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Albistea iruditan

Laburrean

1955. urtean jaiotakoen 
afaria, urriaren 15ean

Urriaren 30ean, 1946an 
jaiotakoen bazkaria Antxetan

Joseba Larratxerekin
komikigintza tailerra

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).

Urriaren 20tik ekainaren 15erako iraupe-
na izango du. Ostegunero, 17:30-19:00 
artean Potxoenean. Izena emateko epea: 
urriak 10. Inskripzio orriak Sutegin dira 
eskuragarri. Prezioa: 20 euro.

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. 

127.184 euroko saria

Arantxa Argazkiak saltokian egoki-
tu da sari potoloa. 127.184 euro 
irabazi ditu norbaitek. Norbait 

diogu, albistea jaso genuen unean, saritu-
rik oraindik ez zelako agertu. Aipatu salto-
kiak lehendik ere sari garrantzitsu gehiago 
banatu izan ditu:

2015: 
14.108 sari banatu zituzten, 113.246 euro 
guztira.

2013/03/21: 
Loteria Nazionalaren bigarren saria.

2013/03/09: 
100.000 euro, Jokerrean.

2012/08/24: 
Loteria Nazionalaren lehen saria.

1999/04/15: 
547.613 euro, Primitiban.

Aurreko astean 127.184 euro irabazi zituen norbaitek. Norbait diogu, albistea jaso genuen unean, 
sariturik oraindik ez zelako agertu. 
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Imanol Ubeda

Amaitu da hauteskun-
de kanpaina. Edo ez. 
Eusko Legebiltzarre-

koa behintzat igaro da, iga-
ro denez. Atzean geratu da 
marketing garaia. Noizbait 
iritsi behar zuen.  Hautagaien 
argazki onenak ikusi ditugu. 
Lema “borobilen” denbo-
ra pasa da. Lanean hasteko 

unea da.
Azken orduan eserleku bat 

tokiz aldatu da, eta horrek 
beste testuinguru bat irekiko 
du Eusko Legebiltzarraren di-
namikan. Eserleku bat gora 
edo behera, adostasunetara 
iristeko garaia heldu da. Sare 
sozialak astintzetik mahai ba-
ten bueltan elkartzeko unea, 

beraz. 
Ez gara atzo jaio. Eta ja-

kin badakigu planteamendu 
batzuetan oso urruti daudela 
batzuk eta besteak. Gai ho-
riek, apurka-apurka egosi be-
harko dira.  

Premiazkoak diren beste 
kontu ugari badira, ordea. Gi-
zarte laguntzan, ekonomia-

ren suspertzean, hezkuntza 
eremuan, osasun arloan... 
Arlo horietan badira adosta-
sun handietarako helduleku 
batzuk. Elkarlanean  aritze-
ko trebeak diren sukaldariak 
beharko dira orain. 

Lehia garaia behintzat, 
amaitu da. Neurriak hartze-
ko ordua iritsi da.

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

Sukalde kontuak

HERORREK ESAN

Ika-Mika

Joseba Larratxeren komikia

Usurbilgo herritarrek 
jakin dezatela bertako 
pilotarien egoera zein 

den. 
Lehengo astebukaeran, os-

tirala, irailak 16, Gipuzkoako 
Txapelketako partidak jokatu 
behar ziren Usurbilgo fron-
toian, astearterako jada berria 
bazekitelarik udaletxean. Zine-
gotziak ostiral goizean bertan, 
jakinaraztera eman zigun ez 

geneukala frontoirik libre egun 
horretan bertan arratsaldez 
partidak jokatzeko.

Horrelakoak aspaldian behin 
eta berriz pasatzen zaizkigu pi-
lota elkartekoei.

Azkenean, partidak Zizur-
kilera mugitu behar izan ge-
nituen ez geneukalako non 
jokatu, beraz bai jokalariek 
eta baita ikustera joan nahi 
zutenek ere Zizurkileraino 

joan behar izan zuten.
Politikariek kirola bultza–

tzen dutela? Bai hitzez. Herri 
honetakoek trabak besterik ez 
dituzte jartzen.

Eskola Pilotan entrenatze-
ko frontoirik ez daukagu, eta 
partidak jokatzeko askotan ere 
ez. Eta hori dena horrela iza-
nik ere, jakin ezazue, txapel–
keta asko jokatzen ditugula, 
baita batzuk irabazi ere!

Honekin guztiarekin eska–
tzen dizuegu alkate eta zine-
gotziei, hausnarketa sakon bat 
egiteko gai honen inguruan.

Frontoia pilotan jokatzeko 
da, plaza gehiago badaude 
bestelako gauzak egiteko.

Herrian ez daukagu frontoi-
rik 2017. urterako.

Pagazpe P.K.E

Herriko pilotariak erbesteratuak
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Usurbilgo Udala, hain-
bat herritarrekin elkar-
lanean, urriaren 15ean 

ospatuko den Usurbil Herri 
Anitza jaialdia antolatzen 
dabil, “aniztasunaren balioa 
aldarrikatu eta plazaratzeko 
asmoz”. Besteak beste, iaz 
bezala, aurreratu digutenez, 
udalerri honetan bizi diren ja-
torri ezberdinetako herritarren 
sorterriko jakiak dastatzeko 
aukera izango dugu. Gaine-
rako egitaraua josten dabiltza 
egunotan. Urriaren 15a baino 
lehen ordea, beste bi hitzordu 
antolatu dituzte:

Usurbil Herri Anitza!
Urriak 8-15
Erakusketa Sutegin: “Erakus-
keta honek jaso nahi ditu erre-
fuxiatuen errealitateaz dagoen 
ezagutza eta kontzientziazio 
maila, eta harreraren aldeko 
gipuzkoar herritarren jarrera 
handitu, gazteen artean batik 

bat eta arreta berezia eskainiz 
adingabe eta emakume errefu-
xiatuen egoerari”.

Urriak 14, ostirala
18:00 “Chertat eta Lehoia” 
Saharako ipuinaren kontaketa 
Santueneko ludotekan. Adin 
guztientzat. Antolatzailea: Su-
tegi udal liburutegia.

Urriak 15, larunbata
Usurbil Herri Anitza! 
Jaia
“Aniztasunaren balioa alda-
rrikatu eta plazaratzeko as-
moz, Usurbil, herri anitza! 
izenburupean hainbat ekintza 
antolatu dituzte herritarrek 
eta Usurbilgo Udalak elkarla-
nean”.

Datorren astean ospatuko da 
Usurbil Herri Anitza! Jaia

Urriaren 15a baino lehen hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Erakusketa bat 
Sutegin eta ipuin-kontaketa Santueneko ludotekan (urriaren 14an).

“Eskerrik asko 
Bizipoza eguneko 
laguntzaile eta 
babesle guztioi”
“Poz handiz jakinarazten di-
zuegu irailaren 25ean Usur-
bilen ospatutako Bizipoza-
ren Jaia oso ondo atera zela 
eta Bizipoza osatzen dugun 
30 elkarteak oso pozik dau-
dela. Jaiaren helburuak lortu 
ziren, bizipozez eta alaitasu-
nez betetako eguna izan zen 
eta elkarteen bisualizazio 
eta sentsibilizazioan urrats 
polita eman zen. Gaurkoan 
zorionak eta eskerrik asko 
haundi haundi bat eman 
nahi dizuegu babesle eta 
laguntzaile guztioi, denon 
arteko elkarlan hau gabe 
ezinezkoa izango bailitzate-
ke horrelako egun bat ospa–
tzea. Mila esker Bizipozaren 
jaierako emandako laguntza-
gatik, eta zorionak egune-
rokoan ere egiten duzuen la-
nagatik”, eskertu nahi dute 
Bizipoza Elkartetik, irailaren 
25ean Usurbilen ospatu zen 
jaialdiaren inguruan.

  

Ika-Mika

EAJ-PNVk gaitzetsi du eta 
gaitzesten du, Francok 
eta beste batzuk 1936an 

protagonizaturiko altxamen-
du faxista. Orduan, gainera, 
EAJ-PNVk borrokatu egin zuen 
basakeria militar hura eta or-
daindu ere, Herri honetako 
milaka gizon eta emakume-
ren odolarekin askatasunaren 
defentsan, hau guzti hau Jose 
Antonio Agirre Lehendakaria 
buru genuela.
Indarrezko ekintza basati ha-
ren ondorioak geure haragitan 
jasan genituen, baita ondoren 
etorri ziren erbesteraketa, erre-

presio eta iraina ere, berrogei 
urte luzez gupidagabeko dik-
tadura inposatu zuen erregi-
menaren aldetik, sistematiko-
ki euskaldunen belaunaldiei 
giza-eskubideak urratu zituen 
erregimenaren aldetik.
1977an Amnistiaren Legearen 
alde egin genuen demokra-
ziaren biderako trantsizioaren 
marko berrian gure jardun 
politikoaz baliatu ahal izate-
ko. Ez dugu ahazten, Amnis-
tiaren Lege hari esker frankis-
moak errepresaliaturiko preso 
politiko guztiak atera zirela 
kartzeletatik, eta aldi berean, 

erbesteratutakoak itzultzea 
ahalbideratu zuela, eta aurreko 
erregimenak bidegabeki agin-
dutako eta bideratu gabeko  
guztiak ezabatzea.
Eusko Alderdi Jeltzalea harro 
dago dituen alderdikideetaz eta 
basakeria haren aurka borroka-
tu zuten haietaz, zeukaten gu-
txi hori ere sakrifikatu zuten 
haietaz, beraien bizitza, alegia. 
Eta horregatik memoria histo-
rikoa berreskuratu eta dikta-
durako biktimen kalte-ordaina 
emateko neurri guztien alde 
egingo dugu. Hori dela eta, 
benetan ulertzen dugu urtetan 

urratutako eskubideengatik 
kalte-ordaina jasotzeko behar 
diren ekintza judizialei eki-
teko beharra sentitzen duten 
banakoen gogoa. EAJ- PNVk 
ulertzen ditu, Argentinako 
Buenos Aireseko 10.epaitegia-
ren aurrean 4591-10 kereilaren 
bidez bere eskubideen alde 
baliatzeko aukera egin duten 
aldeko pertsonak, edo erre-
gimen frankistak fusilatu eta 
desagerrarazi zituen senitarte-
koek aurkeztutako ekimenaren 
bidea hartu dutenak.

Usurbilgo EAJ-PNV

1936ko altxamendu frankistaren 80. urteurrena
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36ko altxamendu frankista salatu 
du, aho batez, Usurbilgo udalbatzak

Mozioa alderdi guztien ekarpenekin osatu zen. Argazkia, artxibokoa.

MOZIOAN JASOA

“Usurbilgo Udalak 
frankismoaren biktimei 

egia, justizia eta 
erreparazioa zor 

zaiela aitortzen du” 

80 urte bete ziren irailaren 
17an, tropa frankistak 
Usurbilen sartu zirenetik. 

Urtemuga honen harira Aitzaga 
Elkarteak zenbait oroitzapen 
ekitaldi antolatu ditu egunotan, 
orduko sarraskia salatu eta eza-
gutzera emate aldera. Salaketa 
horretara batu da baita Usur-
bilgo Udala ere. Irailaren 27an 
egin zuten osoko ohiko bilku-
ran, gai honi buruzko mozioa 
onartu zuen udalbatzak aho 
batez. Onartu bakarrik ez, 
udalbatza osatzen duten talde 
guztien ekarpenekin landu eta 
osatu da puntuok dituen tes-
tua:

n 1- Udalak uztailaren 18ko 
altxamendua salatzen du, bai-
ta 1936ko gerra eta ondorengo 
erregimen frankista diktatoria-
la ere.

n 2- Udalak eskatzen du jus-
tiziak argitu ditzala udalerrian 
diktadura frankistak eragin-
dako gizateriaren kontrako 
krimenetatik erator daitezkeen 
erantzukizunak, izan penalak 
edo bestelakoak.
n 3- Udal honek diktadura 
frankistaren biktimak eta se-
nitartekoak babesten ditu, eta 
gertakari eta pertsona horien 
memoria iraunarazteko boron-
datea erakusten du.
n 4- Udalak frankismoaren 

biktimei egia, justizia eta erre-
parazioa zor zaiela aitortzen 
du eta horrela, Argentinako 
jurisdikzioan irekitako kereila-
rekin bat egiten du.
n 5- Gure herriko biktimek edo 
biktimen senitartekoek hala 
nahi izanez gero, ekinbide ju-
dizialak bideratzeko aholkua 
eta laguntza emateko presta-
suna agertzen du udal honek. 
Horrekin batera, udalak ego-
kituko diren bitartekoak erraz-
tuko ditu prozedura penalera 
erantsia izan dadin, udal artxi-
boetan dagoen dokumentazio, 
testigantza eta proba oro, fran-
kismoaren zapalkuntza guz-
tien zentsu ahalik eta osatuena 
landu dadin.
n 6- Etorkizunari begira, me-
moriaren eta bizikidetzaren 
aldeko konpromisoa berresten 
dugu.

Langabetuentzako 
prestakuntza saioa
Instalakuntza elektrikoen in-
guruko enplegu prestakun–
tza programa antolatu dute 
Buruntzaldea Beterriko uda-
lerriek. Parte hartzaileek 
etxe eta eraikuntzetako ins-
talakuntza elektrikoen in-
guruko formakuntza jasoko 
dute “tentsio baxuko lanetan 
eta etxeetako elektrikari la-
guntzaile moduan lan egiteko 
gaitasunak barneratuz. Pres-
takuntza honek, gerora elek-
trizitate arloan prestakuntza 
ibilbide bat jarraitzeko aukera 
eskaintzen du”.

Elektrizitate arloko 1. mai-
lako Ziurtagiri Profesionala 
eskuratzeaz gain, “10 kontratu 
konpromiso izango ditu ikas-
taro honek”. Guztira 5 hilabe-
teko 6 kontratu eta 3 hileko 
4 gauzatuko dira, lantoki ez-
berdinetan banatuta, bertako 
elektrikariaren eta lan-taldea-
ren laguntzaile gisa. 
n 300 orduko prestakuntza 
programa Usurbilgo Lanbide 
Eskolak eskainiko da, erdaraz. 
n 55 urtetik gorako langabe-
tuek lehentasuna dute, epe 
luzeko langabetuek, DBE 
onuradunek, eta 35 urtetik 
beherako (lehen enplegua) 
langabetuek. 
n Eskualdeko udalerrietako 
batean erroldatua egotea. 
n Prestakuntza atala egoki 
gainditzea. 
n 15 lagunentzako lekua.
n Urriaren 13an hasi eta 
abenduaren 21era arte.
n Argibide gehiago jasotzeko:
Usurbilgo Udaleko Garapen 
eta Hezkuntza Saila: 943 371 
951.
Lanbide Eskola: 943 364 600.
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Urriak 10 astelehena, 
auzotarrek deituriko 
bilera Erroizpe 
elkartean
Txokoalde auzoaren egoe-
rari buruz jarduteko deitu 
dute bilera. Hauxe NOAUA!ra 
igorri duten oharra: “Urriak 
10 astelehena, arratsaldeko 
18:00etan, auzotarren bilera 
egingo da Erroizpe Elkartean.
Bertan landuko den gaia au-
zoaren egoera izango da”.  

Garai bateko Txokoalde-
ko tren geltokia bizi-
berritu asmo du Usur-

bilgo Udalak. Gunea jarduera 
soziokulturaletara bideratu 
nahi du. Horretarako, Eusko 
Trenbide Sarearekin elkarlane-
rako hitzarmena sinatuko du, 
eraikinaren erabileraren laga-
pena gauzatzeko. Hitzarmen 
hau sinatzearen alde agertu 
zen udalbatzaren gehiengo 
osoa, irailaren 27an egin zen 
osoko ohiko bilkuran. PSE eta 
EHBilduko udal ordezkariek 
babestu zuten proposame-
na. EAJ-ko ordezkariek aurka 
bozkatu zuten, ez baitute argi 
ikusten zertarako baliatu nahi 
den aipatu eraikina, zer nolako 
baldintzetan utziko den eta zer 
kostu eragingo dituen.

Gobernu taldetik erantzun 
zitzaien esanez, hainbat arlo 
hartzen dituela eremu soziokul-
turalak eta hitzarmen honek ez 
duela “murritza izateko boka-
ziorik” Xabier Arregik zioenez. 
Hitzarmen honekin eraikina 
erabiltzeko esleipena gauzatu 
eta aurrerago zehaztuko dela 
gunearen erabilera.

EAJ-k ez du argi 
ikusten udal 
gobernuaren asmoa
Azalpenok ordea, ez zuten al-
darazi EAJ-ren posizionamen-
dua. Aipatu moduan, proposa-
menaren aurka bozkatu zuten. 

Gehiengo osoz onarturiko    
hitzarmena 5 urtetarako sina-
tuko da, urtez urte beste 5 ur-
tera arte luzagarria izango da. 
Alegia, gehienez 10 urtera arte. 
Usurbilgo Udalak nabarmen–
tzen duenez, “bere eskumenen 
barruan, interesa du zenbait 
jarduera kultural sustatzeko, 
eta horretarako, egoki irizten 
du Aginagako geltoki zaha-
rreko eraikinari erabilera hori 
ematea, kontuan izanda une 
honetan ez duela tren erabile-
rarik, ezta bestelakorik ere”.

Lehen, baserritarren 
erabilerarako 
1987an Eusko Jaurlaritzak 
Usurbilgo Udalari geltokiaren 
erabilera doan esleitu zion 50 
urtetarako, “inguruko baserri-
tarrek erabil zezaten”. Udalba–
tzak esleipen hura onartu zuen 
urte hartako apirileko osoko 
bilkuretako batean. Usurbilgo 
Udalaren izenean alkateak si-
natuko duen hitzarmen berri 
honekin, erabilera aldaketa 
gauzatuko da.

Txokoaldeko tren geltokia, ekimen 
soziokulturaletarako

1987an, Eusko Jaurlaritzak Usurbilgo Udalari geltokiaren erabilera doan esleitu zion 50 urtetarako.



 2016ko urriaren 7an8 ELKARRIZKETA

Lehenbizi liburua izan 
zen: Bizi baratzea (Ar-
gia). Komikiaren txanda 

iritsi zen gero, Bizi baratzea, 
altza porru (Argia). Hari be-
retik dator web gunea: www.
bizibaratzea.eus. Iametza In-
teraktiboak garatu du web 
gunea. Asier Iturralde pro-
gramatzaileak aditzera eman 
digunez, web gune hau ez da 
liburuaren egokitzapen hutsa.

NOAUA! Web gunea diseinatze-
ko garaian, zein izan da jarrai-
tu duzuen irizpide nagusia?
Asier Iturralde, iametza.eus. Le-
hen sektorean dabilen jendea-
ren bilgune izatea. Hori da hel-
buru nagusia. Ez da baratzeari 
loturiko liburuaren agerkaria 
bakarrik. Asmoa haratago doa. 
Baratzeaz gain, beste atal na-
gusi batzuk ere badaude: frui-
tua, lorategia, etxe barruko 
landareak, basoa... Ez baratze 
kontuak bakarrik. Eta lehen 
sektoreari lotutako atal gehia-
go ere badira. 

Partehartzeko aukera ugari es-
kaintzen ditu sareak. Hori ere 
izango da web orri honen e–
zaugarrietako bat, ezta?
Oinarrizko beste ideietako bat 
hori zen. Jendeak bere ekar-
penak egiteko aukera izatea. 
“Dena dakienik ez da. Denon 

artean dena dakigu” leloari 
jarraituz, web orria osatzeko 
aukera eskaintzen zaio irakur-
leari. Jendeak bere ekarpenak 
egin ditzake, edukiak parteka-
tu, agendarako ekitaldien berri 
eman, Jakoba Errekondori gal-
derak egin, hitzak proposatu, 

liburuak aholkatu... 

Eta nola bideratu duzue parte-
hartze hori?
Jendeak bere proposamenak 
bidali ahal izateko, web gu-
neko orrialde gehienetan for-
mulario bat dago. Jendearen 
partehartzeak garrantzia han-
dia du. Adibidez, lehen sekto-
rearekin zerikusia duen zerbait 
antolatzen duen edonork, pro-
mozioa egiteko tokia du web 
honetan.

Eguraldia edo agenda beza-
lako atal praktikoak ere batu 
dituzue. 

Euskal Herri osoko herrien–
tzako eguraldi iragarpenak 
ipini ditugu, ilargiari buruzko 
informazioa ere bai. 

Agendari dagokionez, edu-
kiak gehitzen joateko asmoa 
dugu, baina esan bezala, eragi-
leek (edo norbanakoek) euren 
deialdiak proposatzeko aukera 
ere badute.

Informazioa elkar 
trukatzeko xedea
Euskadi Irratia-ko Landaberri 
saioan, asko dira Jakobarenga-
na jotzen dutenak iritzi eske. 
Hori astean behin izaten da. 
Web gunean ordea, kontsultak 
edozein unetan planteatu dai-
tezke.
Norbaitek web gunean galde-
ra berri bat proposatzen duen 
bakoitzean, Jakoba Errekondo-
ri mezu bat iristen zaio. Eran–
tzuteko ez dago epe finko bat 
ezarria. Iristen diren heinean 
erantzuten joango da. 

Dena den, behin galdera 
publikoan ezartzen denean, 
edonork har dezake parte ezta-
baidan. Galdera bidali duena, 
Jakoba eta gainontzeko bisita-
rien arteko elkarrizketa sortzea 
litzateke helburua. Informa-
zioa elkar trukatzea, denon 
artean osatzen joatea... Hariak 
sortzea. 

www.bizibaratzea.eus, 
liburutik haratago doan web gunea

Jendeak bere proposamenak bidali ahal izateko, web guneko orrialde gehien–
etan formulario bat dago. Asier Iturraldek aditzera eman digunez, jendearen 
partehartzeari garrantzia handia eman diote. 

NOAUA! Argia astekarian, asko 
dira Jakoba Errekondok plaza-
ratu dituen artikuluak. Horiek 
ere jaso dituzue web orrian, 
ezta?
Asier Iturralde, iametza.eus. As-
tero egiten dituen artikuluen 
biltegia  izango da. Urte piloa 
egin ditu Argian idazten. Eta 
ez baratzeaz bakarrik. Zahar 
zaharrak diren artikuluak di-
gitalizatzeko daude baina hala 

ere artikulu piloa dago eta za-
harrak joango gara gehitzen. 
Horiek denak web orrian ba–
tzea da asmoa.

Noiz hasi zineten lan honekin?
Duela hilabete batzuk. Lehen-
bizi, web orriaren egitura defi-
nitu genuen. Orri bakoitzaren 
oinarrizko diseinu bat egin 
genuen gero, eta ondoren xe-
hetasun denak fintzen joan gi-

nen. Behin hori dena zehaztu 
genuenean, web gunea egiten 
hasi ginen. 

Zer nolako harrera izan du?
Lehen egunetik hasi ziren 
galderak iristen, hitzen pro-
posamenak, ekitaldien ira-
garpenak... Euskadi Irratian 
emandako erantzun baten ja-
rraipena ere iritsi da. Irratian 
Jakoba entzuten dutenak ere badatoz hona.

“Lehen egunetik hasi ziren galderak iristen”

ASIER ITURRALDE

“Dena dakienik ez da. 
Denon artean dena 

dakigu” leloari jarraituz, 
web orria osatzeko 

aukera eskaintzen zaio 
irakurleari

Atal ugariz osatzen da 
bizibaratzea.eus web gunea.
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 PIL-PILEAN 2016ko urriaren 7an10 AGINAGAKO FESTAK

Urriak 6, osteguna: 
Gazte Eguna
n 21:00 Gazte afaria.
n 00:00 Eliza Zaharrean: Kezka, 
Odolaren Mintzoa, Zaparra.

Urriak 7, ostirala: 
Umeen Eguna
n 10:00 Jolasak frontoian.
n 13:00 Bazkaria Eliza Zaharrean.

Arratsaldean, puzgarriak pla-
zan, primerako txokolate jana 
eta buruhandi bizi-biziak!
n 19:00 Martxan Go taldearekin 
dantzan jartzeko saioa.
n 21:00 Bertso-afaria Eliza Zaha-
rrean: Egaña eta Lizaso. Txarte-
lak 18 eurotan salgai aldez au-
rretik: Aitzagan, Arrate egoitzan.
n 00:00 Erromeria Eliza Zaha-
rrean: Oharkabe Taldea. Ondo-
ren, Karaokea.

Urriak 8, larunbata: 
Gaupasa Eguna
n 16:00 XXXV. Mus Txapelketa 
herrikoia (inskripzioa, 15:30-
16:00 artean. Oharra: bikotekide 
batek aginagarra izan behar du).
n 18:00 Gorriti.
n 19:00 Poteoa Elektrotxaran-
garekin.
n 00:30 Kontzertuak frontoian: 
Gozategi, Laiotz.

n 04:00 Aros DJ Eliza Zaha-
rrean.

Oharrak:
n Herriko jubilatuen eskulanak 
ikusgai apaizetxean, urriaren 
1ean, 4an, 7an eta 8an.
n Antolatzailea: Aginagako Jai 
Batzordea.

Jaiak, azken txanpan



  PIL-PILEAN672. zenbakia 11



 PIL-PILEAN 2016ko urriaren 7an12 HERRIKO TALDEAK

Oraina eta geroa
Klik! batean

Oilasko biltzaileen ohitura berritzen, artistak Aginagakoak. 
Haurrak, gazteak eta ez hain gazteak; denak bat eginik. 

Argazkia: Ion Markel
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 PIL-PILEAN 2016ko urriaren 7an14 HERRIKO TALDEAK

Erraustegiaren 
aurkako agenda
Urriak 16, igandea
n 11:00 “Lib dup” grabazioa 
Kaxkoan.

Urriak 21, 22 eta 23 
n Erraustegiari buruzko herri 
galdeketa Usurbilen.

Laguntzarako deia:
nBolondresak beharko dira 
antolaketa lanetarako eta gal-
deketa egunetan, hautes-ma-
haietan egoteko.
nAntolaketa gastuei aurre 
egiteko kamisetak salgai ditu-
zue 6 eurotan NOAUA!n, eta 
kontu zenbaki bat ere zabal-
du dute: ES 36- 3035 0140 37 
1400030079.

Informazio gehiago:
n Web gunea: 
erraustegiaerabakia.wordpress.com 

n Emaila: 
erraustegiaerabakia@gmail.com

n Twitter: @U2erabaki

NOAUA! Nola izango da gra-
baketa?
Luken Arkarazo. Bozketa mo-
duko bat antzeztu nahi dugu. 
Lekuko bat egongo da eta 
lekuko horrek ibilbide osoa 
egingo du. Amaieran, fron-
toian den hautestontzi batean 
sartuko dugu. 

Plano sekuentzia bakarrean 
grabatu behar da, hori da lip 
dub-aren beste ezaugarria.

Honakoan ez da dantzarik 
ikasi behar. Kontua animatua 
egotea da. Abestiaren errit-
moari jarraitzea, eta kito.

Zenbat jende beharko da? 
Kalkulu hori egin al duzue?
500 lagun beharko ditugu. 
Kopuru hori kalkulatu dugu. 

Animatzen denarentzat. Zein–
tzuk dira izena emateko bi-

deak? 
Partehartu nahi duenak email 
bat idatzi dezala ondoko helbi-
dera: 
libduphartuhitza@gmail.com 
Hori da errazena. Eta bestela, 
guregana etor daitezela ize-
na ematera.  Jendea animatu 
dadila, ondo pasako dugu eta 
partehartzeko gogoz etortzen 
badira, are hobeto pasako 
dugu.

“Jendea animatu dadila, ondo pasako dugu”

NOAUA! Erraustegia Erabakia 
kontsultaren bueltan antolatu 
duzue lip dub-a. Sentsibilizazio 
kanpainaren barruan kokatu 
behar dugu ekimen hau?
Luken Arkarazo. Hori da hel-
buru nagusia. Urriaren 21ean, 
22an eta 23an egingo den herri 
galdeketari publizitatea egitea. 
Baina ez bakarrik Usurbilen, 
baita Usurbildik kanpo ere. 

Kanpoan ere oihartzuna izan 
dezan?
Bai, jende asko mugituko da. 
Herriko eragile gehienek har-
tuko dute parte, eta lip dub-
aren grabazioan talde bakoitza-
ri bere funtzioa eman nahi zaio. 
Dantzariak dantzan ipiniko di-
tugu, kirolariak kirola egiten… 

Lip dub-ean parte hartuko due-
nari zer eskatuko zaio?
Jendea lotzeko garaian, zaila 
izaten da norbanakoa eta kolek–
tiboaren artean dagoen muga 
hori finkatzea. 

Bi bide jorratzen ari gara. Ti-
ket bidez, nahi duenak eman 
dezake izena. Baina bestetik, 
herriko talde zein eragileen 
konpromisoa lotzen gabiltza. 
Eta talde bakoitzak bere ele-
mentu bereizgarria izango du.

Baina partehartzea susta–
tzea ere bada gure helburua:  

lip-dub honetan denek izango 
dute bertan aritzeko aukera.

Beraz, norbanako nahiz  tal-
de zein eragile oro animatu 
nahi ditugu. 

Zein izango da ibilbidea?
Askatasuna Plazatik abiatuko 
gara. Bolatoki gaineko mirado-
re horretan hasiko gara. An–

tzezlan bat egingo dugu bertan 
eta kantua hasten denean ha-
siko da lip dub-aren ibilbidea. 
Miradoretik jaitsi eta Bordatxo 
aurreko errotondara joko dugu. 
Hari buelta eman eta Mikel La-
boa plazara sartuko gara. Hor-
tik Udaletxe aldera joko dugu 
eta bertan bada frontoira doan 
kale estu bat. Hortik frontoira 
iritsiko gara eta han bukatuko 
da lip dub-aren grabazioa. 

Logistika aldetik ez da ekimen 
erraza izango.
Udaletxearekin hitz eginda 
dago. Astebete lehenago entse-
gu modukoa egingo dugu. Eki-
poa eta azpiegitura teknikoare-

“Lip dub-aren grabazioarekin bozketa 
moduko bat antzeztuko dugu”

Urriaren 16an igandea, eguerdiko 11:00etan egingo da lip-dubaren grabazioa.

kin ondo moldatuko garela 
ikusi nahiko genuke entsegu 
horretan. 

Emaitza noiz egongo da ikus-
gai?
Ez dugu zehaztu baina urria-
ren 16an egingo dugu lip-duba 
eta hurrengo asteburuan egin-
go da galdeketa. Beraz, epe 
horretan egingo dugu publiko 
bideoa. 

Ez dugu kantuaz hitz egin. Fer-
min Muguruzaren “Hitza har 
dezagun” hautatu duzue. 
Horrelakoetan, kantu animatu 
bat behar izaten da. Errauste-
giaren gaiari eta partehartzeari 
lotutako kantuetan erreparatu 
genuen baina, azkenean, Fer-
min Muguruzaren “Hartu hi–
tza” kantua hautatu genuen.

LUKEN ARKARAZO 

“Partehartzea sustatzea 
ere bada gure helburua. 
Beraz, lip-dub honetan 

denek izango dute bertan 
aritzeko aukera”

URRIAREN 16AN EGINGO DA ETA 500 LAGUN BATZEKO ERRONKA IPINI DUTE
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Hondakinen %83,76ko gaikako bilketa-tasa 
Usurbilen, 2016ko lehen seihilekoan

Iazko datuekin alderatuta, igo egin da gaikako bilketa-kopurua. 

Iazko datuekin alderatuta, 
%0,15 igo da hondakinen 
gaikako bilketa-tasa, 2016ko 

lehen seihilekoan Usurbilen. 
Hala jakinarazi du Usurbilgo 
Udalak kaleratu duen ondoko 
datu taularen bidez. Urtarriletik 
ekainerako hilabetekako datuak 
plazaratu dituzte. Bertan ikus 
daiteke, seihileko bataz besteko 
gaikako bilketa-tasa %83,76koa 
izan arren, otsailean esaterako 
%85,58ko tasaraino ere heldu 
ginela Usurbilen. Udalaren ata-
rian, usurbil.eus web gunean 
ikus ditzakezue azken hilabe-
teotako eta 2013-15 urte arteko 
datuak.

Euskal Herriko hainbat 
txokoetan, Katalunian, 
Bristolen... Eta orain Va-

lentzia aldean baita. Ereduga-
rritzat dute Usurbilgo honda-
kinen bilketa eredua, udalerri 
honetako mugetatik kanpo. 
Berriki, hango Ecofira inguru-
men azokan parte hartu du 
Usurbilgo Udalak.

 
“Usurbilgo hondakinen bil–

keta eredua aurkeztu dugu, ar-
loko hainbat eragileren aurrean: 
enpresak, udaletako ordezka-
riak, erkidego autonomoetako 
ingurumen zuzendariak, etab. 
Goizean, gaikako bilketa eta 
hondakin organikoaren bilke-

tari buruzko jardunaldiak izan 
dira. Bertan, Usurbilgo eta Ar-
gentonako hiri hondakinen    

bilketa azaldu da. Aldi berean, 
ingurumen aholkulari ezber-
dinak hondakin organikoaren 

gaikako bilketa eraginkor ba-
ten garrrantziaz eta ingurumen 
fiskalitateari buruz mintzatu 
dira. Arratsaldez berriz, Balea-
reetako, Kataluniako, Valen–
tziako, Madrilgo, Nafarroako 
eta Ingurumen ministerioko 
hondakin gaietako arduradun 
politikoen arteko mahai-in-
gurua izan da. Bio-hondakinak, 
ontzi arinen gaikako bilketaren 
hobekuntzak, sortzez beste-
ko ordainketa etab. izan dira 
mintzagai. Usurbilgo Udalaren 
aldetik, Ibon Goikoetxea Retegi 
ingurumen-teknikariak aurkez-
tu ditu Usurbilgo Atez Ateko 
bilketaren xehetasun guztiak”, 
berri eman du Udalak.

Valentzian ere, eredugarri

Ibon Goikoetxea Retegi ingurumen-teknikariak aurkeztu zituen Usurbilgo 
Atez Ateko bilketaren xehetasun guztiak.
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“Kale Irekiak” 
Urriak 5, asteazkena 
n 18:30 Batzarra Potxoenean.

Urriak 17-20, 
astelehenetik 
ostegunera
n Haurren astea ikastolan eta 
herrian zehar.

Urriak 19, asteazkena 
n 18:30 Emakumeon topake-
ta Potxoenean: bideo emanal-
dia eta hausnarketa. 

Urriak 22, larunbata
n 18:30 Batzarra Potxoenean: 
“Eguneroko bizimodua eta 
mugikortasuna”. 

Urriak 26, asteazkena
n 18:30 Emakumeon topake-
ta Potxoenean: Ibilaldia he-
rrian zehar. 

Azaroak 2, asteazkena
n 18:30 Batzarra Potxoenean, 
aurreko saioetako lanketa bo-
robiltzeko. 

Otsailean...
n Plan Zuzentzailearen aur-
kezpena eta lehentasunak 
finkatzeko batzarra.
Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

Azken hamarkadetako hirigin–
tza planen eredua irauli nahi 
du Udalak, egitasmo berri ho-
nekin. 

“Beste hainbat herri bezala, 
Usurbil, autoaren mugikorta-
sunaren inguruan eraikitako he-
rria da. 60-70eko hamarkadetan 
hasita, jada markatu zen kotxea 
ardatz hartuko zuen herri eredu 
bat, eta harrez gero egin diren 

hirigintza proiektuetan, bide 
beretik segi dugu. Usurbilen ko-
txeak du lehentasuna gaur egun 
eta pertsonen beharrak bigarren 
mailan geratu dira, mugikorta-
sun presakakoa gailendu zaio, 
mugikortasun lasai, patsadatsu, 
pausatuari. Horrek hausnarke-
ta, berrantolaketa baten beha-
rra eskatzen du, eta personen 
beharrak ere jarri behar ditugu 

lehen planoan”, alkateak aur–
kezpen ekitaldian zioenez.

Hitzordura bertaratu ziren 
eragileetako ordezkari, udal 
langile, politikari edota herrita-
rrei, abiatzear den prozesu par-
te-hartzailearen gida liburuxka 
eta lore bana banatu zitzaien; 
“Usurbilgo kaleak eraldatuz 
doazen heinean, hazten joango 
den lorea”.

“Pertsonen beharrak jarri behar ditugu lehen planoan”

Gaur hasi eta “etorki-
zunari begira Usurbil-
go espazio publikoa 

nolakoa izango den diseinatu 
dezagun denon artean, herri 
proiektu hori mamitu deza-
gun eta urtez urte joango gara 
neurriak hartzen norabide 
horretan”. Hauxe, Usurbilgo 
Udaleko alkate Xabier Arre-
gik aurreko astean luzatu zien 
gonbita, herritar, eragile eta 
udaleko kideei, aste hasiera 
honetan abiatu duten prozesu 
parte-hartzailea aurkezteko 
Mikel Laboa plazan egin zen 
ekitaldian. 

Prozesu berri honetan, espa-
zio publikoa berrantolatu nahi 
da guztion laguntzaz, “hartara 
egokiagoa izango den guztion–
tzako Usurbil eraikiko dugu, 
denon beharrizanak kontuan 
hartuta” zioten ekitaldian. 

Erabakiak kolektiboki 
hartzeko garaia
Hortik egitasmoari jarri dio-
ten izena; “Kale Irekiak”. 
“Orain arte, erabaki guneak 
udal bulegoetan, udal politi-
kari eta teknikarien esku egon 
dira. Baina guk uste dugu ga-
rrantzitsua dela, espazio publi-
koek erabilera kolektiboa duten 
neurrian, erabakiak kolektiboki 
hartzea ere”, zioen prozesua 
bideratuko duen Urak Bide ar-
kitektura taldeko kideak.

Azaroaren 21era arte 
luzatuko da prozesua
Nolako Usurbil nahi dugun era-
bakitzeko batzarrak egingo dira 
datozen asteotan, auzoka, hau-
rrekin, emakumeen topaketak 
antolatuko dira, baita egune-
roko bizimoduaren eta mugi-
kortasunaren inguruko saio bat 
ere. Azaroaren 2ra arte luzatuko 
den prozesu honen baitako saio 
guztiotan jasotako ekarpenak, 
plan zuzentzaile batean bil-
duko dira. Plan hau landuko 
duen Urak Bide, tokiko arki-
tektura eta ingeniaritza taldeak 
hainbat irizpide finkatuko ditu 
gero, mugikortasunari (oinezko 
eta bizikleten erabilera lehenes-
teari, eguneroko bizimoduan, 
haur eta nagusien zaintza lanak 
kontuan hartzeari, emakume 
eta haurren segurtasunari, iris-

garritasunari...) dagokionean. 
Eta plan hau ere berriro jen-
daurrean aurkeztuko da 2017ko 
otsailean. 

“Hirigintza
jasangarriago batean”
Bertan, herritarrek berriz le-
hentasunak finkatzeko aukera 
izango dute. “Hortik aterako 
den proposamena, herri honek 
bere burua antolatzeko, disei-
natzeko herri proposamena 
izango da. Sekulako garrantzia 
duena. Gaur etxebizitzak erre-
pideez inguratuak ezagutzen 
ditugu. Guk nahi duguna Usur-
bilen, pertsonak, oinezkoak 
eta bizikletan ibiltzen direnak 
izatea, hirigintza jasangarriago 
baten testuinguruan benetan 
ardatz izango direnak”, adiera-
zi zuen alkateak.

Denontzako espazio publikoa eraikitzeko 
prozesu parte-hartzailea jarri da martxan

Aurreko astean aurkeztu zuten “Kale irekiak” egitasmoa. Hurrengo batzarra urriaren 5ean egingo da Potxoenean.
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Udal zerbitzuen 
esleipenak
Bi zerbitzu esleitu berri ditu 
Usurbilgo Udalak. Batetik, 
“Usurbilgo Udalaren Oiardo 
Kiroldegian kirol jarduera fisi-
ko eta ur sorospen zerbitzua 
emateko lizitazio kontratua”. 
BPXPORT Kirol Zerbitzuak 
SLU-ri esleitu diote. Bestetik, 
etxez  etxeko laguntza zerbi–
tzua emateko lizitazio kon-
tratua ere esleitu dio Udalak 
Arreta Zerbitzuak S.L.-ri.

Dantza Taldea, 
martxan
Orbeldi Dantza Taldeak urria-
ren 3an abiatu zuen ikasturte 
berria. Mailaz maila, egun 
eta ordu hauetan entseatuko 
dute. Honatx:
n LH1, ostirala: 17:30.
n LH 2, osteguna: 16:30.
n LH 3, ostirala: 18:30.
n LH 4-5, osteguna: 18:30.
n LH 6-DBH1, ostirala: 18:00.
n DBH 2, asteazkena: 16:30.
n DBH 3, ostirala: 16:15.

Helduen saioak:
n Dantza garaikidea: 
astelehena, 19:30-21:00.
n Plaza dantzak: 
asteazkena, 19:30-21:00.
n Dantza tradizionalak: 
astelehen eta asteartea, 
19:00-21:00.

Euskaltegian 
matrikulazioa zabalik
Gurasoentzako ikastaroa, 
maila ezberdinetako euskal-
duntze saioak, autoikaskun–
tza, Mintzalagun… eskain–
tza zabala duzue aukeran 
Etumeta AEK euskaltegian. 

Urriaren 3an hasi zuten 
ikasturtea baina matrikula-
zio epeak zabalik segitzen 
du. 
607 609 379.
usurbil@aek.org
www.aek.org
muntteri.blogspot.com.es

Bisita berezi bat izan 
dugu asteburuan. Usur-
bilen izan da Josep Lluis 

Carod-Rovira. Dakizuenez, Na-
fartarrak taldeak larunbat goi-
zerako Sutegin antolatu zuen 
“Independentziarako bideak” 
jardunaldian parte hartu zuen. 

Jardunaldiak Sutegi goraino 
bete zuen. Kataluniako proze-
suaz aritu zen kultur etxean. 
Aldez aurretik, Usurbilgo 
Udalak harrera egin zion Ca-
rod-Rovirari. Udaletxe atarian 
bildu eta usurbildarron etxea 
barrutik erakutsi zioten ERC-

ko buruzagi ohiari. Ekitaldian 
parte hartu zuen udal gobernu 
taldeko ordezkaritza batek. Bi-
sita gidatuan zehar, “Herriak 
badaki, Usurbilgo memoria 
errepresiboa, 1973-2002” li-
burua oparitu zioten Carod-Ro-
virari. 

Carod-Rovira Usurbilen

Nafartarrak taldearen eskutik iritsi zen gure artera. Hitzaldiaren aurretik, harrera egin zioten Udaletxean.

36ko Gerraren 80. urte-
mugako ekitaldiak an-
tolatu ostean, harrera 

bikaina izaten duen hurrengo 
hitzordua prestatzeko lane-
tan murgildua dabil Aitzaga 
Elkartea. Azaroaren 1eko Ar-
tisautza Azokaz ari gara. 21. 
edizio honetan ere, denetariko 
artisauak gonbidatu nahi di-
tuzte frontoian ospatuko den 
azokan postua jarri eta egiten 
duten lanketa plazaratzera. 
Horretarako izen emateko epea 
zabaldu dute antolatzaileek. 
Interesdun orok idatzi dezala 
email bat artisautzaazoka@
gmail.com helbidera, urriaren 
5a baino lehen.

Artisautza Azokarako izena 
emateko garaia da

Interesdun orok idatzi dezala email bat artisautzaazoka@gmail.com helbidera.
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Abian da, Udalak eta El-
huyar Aholkularitzak 
usurbildarrekin batera 

diseinatu nahi duten Bigarren 
Berdintasunerako Planari lo-
turiko parte hartze prozesua. 
Irailaren 21ean herritarrekin 
eginiko lehen bilera positiboki 
baloratu dute, Elhuyar Aholku-
laritzako teknikari Aizaga Ze-
beriok eta Naiara Arrik. Au-
rreko planaren garapen maila 
azaldu eta bigarrena lantzen 
hasi ziren. Hurrengo hitzor-
dua, urriaren 13an, 18:00etan 
Potxoenean.

NOAUA! Lehenengo parte har–
tze saioa zer moduz joan zen? 
Aizaga Zeberio: Taldeka, da-
tozen urteetan aurrerapau-
soak emateko erronkak edo 
lehentasunezko eremuak zein 
izan daitezkeen pentsatzen 
hasi ginen. Lanketa ondo joan 
zen. Hainbat ideia atera zi-
ren; kirol arloan eragiten segi 
beharra dagoela, herritarren 
sentsibilizazioa landu, indar-
keriaren gaia ere atera zen… 
Herritarrek ikusten zuten 
azken urteotan ibilbide bat 
egin dela, duela urte batzuk 
sinesgaitza izan zitekeela gai 
honekin lotuta hamalauko tal-
dea elkartzea. Udal ordezkari 
politiko eta teknikariekin beste 
bilera bat egin genuen, eguno-
tan dugu bigarrena. Haiekin 
eginiko lanketan atera zen, 
Udalak bere barne jarduera 
horretan berdintasunaren ikus-
pegia txertatzeko hainbat pau-
so eman behar dituela. Genero 
ikuspegia lanean txertatzeko 
jarraibide praktikoak eskatzen 
zituzten. Bilera horretan ere 
atera zen, hezkidetza progra-
mak eskola txikietara eta adin 
tarte handiagora ere zabaltze-
ko beharra. 

Udan gai honen inguruko gal-
deketa egin zenieten herrita-

rrei. Zer datu bildu dituzue?
Naiara Arri: 24 lagunek eran–
tzun dute inkesta. Tartean, 19 
emakumeek. 
A.Z.: Ondo baloratzen da Uda-
lak alor honetan azken ur-
teoetan egin duen ibilbidea. 
Etorkizunera begirako lehen-
tasunezko eremutzat jotzen 
dute, gazteen artean tratu ona 
eta berdintasuna sustatzea, 
indarkeriaren gaia, berdinta-
sunaren gaira gizonezkoak ere 
gerturatu beharra, Udalak eta 
Matrakak taldearen artean da-
goen elkarlana. 

Bigarren bilera hilaren 13an. 
Bertaratu nahi duenak zer 
ekarpen egin ditzake?
A.Z.: Lehen bileran hasitako 
lanketan sakonduko dugu. 
Erronka batzuk identifikatu ge-
nituen. Asmoa, erronka horiei 

heldu eta ekimen zehatzetan 
pentsatzen hastea litzateke. 
Herriko errealitatera ahalik 
eta gehien egokituko den plan 
bat nahi badugu, ezinbestekoa 
izango da herritarrak beraiek 
izatea ekimenak proposatuko 
dituztenak.
N.A.: Animatuko genituzke, 
aurreko bileran etorritako ki-
rol elkarteak bueltatzera, eta 
kultur elkarteek eta bestelako 
eragileek badute zeresanik gai 
honetan, hurbiltzera baita. 
Eremu asko daude kontziente 
ez garenak, baina egiteko asko 
izan dezaketenak.

“Urtarrilean plana
martxan jartzeko 
asmoa dago”
Zuen eskutik zer bide egingo 
du gero, bilera hauetan jaso-
takoak?
A.Z.: Ekarpenak teknikoki anto-
latu eta planari forma emango 
diogu. Bigarren planaren lehen 
zirriborroa dugunean, proze-
suan parte hartu duten guztiei 
bidaliko diegu eta haiek ere 
ekarpenak egiteko aukera izan-
go dute berriz. 
N.A.: Abendurako behin betiko 
plana prest izatea da asmoa. 
Urtarrilean martxan jartzeko 
asmoa dago. 

Berdintasun plan berria lantzen: “Eremu asko 
daude, egiteko asko izan dezaketenak”

“Kultur elkarteek eta bestelako eragileek badute zeresanik gai honetan”.

URRIAREN 13AN,
BIGARREN BILERA

“Lehen bileran hasitako 
lanketan sakonduko dugu. 

Erronka batzuk 
identifikatu genituen. 
Asmoa, erronka horiei 

heldu eta ekimen 
zehatzetan pentsatzen 

hastea litzateke”

“Bide bat dago 
egiteko”
NOAUA! Eremu honetan zein 
da egiten duzuen lanketa?
N.A.: Elhuyarren unietateetako 
bat aholkularitza da eta ber-
tan jorratzen dugu partaide–
tza, euskara eta berdintasuna. 
Enpresa eta erakunde publi-
koekin lan egiten dugu. Ho-
rrez gain, Elhuyar Zientziaren 
eta euskalgintzako eremuko 
eragile bat den heinean, zien–
tzia eta generoan ere hainbat 
lan berritzailegoak egiten ari 
gara. 

Halako planak ugaritzen ari 
al dira? 
N.A.: EAE, estatu mailan 
bada berdintasun publiko 
politikak egiteko garaian, 
erreferentzia puntu bat. Ba-
dira herri batzuk ibilbide bat 
egin eta jada laugarren plana 
garatzen ari direnak EAE mai-
lan, beste batzuk oraintxe hasi 
direnak. Zabaltzen doa.
A.Z.:  Berdintasunerako Le-
geak euskal administrazioak 
berdintasunaren aldeko 
plangintza egitera derrigor–
tzen ditu. Guztiz koherentea 
eta beraien betebeharra da, 
berdintasunareko politika 
publikoak egitea. Bide bat 
dago egiteko.

Emozioak kudeatzeko 
ikastaroa
Urriaren 6an abiatzekoa da 
“Emozioak eta emakumeen 
ahalduntzea: emozioak ku-
deatzen ikasten” ikastaroa. 
Saioak ostegunero izango 
dira, 17:00-19:00 artean, Bape 
Epaitegi atzeko lokalean. Pepa 
Bojok bideratuko du (gaztele-
raz). Izen emateko, jo Usurbil-
go Udaleko Parekidetasun Sai-
lera: 943 377 110 edo emailez      
parekidetasuna@usurbil.eus 

helbidera idatzi.
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Arrieta-Altuna 
bikotea nagusitu 
zen Aginagako 
Pilota Txapelketan
Arrieta-Altuna bikotearen–
tzat izan zen txapela. Ikusga-
rria izan zen finala. Lehia es-
tuan aritu ziren bi bikoteak. 
Oso borrokatua izan zen eta 
erritmo bizikoa. 

Lehia bizia
19na iritsi ziren markagailu-
ra, pentsa. Santxo-Arangure-
nentzat izan zitekeen garai-
pena, baina azken txanpan 
tantoak Arrieta eta Altuna-
ren alde irten ziren. 

Irailak 30 ostirala
Aginagako pilotalekuan
Finala
Arrieta-Altuna 22
Santxo-Aranguren 19

Urtebete luzatu diote 
kontratua Haimar Zu-
beldiari, Trek Segafredo 

taldean. Datorren denboraldia 
beraz, hogeigarrena profesional 
gisa Urdaiagakoarentzat, talde 
berean egingo du. Kontratua 
luzatu berri dioten honetan Zu-
beldiak adierazi duenez, “hau 
nire bigarren familia da, eta 
ezingo nuke ikusi neure burua 
beste talde batean”. 

Aipatu duenez, berarentzat 
motibagarria izango da hu-
rrengo denboraldia, Mollema 
eta Contador sostengatzeko 
erantzukizun maila handiagoa 
izango baitu. Bere etorkizunari 
dagokionez zera adierazi du, 
“ezin dut esan, hurrengo urtea 

nire azkena izango ote den”. 
Unean unekoa bizi duela dio, 
eta aurrera begira, “ikusiko 

dugu” dio. Bitartean, gozatzen 
saiatuko dela dio usurbilda-
rrak.

Haimar Zubeldia, beste 
denboraldi batez Trek taldean

“Hau nire bigarren familia da, eta ezingo nuke ikusi neure burua beste talde 

batean”, halaxe adierazi zuen kontratu luzapena iragarri berritan. 

Heletatik Ortzaizera bidean, Baigura mendian 

Argazkiko mendizaleak Bai-
gura mendiaren gailurrean 
ageri dira. Aurreko igandean, 
Andatza elkartekoek antola-
turiko zeharkaldian 22 lagun 

batu ziren.  Heletatik abiatu 
eta Ortzaizera bidean, Baigura 
mendira igo ziren. Argazkia: 
Andatza Mendizaleen Kirol 
Kluba. 

Web orria, erasotua
www.andatza.com web orria 
erasotua izan da, “eta etengabe 
spam-ak sartzen zirela ohartu 
ondoren, gure hosting zerbi–

tzuak orria blokeatu egin du, 
kalteak ez areagotzeko”. Ahal 
den epe laburrenean berriro 
martxan izango dela jakinarazi 
nahi du Andatza taldeak.
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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
Kalezar auzoa, 3 gela handi, sukal-
de handia, sarrera zabala, komun 
bat. Eguzkitsua, epela. Gela guztiak 
kanpoaldera, leihoarekin. Fatxada 
berrituta, teilatua egoera onean. 
Garajea, bi trasteleku. 135 m2.   637 
22 88 60 

Pisua salgai, Puntapax 4 behean. 
43 metro2. Sukaldea, komuna, 
3 gela. Gela guztiak leihoekin. 
Aparkaleku pribatuarekin. 120.000 
euro. 637 902 096 

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.

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

Etxebizitza Santuenea 21ean. 69 
m2. Sukalde jangela, komuna, 
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. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak
Galtzaragainako garaje marra sal-
gai. 20.000 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 
metro2, Kale Nagusia 22an. 
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
Lan bila nabil, garbiketan, jatetxe 
batean harraskan aritzeko edo 
pertsona helduak zaintzen. Pa-
perak egunean. Tel. 667 983 617. 

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 

OHARRA: Urriaren 13an aterako dugu datorren astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... jakinarazteko azken 
eguna: urriak 11 asteartea, eguerdiko 11:00etan. Emailez, helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Zorionak Maddi! 
Aste honetan 2 
urte egin dituzu. 
Ondo pasako 
zenuelakoan, 
muxu asko asko, 
aita, ama, aitona 
eta amonaren 
partez.

Zorionak 
Aiora!
Urriaren 7an 
zure lehen 
urtebetetzea 
ospatuko 
dugu. Muxuk 
kiloka etxeko 
guztien partez.

Heriotzak
Ion Agirrezabalaga 
Rilo
34 urterekin hil zen 

irailaren 26an, 

Aginaga

Maddi Sánchez 
Nogales
4 urterekin hil zen 

irailaren 29an, 

Usurbil

Zorionak 
Unax!
Jada 9 urte 
bete dituzu. 
Muxu 
potolo bat 
familiaren 
partetik
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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

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.  

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, jatetxeren 

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. 

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 bat 
galdu zen uztailaren amaieran, 
anbulategi 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 Urriak 06 - urriak 16
Osteguna 06 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte      

Ostirala 07 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Larunbata 08 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte       

Igandea 09 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Astelehena 10 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte    

Asteartea 11 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Asteazkena 12 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte    

Osteguna 13 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte     

Ostirala 14 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte  

Larunbata 15 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte      

Igandea 16 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasartee

* 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 urriaren 7anINGO AL DEU?

Datozenak

Urriaren 16ra bitarte, Irungo 
Menchu Gal galerian ikusgai 
dago “Zumeta berrikusten” 

erakusketa. “Aitzakia ona, Sutegi Li-

burutegian ere bere lanari buruz bildu 
dugun dokumentu multzoa erakusgai 
jartzeko”, Sutegitik aditzera eman du-
tenez.

Agenda
07 08 09

urria

ostirala larunbata igandea
Jaiak Aginagan, Umeen Eguna. Ikus gehi-
garri bereziko agenda, 10. orrian.

Erakusketa: “Errefuxiatuak, ongi eto-
rri!”. Urriaren 15era arte Sutegin.
Jaiak Aginagan, Gaupasa eguna. Ikus ge-

higarri bereziko agenda, 10. orrian.

Erakusketa: “Errefuxiatuak, ongi 
etorri!” Urriaren 15era arte Sutegin.

Maialen Lujanbiorekin 
solasaldia Potxoenean
NOAUA! Kul-
tur Elkarteak 
antolaturiko 
hitzaldi-sola-
saldia urriaren 
18an izango 
da, 19:00etan 
Potxoenean. 
“Bat -ba teko 
bertsoa eta 
sormen uneko mugak. Bertsoa, euska-
ra eta sormena izango dira hitzaldiaren 
zutarriak. Nola lotzen dira hirurak? 
Zeintzuk dira bertako aukerak/mu-
gak/mekanismoak? Zein da bat-bate-
ko bertsogintzan ematen den sormen 
prozesua? Beste adierazpenekiko be-
rezitasunak zeintzuk dira?”. Galderon 
inguruan jardungo da Lujanbio.

Katixa Agirrerekin
literatur solasaldia
Urriaren 19an asteazkena, 19:00etan, 
Katixa Agirreren Atertu arte itxaron 
liburua izango dute aztergai Sutegin. 
Liburuak jada eskuragarri daude Li-
burutegian solasaldian parte hartzeko 
interesa duen ororentzat, Sutegitik 
aditzera eman dutenez.

Sutegin ere, “Zumeta berrikusten”

Uztailean zabaldu zuten erakusketa Irunen. Urriaren 16an amaituko da. Aitzakia honekin, Zumetari 
buruzko dokumentu ugari ipini dituzte Sutegin.

Urriaren 15ean ospatuko den Usurbil He-
rri Anitza jaialdiaren atarian, erakusketa 
antolatu du Usurbilgo Udalak hainbat he-
rritarrekin elkarlanean. 

Urriaren 8tik 15era ikusgai izango 
duzue Sutegiko aretoan. “Erakuske-
ta honek jaso nahi ditu errefuxiatuen 

errealitateaz dagoen ezagutza eta kon–
tzientziazio maila, eta harreraren aldeko 
gipuzkoar herritarren jarrera handitu, 
gazteen artean batik bat eta arreta be-
rezia eskainiz adingabe eta emakume 
errefuxiatuen egoerari”, aurreratu dute 
antolatzaileek.

Asteburu honetan zabalduko dute
“Errefuxiatuak, ongi etorri!” erakusketa



  



 


