n Laguntzaileak: Nabarralde 
eta Usurbilgo Udala.

“Independentziarako bideak”, 
urriaren 1ean Sutegin

Carod Rovirak “El procés català” hitzaldia eskainiko du. Argazkia: ara.cat

Hiri Antolamendurako 
Plan Orokor berria-
rekin etorkizuneko 

Usurbil marraztu nahi da. Au-
rrera begirako udalerria herri-
tarrekin batera diseinatu nahi 
du Udalak. Testuinguru hone-
tan, espazio publikoa berran-
tolatzea xede duen “Kale ire-
kiak” izeneko proiektua abiatu 

du Udalak. “Nolako Usurbil 
nahi eta behar dugun erabaki-
ko dugu herritarrok”, irailaren 
28tik azaroaren 2ra luzatuko 
den parte hartze prozesu di-
namiko baten bidez. “Ireki 
ditzagun bada kaleak, eta az-
tertu dezagun denon artean 
nola eraiki Usurbil hobe bat”, 
luzatu dute gonbita.

Lore banaketa Mikel Laboan
Parte hartze prozesua bera, 
astebete barru aurkeztuko 
du Udalak, ezohikoa izan-
go den ekitaldi baten bidez. 
Kalean bertan, irailaren 28an 
11:30etan Mikel Laboa plazan. 
“Gerturatu plazara, talde tek-
nikoa ezagutu eta zure lorea 
jasotzera! Usurbilgo kaleak 

eraldatuz doazen heinean haz-
ten joango den lorea”, aditzera 
eman dute Udaletik. Aurkez–
pen ekitaldian, xehetasun ge-
hiago emango dituzten arren, 
auzoka hainbat saio egingo 
dira herritarrekin, haurrekin 
ere lanketa berezia egingo da, 
eta emakumeentzako topake-
tak ere iragarri dituzte. 

Espazio publikoa berrantolatzeko prozesua
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50 urte bete ditu, hasta-
penetan Usurbilgoa eta 
hainbat usurbildarrena 

ere izan zen Lasarte-Oriako 
Landaberri Ikastolak. Mende 
erdia ospatzera doaz, asteo-
tarako antolatu duten kultur 
hamabostaldi baten buel-
tan. Ikastolak hamarkadotan 
elkarlanean jorratu duen bi-
dea omendu nahi dute. “Bide 
luzea, bide gogorra, ikusten 
denez denon artean posible 
egin duguna”, zioten ikasto-
lako ordezkariek, ospakizunok 
aurkezteko aurreko astean egin 
zuten agerraldian. 

Ikastolako sortzaileak omen-
du nahi dituzte baita, modu 
berezian. “Esker handienak, 
ikastola sortu zutenei, batez 

ere gurasoei, apustu handia eta 
izugarrizko ahalegin ekonomi-
koa eta lana egin behar izan 
zutelako, apustu ideologiko 

eta pedagogiko ikaragarria egin 
zutelako. Milesker sortzaileei, 
haiek gabe ez ginen egongo”, 
nabarmentzen dute. Horrega-

tik, urtemuga hau, ziotenez, 
“oso aproposa izango da, la-
nean ibili diren guztiei ome-
naldi xume bat egiteko”. 

Landaberri Ikastola, mende erdiko ospakizunetan

Landaberri Ikastolako kideak, 50. urtemugako ospakizunen aurkezpenean.

Urriaren 1era arte
Erakusketa, Lasarte-Oriako 
Udaleko Mercero aretoan:
Egunero 17:30-20:00. 
Larunbatetan 11:00-13:00.

Irailak 22, osteguna
18:00 Hitzaldia: “Lasar-
te-Oriako gurasoak: Biba 
zuek!” Kike Amonarrizen es-
kutik, Mirentxuenean.

Irailak 23, ostirala
22:00 Bertso berriak Landa-
berrin ibiliek jarriak, Kultur 
Etxean.
“Antzerki, musika eta abarre-
kin tartekatutako saioan, ikas-
tolarekin zerikusia duten eta 
bertsotan ibili direnek ikastola-

ri buruzko bertso jarriak eskai-
niko dizkigute”.

Irailak 24, larunbata
09:00 Ibilaldia ikastolako erai-
kinak gogoratuz, Andre Joaki-
na Enean hasita.
11:00 Haur jolasak, Okendon.
12:30 Kantu Jira Txikia Xume-
lakoekin, Okendo inguruan.
17:00 Magia ikuskizuna Eriz 
magoarekin, Okendon.
22:00 Kontzertua Okendon.

Irailak 25, igandea
10:00 Olinpiadak Mitxelinen. 
14 urtetik gorakoentzat. Tal-
deak, gutxienez, 10 eta gehie-
nez, 12koak izango dira. 
12:00 Poteoa txarangarekin, 

Mitxelindik Okendora.

Irailak 26, astelehena
18:00 Ipuin kontalaria, Miren-
txuenean. 

Irailak 27, asteartea
Ikasle ohien bisita: Asier Ar-
teaga eta Realeko jokalari diren 
Ander Bardaji eta Iraia Iparra-
girre, Landaberri DBH-n eta Hi-
podromoko eraikinean.

Irailak 28, asteazkena
18:00 “Biolin Magikoa”, Kultur 
Etxean. 

Irailak 29, osteguna
17:30 Argazki eta eskulan 
erakusketak irekita jarraitzen 

du udaletxeko Mercero are-
toan.

Irailak 30, ostirala
22:00 Antzerkia kultur etxean: 
Landaberri Ikastolako hasie-
rako garai zaharretan gertatu-
tako kontakizuna da. Lasar-
te-Oria eta Usurbilgo haurrak 
ibili ziren hasiera hartan eta 
halaxe irudikatu da. Garai haie-
tan oso metodo berritzaileak 
erabili ziren ikastolan, horren 
testigantza eman nahi da. 

Urriak 1, larunbata
12:00 Lasarte-Oriako udal mu-
sika eskolako trikitilariak, Lan-
daberri DBH-n hasita.
14:00 Bazkaria, Mitxelinen.

Ospakizun ugari prestatu dituzte datozen egunetarako
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Gipuzkoako 
Pilota
Txapelketa
Irailak 22 osteguna20:30 
Palako partida, Aginagan:
Pagazpe2 - Zarautz

Irailak 23 ostirala, 20:00
Bi partidu eskuz, Usurbilen:

Kadeteak: 
Galarraga- Iruretagoiena /
Hernani

Ohorezko maila: 
Santxo-Gorrotxategi / 
Aurrera Tolosa

IZERDI PATSETAN

Endika Abril 
Txapelketan
Igande goizeko 11:00etan, En-
dika Abril Txapelketaren bai-
tan, Senpere-Zubieta neur–
keta errebote plazan. 

Futbola Haranen 
Irailak 24, larunbata
n 16:00 Erregional Maila: 
Usurbil F.T.-Vasconia C.D.

Eskubaloia, euskal 
selekzioaren deia
Irailak 25, igandea
n 15:30 Jubenil promesen 
mailako mutilen euskal selek–
zioaren prestakuntza saioa, 
Urdulizko Iparralde Kirolde-
gian. Usurbil K.E.-ko Joseba 
Errazkin Bermejo eta Eneko 
Iribar Zumeta jokalariak dei-
tu dituzte hitzordura.
n 17:30 Jubenil promesen 
mailako nesken euskal selek–
zioaren prestakuntza saioa, 
Urdulizko Iparralde Kirolde-
gian. Nagore Lertxundi eta 
Eider Makazaga Estella deitu 
dituzte hitzordura.

Heletatik Ortzaizera 
mendi irteera
n Eguna: urriak 2, igandea.
n Abiatzeko hitzordua: 
07:00etan Oiardo Kiroldegitik.
n Joan etorria: autobusez.
n Ibilbidea: 16,2 kilometro. 
“Urriaren 2an Usurbildik 
Iparraldera autobusez abia-
tuko gara, Heletatik Ortzai-
zera joateko”.
n Izen ematea: irailaren 28a 
baino lehen, 10 euroko or-
dainketa egin behar da:
Rural Kutxa: 30080259163005430321

Kutxabank: 20955069071068489805

n andatzamendizale.info
n Oharrak: Plaza mugatuak; 
Otordua ibilbidea amaitu-
takoan egingo dugu;  Janaria 
norberak eraman behar du; 
Edaria Andatza Mendizaleen 
Kirol Taldeak eramango du;  
Derrigorrezkoa da, mendiko 
federatua izatea eta aseguru 
txartela indarrean izatea. 

Iñaki Gerica Juan herrita-
rrak irabazi zuen Baxurde 
Txiki Usurbilgo Triatloi Tal-

deak igandean antolatu zuen 
proba herrikoia. Bidean aurre 
hartu zion, iazko txapelduna-
ri, oraingoan hirugarren pos-
tuan sailkatu den Raul Gomez 
lasartearrari. Emakumezkoen 
artean, helmugaratu zen lehen 
lasterkaria Eguzkiñe Zabaleta 
leitzarra izan zen. Eta hiruga-
rren denbora onena egindakoa, 
Rosa Uribe Navarro usurbilda-
rra. 

  1-Iñaki Gerica Juan 00:34:47
19-Eneko Portu Irasuegi 00:39:41
31-Karlos Fernandez 00:41:21
32-Peio Alkorta 00:41.28
35-Beñat Bereziartua 00:42:17
43-Floren Lantz Bordagarai 00:43:27
47-Axier Dominguez Prieto 00:43:59
53-Xabier Izeta 00:44:34
57-Rosa Uribe Navarro 00:44:50
61-Arturo Rojas Pedrini 00:45:05
65-Guiller Rueda Etxeberria 00:45:58
68-Pello Xabier Altadill 00:46:05
69-Jokin Rezola Mendikute 00:46:11
70-Javier Dominguez 00:46:25
75-Gerardo Armendariz 00:46:49
76-Jon Rueda 00:46:51
80-Joseba Andoni Telleria 00:47:20
81-Jose Manuel Iñarra 00:47:20
105-Iñaki Echevaria 00:49:54

106-Daniel Hernandez 00:49:55
109-Aimar Zuloaga 00:50:03
110-Ander Orena Irureta 00:50:10
113-Xabier Carbayeda 00:50:29
116- Iñigo Alkorta 00:50:47
119- Jon Irazusta Larrea 00:51:05
120- Ibai Orena Irureta 00:51:06
134- Jon Guembe Urra 00:51:54
135- Ivan Sancho 00:52:05
141- Jon Mikel Zabala 00:53:08
142- Mikel Zubigaray 00:53:08
144- Aitor Agirre Zapirain 00:53:15
145- Joxemari Portu 00:53:21
146- Iker Delgado 00:53:24
149- Ander Jauregi 00:53:30
150-Elisabet Aperribai  00:53:30
153-Saioa Erro Aizpurua 00:54:43
154-Ainara Uribe Navarro 00:54:43

157- Salbatore Arruti 00:55:19
158- Joseba Bengoetxea 00:55:20
159- Egoitz Borda 00:55:20
161- Aitor Pagola 00:55:34
164- Kerman Rekondo 00:56:11
165-Maitane Eizagirre 00:56:13
169-Eneritz Agirre 00:57:01
171- Borja Carramiñana 00:58:00
174-Izaro Ezpeleta 01:00:04
175-Gaizka Zumeta 01:00:05
176-Maier Tapia Alkorta 01:00:11
177-Aitor Arruti Beldarrain 01:00:11
183- Garikoitz Agorreta 01:02:37
184- Ander Ayuso 01:02:38
185- Imanol Zaldua Unanue 01:02:38
186-Josu Portu Alzaga 01:02:38
192-Olatz Zuloaga Segurola 01:07:24
193-Eñaut Zuriarrain 01:07:24

Iñaki Gerica Juanek irabazi 
zuen 9. Baxurde Krossa

193 lagun heldu ziren Dema plaza parean jarria zegoen helmugara. 
Haietatik 55 usurbildar, izena emandakoak askoz gehiago izan ziren arren. 

Kross Txikia, giro alaian

Gaztetxoek ere haien lasterketa izan zuten irailaren 18an. Pozik asko parte 
hartu dute aurten ere, Baxurde Kross Txikian. Animatzailerik ez zuten falta 
bide ertzeetan. Etorkizuneko helduen krosserako bada harrobirik herri ho-
netan. 
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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
Duplexa Kalezarren - Aizparrenea 
etxea, 176 m2 (120 eta 56) eta 
garajea 50m2 eta terraza 9m2.  
Igogailua, fatxada berritua. Oso 
argitsua, bista onak. 679002101 

Pisu bat salgai. 90 m2. 3 logela 
handiak, 2 bainugela, jan-egon-
gela, sukaldea, jantokia aparte 
eta trastelekua. Dena kanpoalde-
ra. 605 707 642. 

78m2 pisua  Atxegalden. 4 loge-
la, 2 komun, sukaldea, egongela, 
balkoi luzea, trasteroa. Igogai-
lua. Eguzkitsua. 215.000 euro.  
656742207 

Etxebizitza salgai Santuenea 
21ean. 69 m2. Sukalde jangela, 
komuna, egongela eta bi logela. 
Hiriko gasa. Eguzkitsua. Prezio 
berria: 138.000 euro. Ramón 
615149900 

BOE-ko 79m2 etxebizitza Agina-
gan salgai. 3 logela, 2 komun, 
saloia, sukaldea... Dena kanpokal-
dera, balkoi-terrazarekin, eguz-
kitsua, garaje itxia, trastelekua. 
629631838 

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

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.

Etxea salgai Santuenea auzoan. 
64 metro karratu. Dena kanpoal-
dera. Egoera ezin hobean. Mer-
kea, 678 581 991.

Alokairuan  
Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Txakur bat dut. Erroldatua. 661 
115 222  

Etxebizitza Santu Enea 21ean. 
69 m2. Sukalde jangela, komu-
na, egongela eta bi logela. Hiriko 
gasa. Eguzkitsua. Prezioa 550 
euro. Ramón 615149900. 

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

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

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. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak
Galtzaragainako garage marra 
salgai. 20000 euro. 687348223 

Garaje itxia salgai, 38 m karra-
tukoa, Txaramunto, 12. Usurbilen. 
Mikel 665677195 

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. 48.000 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. 

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

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

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

Aseguru sektorean espeziali-
zatua den gestore pertsonal 
baten bila gabiltza. Heziketa 
aseguru-etxearen esku eta libre 
egotea eskatzen da. Diru-sarrera 
altuak. jm.fandino@catalanaoc-
cidente.com. 699 760 873. 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Mutil gazte euskalduna DBHko 
ikasleei klase partikularrak ema-
teko eskaintzen da. Ingeniaritza 
kimikoan graduatua, ingeles mai-
la altua. 695 726 499. Jon 

Lan bila nabil, orduka edo umeak 
zaintzen. 645 530 490.

Lan bila nabil, interna moduan 
edo orduka. 631 108 012. 

Berandu baino lehen ekin! Irati 
eta Ane bakarkako partikularrak, 
arreta hizkuntzen sakontzea eta 
beste zenbait lanketa eskaintzen 
ditugu. Pedagogia eta beste hain-
bat ikasketa. Deitu edo bidali me-
zua: 617 684 523 / 680 160 278. 

Emakume euskalduna eskaintzen 
da, astean bi edo hiru egunetan 
garbiketa lanak egiteko, goizez 
edo arratsaldez, irailetik aurrera. 
Oso arduratsua. 671 547 567 

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-

OHARRA: Irailaren 30ean aterako dugu datorren astekaria. 
Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... jakinarazteko 
azken eguna: irailak 26 astelehena. 
Emailez, helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Zorionak Nora! 
Iada 5 urte bete dituzu! Ze ondo 
pasa genuen zure festan! Muxu 
pila bat printsesa!

Heriotzak
María Díez Martín
90 urterekin hil 

zen irailaren 18an 

Usurbilen
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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

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.  

Saltzaile edo administratzaile 
moduan, lan egingo lukeen 31 ur-
teko 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 
asteburutan pertsona helduak 
zaintzeko. 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 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 la-
netan 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.

BESTELAKOAK
Txokoalden, San Esteban gora 
aldera igotzen, Mugi txartel bat 
aurkitu da. Izena: Jose Maria 
Otaegui Mugica. Udaltzainetan 
dago, eta pasa  handik bila. 

Puntuzko txaketa beige galdu 
zen uztailaren amaieran, an-
bulategi erdigune inguruan. 
NOAUA!ra ekarri mesedez. 

Abuztuan Usurbilgo Udaltzain-
gora haurrentzako botika eta 
higienerako produktuz betetako 
laranja koloreko nezeser edo bo-
tikin bat entregatu dute. Galdu 
duenak Udaltzaingoan  galde 
dezala.

Pago egurra salgai (txinis-
ko eta ekonomikako egokia) 
627355126. 

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.

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

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.

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. 

3 plazako eta 2 plazako sofak sal-
gai, larruzkoak, egurrezko ertzekin. 
Egoera onean, 500 euro negozia-
garri. usurbil72@hotmail.es

Hemengo urra erosiko nuke. 634 
409 888.

Denborarik ez baduzu zure 
maskota paseatzeko, nik lagun-
duko dizut. Ordubeteko ibilbi-
deak. Asteburutan. 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 Irailak 22 - urriak 02
Osteguna 22 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte       

Ostirala 23 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte 

Larunbata 24 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte        

Igandea 25 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Astelehena 26 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte  

Asteartea 27 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte 

Asteazkena 28 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Osteguna 29 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte     

Ostirala 30 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte 

Larunbata 01 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte        

Igandea 02 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. 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.
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Datozenak

Irailak 22, osteguna 
19:00 Txupinazoa eta kale ekintza mu-
sikatuak, Txiribogatik abiatuta. Geldial-
diak: Txirristra, Iratxo-Antxeta aurrea eta 
Artzabalen.

Irailak 23, ostirala 
n 19:00 “Euskal umorea: gorri, berde eta 
morea” Sutegin. Hizlariak: Idoia Torrega-
rai, Martin eta Xabier Etxeberria. Ondo-
ren, Tentexut zizka mizka artixtikoa.
n 22:00 “Zerura eroria” antzezlana Su-
tegin, Anodino Teatroaren eskutik. Sarre-
rak: Egunean bertan. 5 euro. Ikasle eta 
langabetuek 3 euro.

Irailak 24, larunbata 
n 11:00 Haurrentzako zirku tailerra Agi-
nagako Eliza Zaharrean, Eskola Txikia-
ren Egunaren baitan.
n 18:00 Klown ikastaroa helduentzat, 

Sutegin. Prezioa: 5 euro; ikasle eta lan-
gabetuek 3 euro. Izen ematea: Egunean 
bertan.
n 21:00 Tentexut (Zizka Mizka Artixti-
koa) Sutegiko erakustaretoan.
n 22:00 “Putinen Guardasola” antzezla-
na (komedia) Sutegin, Xentimorik Gabe 
taldearen eskutik. Sarrerak: Egunean 
bertan. 5 euro. Ikasle eta langabetuek 3 
euro.
Antolatzaileak: Muxurbil eta EHAZE.
Laguntzailea: Usurbilgo Udala.

Agenda
23 24 25

iraila

ostirala larunbata igandea
Haur ikuskizuna: “Tomaxen abenturak: 
Festara!”. 17:30 Santueneko frontoian.
Hitzaldia: “Euskal umorea: gorri, berde 
eta morea”. 19:00etan Sutegin.
Kontzertua gaztetxean. Zozo, Rukula, Jo-
seba Tapia eta Besamotzak. 23:00etan.

Aginagako Eskola Txikiaren III. Eguna. 
Klown ikastaroa Sutegin. 18:00etan.
Tentexut (Zizka Mizka Artixtikoa) Sute-
giko erakustaretoan. 21:00etan.
“Putinen Guardasola” antzezlana Sute-
gin. Sarrera: 5 euro. 22:00etan.

Bizipozaren jaia. Ikus 6/8 or.

Eusko Legebiltzarrerako hauteskun-
deak. 09:00-20:00.
Endika Abril Errebote Txapelketa. 
11:00etan Noizbait-Zubieta.

Aginaga, jaien atarian
Santuenekoak igarota, Aginagakoen 
txanda izango da: irailaren 29tik urria-
ren 8ra. Lehen astebururako ekitaldiok 
iragarri dituzte.

Irailak 29, osteguna: 
20:00 XIV. Gizonezkoen pala txapelke-
tako finala.

Irailak 30, ostirala: 
22:00 Gazteen eskuzko pilota partida.
Ondoren, XIV. Gizonezkoen eskuzko 
pilota txapelketako finala.

Urriak 1, larunbata: 
05:30 Oilasko biltzaileen gosaria.
06:00 Oilasko biltzaileen irteera.
12:00 Herriko haurrak eta animatzen 
direnak oilasko biltzaileekin batuko 
dira Mapilen.
14:30 Oilasko biltzaileen bazkaria Se-
kaña jatetxean.
17:00 Haurrentzako Ixabel Agirresaro-
be ipuin kontalaria ludotekan.
18:00 Buruhandiak.
21:00 Herri afaria.
01:00 Erokomeri erromeria frontoian.
04:00 Dj Gurru Eliza Zaharrean.

Urriak 2, igandea: 
09:00 Tiroplatoa.
19:00 Sardina eta sagardo banaketa 
herriko plazan, trikitilariekin.
Bitartean, XXXIV. toka txapelketa.

“Jauzi!” antzerki giroan

Larunbatean,  Xentimorik gabe taldekoek “Putinen 
guardasola” eskainiko dute Sutegin.

Larunbat honetan, 
Aginagako Eskola 
Txikiaren Eguna
n 11:00 Zirku eta zientzia tailerra.
n 14:00 Bazkaria norberak berea.
n 16:30 “Sardina frexkue” emanaldia.
n 18:00 Erokomeria taldearekin dantza 
saioa.

Zozo, Rukula, Joseba Tapia 
eta Besamotzak, ostiral 
honetan gaztetxean
Usurbilgo Gaztetxeak lau urte bete ditu 
eta ospatzera doaz. Joseba Tapia eta Besa-
motzak, Rukula eta Zozo gonbidatu dituz-
te urteurren kontzertura. Ostiral honetan, 
23:00etatik aurrera. Sarrera: 5 euro.



  



 


