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Albistea iruditan

Laburrean

Peña Zubeldiakoen 
bazkaria

1952an jaiotakoen bazkaria, 
abenduaren 4an 

Azaroaren 19an, 1972koen 
kinto bazkaria

Azaroaren 19an, larunbatez, Aginaga Sa-
gardotegian. Txartelak aurrez salgai Txi-
riboga tabernan 28 eurotan, azaroaren 
17ra arte. 

Azaroaren 10a baino  lehen eman be-
har da izena. ES38 0182 6043 2102 0151 
4132 (BBVA) kontu zenbakian 40 euro 
ingresatu eta izen abizenak ipini.

Saizar Jatetxean egingo dute. Izena ema-
teko deitu aldez aurretik, azaroaren 22a 
baino lehen, 943 361 380 telefono zen-
bakira. “Animatu!”, luzatu dute gonbita. 
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Euskal Herrira!
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Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua. 

Sasoia mantentzeko ibilian
Harrera jendetsua izan du, 

“Goazen kalera!” Usurbil-
go Udalak hainbat eragilere-

kin elkarlanean antolatu eta urriaren 
19an abiatu zuten egitasmoak. Ohitura 
osasuntsuak sustatu eta sasoia man-
tentzen laguntzea du helburu. Herritar 
orori zuzendua dagoen arren, bereziki 
adinekoei eta dibertsitate funtzionala 
dutenei zuzendua dago. 

Aurrerantzean, ekainera arte, as-
teazken goizero 11:00etan Artzabalera 
gerturatuta parte har dezakezue. He-
rrian zehar ibilaldi ezberdinak egiteko 
aukera izango da lagun artean, aurreko 
asteazkenean bezala giro atsegina bada. 
Eguraldi txarra eginez gero, ariketa fisi-
koak egingo dira Artzabal barruan. Asteazkenero goizeko 11:00etan abiatuko dira Artzabaldik.
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Maialen Unanue

Korri!! Esprint txiki 
batzuk bota genituen 
hilaren 16an, erraus-

tegiaren aurkako lipdub-a 
grabatzen, nork bere zatia 
bukatu eta frontoian elkartze-
ko. Udaletxean, Erraustegia 
Erabakia plataformak zenbat 
jende bildu zuen ikusita, ez 
genuen sinesten hiru saiakera 
nahikoak izango zirenik lip-
dub-a guztiz ongi osatzeko. 
Sekulako giroa izan zen, festa 
usaina eta umorea soinean. 
Eta emaitza, ederra. Zorio-
nak, beraz, antolatzaileei.

Harago joan da, ordea, 
taldea. Eta, hala, usurbildar 
eta zubietarrek lehenengo 
aldiz esan ahal izan genuen, 
hautetsontzien bidez, ez 
dugula erraustegirik nahi. 
Emaitzak esanguratsuak 
izan dira: Usurbilen, bozkatu 
dutenen %97,3k egin zuen 
horren kontra, eta Zubietan, 
%99,6k. Parte hartzean, 
Usurbilen %43,6 eta Zu-

bietan %64,7. Datu apala da, 
baina zenbait faktore kontuan 
hartuta, ez hainbeste: hautes-
kunde arruntetan %65eko parte 
hartzea egoten bada (gutxi go-
rabehera), kontuan hartu be-
har da normalean abstentziora 
jotzen dutenek nekez hartuko 
dutela parte halako galdeketa 
batean, eta galdeketaren izae-
ragatik (ez loteslea) normalean 
parte hartzen duten zenbaitek 
ere ez dutela bat egin galdeke-
tan. Beraz, pozik egoteko mo-
dukoa dela uste dut.

Egin aurretik ere, jakin ba-
genekien ezezkoa gailenduko 
zela, azken urteetan garbi 
erakutsi baitu herri honek 
bestelako mobilizazio, eki-
men eta abarren bidez. Baina 
herri galdeketak aukera eman 
digu,   behingoagatik, gure 
iritzia boto bidez plazaratu eta 
datuetara ekartzeko. Argi eta 
garbi esan dugu usurbildar eta 
zubietarrek ez dugula errauste-
girik nahi, ez Zubietan ez inon.

Ez da galdeketa loteslea 
izan, ados. Lehenagotik ere ja-
kina zen usurbildar eta zubie-
tarrek ez dugula erraustegirik 
nahi, ados. Atez atekoa ezarri 
eta horrekin aurrera egiteak 
bakarrik nahiko garbi erakus-
ten du aspalditik, ados. Baina 
erresistentziarik ez jartzeak 
partida galtzea dakarrenez, 
ezin geldirik egon erraustegia 
lasai eta eroso eraiki dezaten: 
jokoan dagoena herritarren 
osasuna eta etorkizuna da. 
Zenbaiti ez zaie batere inporta 
hori guztia, zerrekin eta zabo-
rrarekin egindako negozio bati 
esker hemendik Rio de Janei-
rorainoko faborea egingo bai-
tiete zenbait enpresari; eta ez 
enpresariei bakarrik, baita eu-
ren buruei ere, politikagintza 
uzten dutenean poltsikogintza-
ri irekitzen baitiote zenbaitek 
atea. 

Ezin uka galdeketara heltze-
ko bidea luzea izan dela. Urte 
hasieran, sinadura bilketa ba-

ten ostean, Usurbilgo Udalari 
eskatu zion Erraustegia Era-
bakiak, lehenengo, galdeketa 
antolatzeko. Eskaera onartu 
eta bideratu zuen udalak, 
baina ezezkoa jaso zuen Ma-
drildik. Eta galdeketa egite-
ko lekukoa herritarrei itzuli 
zien udalak. Horregatik, hain 
zuzen ere, oztopo ugari izan 
dituzte antolatzaileek, eta 
hala azpimarratu zuten bo-
toen kontaketa amaitzen ari 
zirela, frontoian. Besteak bes-
te, zenbait herritar bozkatu 
ezinda gelditu ziren: guztiei 
barkamena eskatu zieten. 

Eta, horren guztiaren gai-
netik, eskerrak eman zizkie-
ten lanean aritutako herritar 
eta boluntario guztiei: bai 
galdeketan bai lipdubean 
dena primeran joateko la-
nean aritu zirenei: “Harro 
egoteko moduko egunak izan 
dira”. Haiei esker hartu dugu 
hitza zubietarrek eta usurbil-
darrek.

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

Hitza hartzea

HERORREK ESAN

* Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero.  Zuzenean beste pertsona 

bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia.  Hurrengo alea: azaroak 4.  Idatzia ekartzeko azken eguna: urriak 31.

  

Ika-Mika

Euskal pilotak, badu oi-
narri historiko-kulturala 
euskaldunontzat. Joko 

tradizionala izatetik, egun ki-
rol arautua izatera eraldatu da.  
Egitura antolatzaile desberdinei 
esker, federazioak eta pilota es-
kolak batetik eta jarduera profe-
sionala bultzatzen duten enpre-
sak bestetik, esan genezake bizi 
iraupena bermatua duela.

Modu berean, historikoki, 
Euskal Herriko herri txikietako 
umeen haurtzaroa frontoiari 
lotuta bizi izan da. Frontoia 
izan da  herriko plaza euskal 
herri gehientsuenetan, bertan 
denetariko jolasetan aritu gara 
beste aukerik ezean. Gaur egun 
ordea, herrian zehar  baditugu 
jolas leku eta plaza ugari; be-
raz gure harremana frontoia-

rekiko ere hezi behar genuke. 
Frontoian pilotak izan behar 
du lehentasuna, beste edozein 
jardueraren aurretik. 

Are gehiago, jakinik, txapel–
keta bat jokatzeak eskatzen 
duen antolaketa ez dela txan-
txetakoa,  onartezina da azken 
momentuan partiduak jokatzeko 
behar beharrezkoa den frontoia 
ez dagoela libre jakin eta beste 

Herriko pilotarien alde
frontoi baten bila hasi beha-
rra, horrek guztiak dakarren 
nahasmena bai jokalarientzat 
eta baita ikuslearentzat ere oso 
deserosoa delarik.  

Guk ere, pilota maite dugula-
rik, gure herrian pilota susta–
tzen duten guztiei eta herriko 
pilotariei merezi duten babesa 
luzatu nahi diegu.

Usurbilgo EAJ-PNV
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Langabezia 
beherantz, 
kontratazioa gorantz
Abuztuan baino datu ho-
bexeagoak joan den hilabe-
tean. 288 langabetu zenbatu 
zituen Estatuko Enplegu Zer-
bitzuak irailean Usurbilen, 
abuztuan baino 7 lagun gu-
txiago. Beherakada gainera, 
emakumezko langabetuen ar-
tean eman da. Buruntzaldean 
eta Gipuzkoan aldiz gorantz 
egin du langabetu kopuruak. 
Bailara mailan, 21 langabetu 
gehiago zenbatu zituzten irai-
lean. Gipuzkoan, 431 lagun 
gehiago.

Usurbilen langabeziak 
beherantz egin duela aipa-
tu dugu. Azken urteotako 
erregistrorik baxuenetan da-
bil lanik gabeko herritarren 
kopurua. Kontratazioak al-
diz azken hilabete honetan 
gorantz egin du. Abuztuan 
baino 63 lan kontratu gehia-
go erregistratu dira irailean. 
Ohi denez, ia denak aldi ba-
terako. 

Ika-Mika

Pagazpe Elkarteak “Herri-
ko pilotariak erbestera-
tuak” izeneko eskutitza 

argitaratu zuen NOAUAren 
urriaren 7ko alean. Ika-mika 
sailean atera bazen ere, ez da 
gure asmoa ika-mikan hastea, 
bai ordea gure jokabidea eta 
iritzia argitzea.

Irailaren 16an, ostirala, Gi-
puzkoako Txapelketako par-
tiduak jokatzekoak ziren, eta 
Pagazpek frontoia eskatu zuen 
egun horretarako. Ez zen izan, 
ordea, frontoia eskatu zuen 
bakarra. Arazo horren aurrean, 
udaleko kirol-saila saiatu zen 
konponbidea aurkitzen, as-
teartetik hasita batzuekin eta 
besteekin hitz eginez. Bi es-
kaeren sustatzaileei planteatu 

zitzaien beren ekitaldia tokiz 
aldatzea. Aztertu zen ea par-
tiduak herriko beste frontoiren 
batean joka zitezkeen, Agina-
gan edo Zubietan, baina biak 
hartuta zeuden, besteak beste 
Pagazpek berak palako parti-
duak zituelako Zubietan. Ho-
rren aurrean, eta azken aukera 
gisa, Pagazpetik esan zitzaigun 
aurkariak zizurkildarrak zirela 
eta Zizurkilen jokatuko zituz-
tela partiduak. Eskertu genuen 
jarrera hori.

Kontuak horrela, harritu 
egin gaitu eskutitzean esaten 
denak, alegia, udalak pilota-
ri trabak besterik ez dizkiola 
jartzen. Gaur egun, erdigune-
ko, Aginagako eta Zubietako 
frontoien erabilera arautuaren 

parte handi bat herriko pilota 
elkarteen (Pagazpe eta Zubie-
ta) eskura utzita dago.

Beste kontu bat da ea 
frontoiak pilotan jokatzeko 
bakarrik erabili behar diren. 
Gure iritziz, pilotaleku diren 
neurrian, zaindu egin behar 
dugu pilotarako erabiltzea, 
baina aldi berean onartu behar 
dugu hiru frontoi horiek espazio 
publiko estali garrantzitsuak di-
rela, eta horien behar izugarria 
dugula gure jarduera sozia-
lean. Derrigortuta gaude espa-
zio horiek konpartitzera.

Esan behar da, bestalde, 
Usurbilgo herrigunean bertan 
badirela beste plaza eta es-
pazio egokiak, adibidez, de-
ma-plaza edo Joxe Martin Sa-

gardia plaza (ateri izanez gero) 
edo Askatasuna plaza. Eta 
horiek ere baloratu eta erabili 
egin behar ditugu.

Usurbildarrok askotan 
erakutsi dugu arduratsuak ga-
rela eta badakigula modu kole-
ktiboan lan egiten. Horrelako 
gorabeherak gertatzen dire-
nean, arautegiez eta baimenez 
harago, ondo legoke bestearen 
tokian jarriz, malgutasunez, 
konponbideak bilatzen saia–
tzea. Udalak horretan ahalegi-
na egiten jarraituko du, izan 
ere, ditugun baliabideak muga-
tuak dira eta ahalik eta egokien 
konpartitu beharrean gaude.

Usurbilgo Udaleko 
gobernu-taldea

Espazio publikoak konpartitzeko ariketa

Udal gobernu taldearen–
tzat, aurreko asteburuko 
galdeketa herri adieraz–

pen argia izan zen, “entzun 
nahi duenak entzun dezan”. Eta 
herri borondatearen ordezkari 
gisa, “erraustegiaren mamua 
haizatzen dutenen aurrean, he-
rriaren hitza errespetatzen eta 
errespetarazten saiatuko gara”.

Udalak jaso zuen debekuaren 
aurrean, Erraustegia Erabakia 
herri plataformak hartu zuen 
galdeketa antolatzearen ardu-
ra bere gain. Udalak ezer bai-
no lehen, eskerrak eman nahi 
dizkie herri ekimena abiarazi 
zuten guztiei: “Denboran atzera 
eginda, gogora ekarri nahi dugu 
1.187 herritarren sinadurak aur-
keztu zirela Udalean galdeketa 
bat aurrera eraman genezan. 
Kontsulta egiteko baimena es-
katu genuenean, ukatu egin 
zitzaigun eskubide hori. Uda-
lak aurrera eraman ezin zuen 
galdeketaren lekukoa herri era-
gileek hartu zuten, eta horrega-

tik, zorionak eta eskerrak eman 
nahi dizkizuegu zuzenean edo 
zeharka galdeketa honen pres-
taketan aritu zareten guztioi, 
herriari hitza emateko leihoa 
zabaltzea lortu duzuelako”.

Herritarren mezua, argia
Oztopoen gainetik, hala nahi 
izan zuten herritarrek beren 
mezua “argiki azaltzeko auke-
ra izan zutelako. Eta emaitzak 
ez die interpretazio okerreta-
rako tarterik uzten erraustegia 
egitearekin tematuta jarraitzen 
dutenei. 16 urtez gorako 2.317 
lagunek hartu zuten parte, eta 
hauetatik 2.268k errauste plan-

ta ezartzearen aurkako jarrera 
erakutsi zuten”, Udaleko go-
bernu taldeak aditzera eman 
duenez. 

“Herriaren hitza jaso dugu”
“Usurbilgo udalak jaso du he-
rriaren hitza”. Eta, herri bo-
rondatearen ordezkari gisa, 
“erraustegiaren mamua hai-
zatzen dutenen aurrean, he-
rriaren hitza errespetatzen eta 
errespetarazten saiatuko gara”, 
hala dio NOAUA!ra igorri duten 
prentsa oharrean.  “Hala egi-
tea dagokigu, sinesmenez eta 
koherentziaz. Eta hala egingo 
dugu”.

Udalak jaso du “herriaren hitza”

“2.268k errauste planta ezartzearen aurkako jarrera erakutsi zuten”.
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Ingeniaria, Letretan dok-
torea. Eta 2006tik hona, 
euskaltzain osoa. NOAUA! 

Kultur Elkartearen sorreran har-
tu zuen parte. #Noauak20 iku-
sentzunezkoaren grabaketaren 
aitzakian batu ginen Andoni 
Sagarnarekin. Eta sorreraz eta 
etorkizunaz, ondoko adierazpe-
nak egin zizkigun.

NOAUA! Hasiera hasieratik, 
etxe eta baserri guztietan za-
baldu zen aldizkaria. Eta doan. 
Aldizkaria martxan jartzea be-
zain garrantzitsua izango zen 
finantziazioa ziurtatzea, ezta? 
Andoni Sagarna. Bai, zalantzarik  
gabe. Dirua kostatzen dira gau-
za guztiak... Horrek ere dirua 
balio zuen. 

Herritar guztien bultzada hartu 
behar da kontuan. Dirulaguntzak 
eta, nola ez, publizitatea.  Gaine-
ra, ikusten dut jarraitzen dutela 
publizitatea ipintzen. Hemengo 
dendariak ez dira publizitatea 
jartzeaz aspertu eta hori seina-
le ona da.

Informazio lokalaren esparrua 
bete gabe zegoen. Eta herri as-
kotan, hutsune hori euskarazko 
hedabideek osatu zuten. Akaso 
hori da orduko loraldia ulertze-

ko gakoetako bat?
Ez da Euskal Herriko kontua 
bakarrik. Mundu mailakoa ere 
bada. Batzuk esaten dute globa-
lizazioan badirela bi joera kon-
trajarri. Bata, denok berdintzen 
gaituena, nolabait esateko. 
Janzkeran, ohituretan eta aba-
rretan. Baina bestetik, denok bi-
latzen dugula gure erroak non 
ote dauden eta horietara atxi-
kitzeko gogo bat badagoela. Eta 
hemen ere bai, dudarik gabe. 
Euskarak eduki dituen arazoe-

kin, are gehiago.

Euskararen normalizazio proze-
suan, tresna garrantzitsutzat 
jo izan  dira herri hedabideak. 
NOAUA! abiarazteko garaian, 
hori ere pisuzko arrazoi bat 
izango zen, ezta? 
Dudarik gabe. Izan ere, oso 
egoera txarretik gentozen. Ez 
genuen ezer euskaraz. Gaurko 
gazte jendeak, beharbada, ez 
du hori apreziatzen. Jaio da 
gauza guztiak martxan zeude-
la. Euskal prentsa, tokian to-
kiko prentsa, telebistak… Hori 
ez da betiko kontua, ezta? Hori 
noizbait sortu zen. Baldintzak 
egokiak izan ziren ordukoak eta 
horrela abiatu ziren. Eta beste-
tik, herri gogoak bultzada hori 
ekarri zuen.

Garai eta paradigma berrie-
tara egokitu asmoz, NOAUA!  
ahalegin handia egiten ari da: 
noaua.eus, sare sozialak… 
Toki egokian ikusten al duzu 
NOAUA?
Euskarri berriak etorri dira eta 
denak ari gara bide horietatik 
sartzen. Kontua da euskarria 
eta bestea edukia. Arrisku bat 
ikusten dut: inertziarekin ja-
rraitzea. Euskarri berrietara 
egokitu bai, baina tratamen-
duak ez izatea garaian garai-
koak. Ez da erraza! Gauzak al-
datzen dira eta bizkor aldatzen 
dira gainera. Ahalegin handie-
na egin beharko litzateke edu-
kien tratamenduan. Berrikun–
tza bat eskatzen dute, gizartea 
ere aldatu egin delako. 

Eta aurrera begira, zer?
Atzera begiratzea niri gustatzen 
zait. Zer nolako bidea egin du-
gun ikusteko ondo dago. Baina 
batez ere aurrera begiratzea 
gustatzen zait. Eta aurrera be-
gira, iraupen honi jarraipena 
eman behar zaio. Baina jarrai-
pena, norekin? Ba bereziki gaz-
te jendearekin. Nik NOAUA!ri 
bultzada berri bat eskatuko 
nioke, gazteengan oinarritutako 
bultzada.

Andoni Sagarna, NOAUA!ren sorreraz: “Oso egoera 
txarretik gentozen, ez genuen ezer euskaraz”

NOAUA!ko lehen lehendakaria izan zen.

ANDONI SAGARNA

“Nik NOAUA!ri bultzada 
berri bat eskatuko nioke, 
gazteengan oinarritutako 

bultzada”

NOAUA! 1996ko Sagardo Egu-
nean eginiko argazkia da 
aldamenekoa. Jende asko 
zaudete bertan. 20 urteren 
buruan, zer nolako oroitzape-
nak dakarzkizu?
Andoni Sagarna. Oroitzapen 
asko. Herritar asko ikusten 
ditut argazki honetan. Era 
guztietakoak. Gazteagoak, 
zaharragoak, emakumeak 
gizonak… Horrek esan nahi 
du mugimendu bat izan 
zela, mugimendu handia, 
jende asko bildu zuena. 

NOAUA! martxan jartzeko jende asko batu zen

NOAUA!ko bazkideak, 1996ko Sagardo Egunean.

 #Noauak20 
ikusentzunezkoa,
azaroaren 4an Sutegin
NOAUA! Kultur Elkarteak 
20 urte bete ditu. Udaberri-
tik hona ari gara “ospaki-
zunetan”. Azaroko Kultur 
Hamabostaldian ere badira 
urteurrenari propio loturiko 
hainbat ekitaldi. Tartean, aza-
roaren 4rako antolatu dugun 
proiekzioa. 

Luis Jambrina NOAUA!ren 
inguruko ikusentzunezkoa 
osatzen ari da, eta azaroaren 
4an eskainiko dugu Sutegin. 
19:00etan, sarrera doan.
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#Noauak20 
ikusentzunezkoa
Aurtengo maiatzean NOAUA! 
Kultur Elkarteak 20 urte bete 
ditu. Urtemuga berezi hau os-
patuz ekingo diogu Kultural-
diari, bi hamarkada hauetako 
NOAUA! K.E.-ren historiari 
errepaso txiki bat emango dion 
bideo proiekzioarekin. 
n Azaroak 4 ostirala.
n 19:00etan Sutegin. 
n Doan.

Bi astetan, hamaika ekitaldi
Orbeldi Dantza 
Taldearen saio berezia 
Maiatzean, Zuberoako Urdi-
ñarben ospatu zen Musikaren 
Egunean eskaini zuten ekital-
dia “herritarren aurrean plaza-
ratu nahi dugu. Herrialde ez-
berdinetako dantzak eskainiko 
ditugu, dantzak jaso ditugun 
modu berean eskainiaz”. 
n Azaroak 4 ostirala.
n 19:30ean Sutegin. 
n Sarrera: 3 euro.

“Konpasetan: bidaia 
intimo bat” errezitaldia
Emakumeen Egunaren karieta-
ra, 2016ko apirilean estreinatu 
zen Konpasetan: bidaia intimo 
bat emakumeen istorioetan ze-
har. Musikaren historian zehar 
ibilbide xume bat egitea du 
helburu.
n Garazi Kamio, Susana Cencillo.
n Azaroak 5 larunbata.
n 20:00etan Sutegin. 
n Doan.

Luis Jambrinak zuzendu du bideoa. Azaroaren 4an, Sutegin. Garazi Kamio eta Susana Cencilloren lana. Sutegin izango da azaroaren 10ean.

Xabi Solanorekin: “Bere 
ibilbidea musikan”
Azaroaren 10ean osteguna, 
Usurbila etorriko da bere musi-
ka ibilbidea azaldu eta ikusleen 
galderak erantzutera. Baita be-
rak oso ongi dakiena egitera 
ere, bere instrumentuekin bere 
musikaz gozatzeko aukera ere 
izango dugu Sutegin.
n Azaroak 10 osteguna.
n 19:30ean Sutegin. 
n Doan.

Kantu-jira eta 
kantu-bertso-afaria 
Kantu Taldekoen eskutik, kalez 
kale girotuko duen kantu-jira 
Kaxkoan zehar. Segidan, kan-
tu eta bertso afaria, lagun arte 
giro goxoan Artzabal jatetxean. 
n Azaroak 11 ostirala. 
n 19:00 Kantu Jira. 
n 21:00 Afaria Artzabalen. 
n Txartelak 20 eurotan salgai 
NOAUA!n, Artzabalen, Borda-
txon eta Lizardin.

Antzezlana: 
“Non gaude?”
“AJE trilogiaren hirugarren za-
tia duzue honakoa. ‘Greban 
gaude’ eta ‘Prest gaude!’ izan 
ziren aurrekoak. Oraingoan 
non gauden ere ez dakigu!”.
n Azaroak 12 larunbata. 
n 20:00etan Sutegin. 
n Sarrera: 7 euro. NOAUA!ko 
bazkideek 5 euro (NOAUA!ko 
egoitzan eta aldez aurretik ero-
sita).

Ruper Ordorika eta 
Mugalarien kontzertua
‘Guria ostatuan’ izeneko disko 
berritik zenbait kantu lehe-
nengoz aurkezteaz gain, bere 
ibilbide oparoan sortutako bes-
te hainbat kantu eraberrituko 
ditu.
n Azaroak 13 igandea.
n 19:00etan Sutegin. 
n 10 euro. NOAUA!ko bazki-
deek 8 euro (NOAUA!ko egoi–
tzan eta aldez aurretik erosita).

Irazu eta Alberdi arituko dira kantuan. Umorea nagusi da antzezlan honetan. Disko berria aurkeztuko du Sutegin. Astebetez Sutegin egongo da ikusgai.

#Noauak20 erakusketa, 
astebetez Sutegin
Bi hamarkada hauetako hain-
bat bizipen oroitzeko aukera 
izango dugu Sutegin antola-
tu dugun erakusketan. Bideo 
proiekzio batekin osatzen da 
erakusketa.
n Azaroak 4 (18:30-20:30). 
Azaroak 7, 8, 9, 10, 11 (18:00-
20:00). Azaroak 12, 13 (eguer-
diz, 12:00-14:00).
n Sutegiko erakusketa aretoan.
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Erraustegiaren “hondamendia” 
salatzeko mobilizazio jendetsua

Urriaren 15ean egin zen Donostian; Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta 
Santander Bankuaren parean.

Zuen negozioa, guztion 
minbizia eta honda-
mendia aldarripean 

erraustegiaren aurkako mobi-
lizazio jendetsua egin zuten 
urriaren 15ean Donostian; 
Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren eta Santander Bankuaren 
parean. Lurrean etzanda eta 
maindire txuriekin estalita iru-
dikatu nahi izan zuten, Zubie-
tan eraiki nahi diguten plantak, 
gure poltsiko, ingurumen eta 
osasunerako ekarriko duen kal-
tea. Erraustegia eraikitzearen 
kontura irabaziak eskuratuko 
dituzten enpresa eta bankuak 
ere seinalatu nahi zituzten. 

Mobilizazioa Erraustegiaren 
Aurkako Mugimenduak dei-
tu zuen. “Gure esku dagoen 
guztia egingo dugu erraus-
te-planta ez eraikitzeko, baina 

eraikitzen badute ere, ez dugu 
guk finantzatuko! Jakin deza-
tela banku honetako zuzenda-
riek gure diruarekin ez dutela 
kontatzen”, salatu dute.

Ingurumen baimena 
errekurritzeaz
Astearte honetan egitekoa zen 

osoko ohiko bilkuran, erraus-
tegiaren ingurumen baimen 
bateratua auzibidean erreku-
rritzeko dekretua berretsi edo 
ez erabaki behar zuten udal 
ordezkariek. 

Udalbatzak hartutako eraba-
kiaren berri, datorren asteka-
rian izango duzue.

Zorraren Festa, 
larunbatean 
Hernanin
“Gipuzkoako erregimena erre-
fuxara” aldarripean, Errauste-
giaren Zorraren Festa deitu 
du Gipuzkoa Zutik mugimen-
duak, urriaren 29rako Herna-
nin:

Urriak 29, larunbata
n 12:00 Arduradunen martxa 
alaia Plaza Berritik GHK-ra, 
Errausketaren Aurkako Mu-
gimenduarekin (ekarri tresna 
zaratatsuak).
n 14:00 Herri bazkaria. On-
doren:
n Bertsoak: Ane Labaka eta 
Maider Arregi.
n Poesia musikatuak: “Pobre-
siak”.
n Umeentzat jolasak eta mar-
goketa tailerra.
n Kontzertuak: DJ Miau, Mo-
rau eta Duo D´Oporto.
Antolatzaileak: Gipuzkoa Zu-
tik. 

Goi-tentsioko linea eraiki nahi dute orain

Linea berria, 132 kV-koa, erraustegian bertan hasi eta sare nagusiarekin 
Urnietan lotuko litzateke, Elutsetako harkaitzen inguruan.

Zubietako erraustegia 
sare elektrikora lotzeko 
goi-tentsioko linea berri 

bat eraiki nahi du Gipuzkoako 
Hondakinen Kontsortzioak, 
Lasarte-Oriako Aire Garbia He-
rri Plataformak ohartarazi due-
nez. Dagoeneko Eusko Jaurla-
ritzaren Ingurumen Sailarekin 
aldez aurretikako kontsultak 
hasi dituela berri eman dute.

“Linea berria, 132 kV-koa, 
erraustegian bertan hasi eta sare 

nagusiarekin Urnietan lotuko 
litzateke, Elutsetako Arkaitzen 

inguruan. Guztira, 5 kilometro, 
Zubieta, Lasarte-Oria (batez 

ere), Andoain (zati txiki batean) 
eta Urnietan barrena. Desjabe–
tzeak ere aurreikusten dituen 
proiektu honek 8 milioi euroko 
aurrekontua du. GHK-k berak % 
60 ordainduko luke eta Donos-
tiako Udalak % 40. Linea hau 
garrantzitsua da erraustegirako, 
eta, Aire Garbiaren iritziz, horren 
berri ematea ere garrantzitsua 
da, batez ere proiektu honekin 
zerikusia duen guztia isilean tra-
mitatzen saiatzen ari direla kon-
tuan izanik”, adierazi dute.
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Usurbil F.T.-ren 40. urteurren festa, iruditan

Eskerrik asko larunbatean 
gurekin egon zineten guz-
tiei. Zuen irribarreak ikus-

teak ez dauka preziorik. Usur-
bilen dantzari finak garela argi 
geratu zen. 40.urteurrena ospa–
tzeko egun paregabea izan zen 
eta dena zuei esker. Baina hau 
ez da bukatu! Aurrerantzean 
egingo ditugu ekitaldi gehiago. 
Gora zuek eta gora U.F.T.!”, hi–
tzokin eskerrak eman nahi izan 
dizkie Usurbil F.T.-k, urtemuga 
festara batu ziren guztiei. 

Taldeko argazki erraldoia 
atera zuten, lehendakari izan-

dakoak omendu, bazkari eder 
baten bueltan bildutako 200 la-

gunek oroitzapenak berritu eta 
Dj Larrak dantzan jarri zituen 

guztiak. Festa egun ederra bizi 
izan zuten. Zorionak!

Pasa den larunbatean, Usurbil FT taldearen 40. urteurrena ospatu zuten Saizarren. 
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Azken urteotan gaztele-
raren erabilera areago-
tu dela ikusita, familia 

barruko hizkuntza erabileran 
eta transmisioan eragin nahi 
dute Udarregi Ikastolak eta 
Etumeta AEK euskaltegiak. 
Horregatik, Usurbilgo Udala-
ren laguntzaz, gurasoak eus-
kalduntzeko ikastaroa antolatu 
dute. Ostiral hau, urriaren 28ra 
arteko tartea dute 2-12 urte ar-
teko haur eta gaztetxoen aita 
amek, ikastolan bertan edo 
euskaltegian matrikulatzeko. 

Azaroaren 14tik maiatzera 
luzatuko den ikastaroa, astean 
bi ordukoa izango da. Ikasto-
lan eskainiko du, euskaltegiko 
irakasle batek. Matrikulatzen 
direnei, azaroaren 3an egingo 
zaie mailaketa proba. Ikasta-
roan parte hartzera animatzen 
dute, eremu honetan lanean 
diharduen Udarregi Ikastolako 
HIZPRO lan taldetik.

NOAUA! Zertan eragin nahi du-
zue ikastaro honen bidez?
HIZPRO: Gurasoak euskaldun–
tzea eta familien erabileran 
eragitea.

Ikastaroa zergatik gurasoen–
tzat?
Gurasoak seme-alaben eredu 
dira, ez dugu zalantzarik egi-
ten edozein zaletasun trans-
mititzeko duten gaitasunean; 
hala nola, kirolzaletasuna, 
irakurzaletasuna... Hortaz, 
edozein hizkuntzarekiko izan 
dezaketen jarrera transmititze-
ko gai dira, baita noski, euska-
rarekiko jarrera positiboa ere. 

Ikastolak begi onez ikusi du 
AEKrekin elkarlanean ikastaro 
hau antolatzea. Udarregi Ikas-
tolan, HIZPRO lan-taldean ere-
mu honetan lanean zabiltzate 
lehendik ere. Zein da lan-talde 
honen egitekoa?

Ikastolan euskara ardatz iza-
nik, ikasle eleanitzak sortzen 
laguntzea da gure xedea. Bes-
talde, ekintza ezberdinak anto-
latzen ditugu (Euskararen Egu-
na, guraso eskolak, hizkuntza 
jolasak, motibazio saioak eta 
esamoldeen lanketa…)  erabi-
lera bultzatzeko  eta euskara-
rekiko jarreretan eragiteko. 

Azken urteotan erdararen era-
bilera areagotu omen da gu-
rasoen artean. Hala al da? Zer 
giro sumatzen duzue?
Ikastolaren inguruan gero eta 
gehiago entzuten dugu eta 

azken 6-7 urte hauetan gaztele-
raren erabilera areagotu da. Hori 
horrela izanik, iaz hiztun neur-
ketak burutu genituen eta datu 
adierazgarriak jaso genituen.

Erdararen erabileraren area-
gotzeak eraginik ba al du ikas-
leengan?
Jakina. Maila akademikoan 
antzematen da eta azken eba-
luazio diagnostikoan jasotako 
emaitzak horren isla izan zi-
ren. Lehen aipatu bezala, gu-
rasoak eredu diren heinean, 
euren hizkuntza-ohiturak bere-
ganatzen dituzte ikasleek.

Urriaren 28ra arte dago ikas-
taroan izen emateko epea. Zer 
profiletako gurasoak erakarri 
nahi dituzue ikastarora? 
2-12 urte bitarteko seme-alabak 
dituzten gurasoek erakarri nahi 
ditugu. Izan ere, hauek izan 
daitezke seme-alabengan era-
gin handien izan dezaketenak.

Besterik erantsi nahi?
Gurasoak animatu nahi ditu-
gu horretara, ikastolako parte 
garrantzitsu direlako eta  ikas-
tolak dituen helburuetan ezin-
besteko direlako.

Izena eman edo 
informazio 
gehiagorako:
n  Nagusia, 43
n 607 609 379
n usurbil@aek.eus
n muntteri.blogspot.com.es

 “Gurasoen hizkuntza-ohiturak 
bereganatzen dituzte ikasleek”

Urriaren 28ra arteko epea dute 2-12 urte arteko haur eta gaztetxoen aita amek, ikastolan bertan edo euskaltegian 
matrikulatzeko. 

HIZPRO LAN TALDEA

“Gurasoak seme-alaben 
eredu dira, ez dugu 

zalantzarik egiten edozein 
zaletasun transmititzeko 
duten gaitasunean; hala 

nola, kirolzaletasuna, 
irakurzaletasuna... Hortaz, 
edozein hizkuntzarekiko 
izan dezaketen jarrera 
transmititzeko gai dira, 

baita noski, euskararekiko 
jarrera positiboa ere”

Literaturaz, lagun 
artean
Sutegi udal liburutegian li-
teratur topaketak antolatzen 
dituzte. Urriaren 19an, Ka-
tixa Agirreren “Atertu arte 
itxaron” liburua izan zuten 
hizpide. Ostegun honetan 
aldiz, Ixabel Agirresaroberen 
ipuin kontaketa saioa antola-
tu dute, 18:00etan liburute-
gian bertan, HH5ekoentzat. 

Azaroaren 2rako, Pe-
llo Añorgaren ipuin kon-
taketa saioa antolatu dute: 
18:00etan liburutegian ber-
tan, 6 urtetik gorakoentzat.

Urriaren 19ko literatur topaketan 
‘Atertu arte itxaron’ aztertu zuten.
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Udazken koloretan
Klik! batean

“Eskuratu hostoa 
xume bezain eder, 
hain soila bere heriotzean, 
zuhaitz guztiaren 
bizkortasunez hain betea, 
non erortze honen 
duintasunak 
hiri kantatzera naraman”,
Benito Lertxundi. 

Argazkia: Ion Markel
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Ezezko borobila eman 
dio herri honek erraus-
tegiari. Hala zioten 

Erraustegia Erabakia Herri 
Plataformako kideek, aurre-
ko asteburuan zehar egin zen 
galdeketako emaitzak fron-
toian aurkezterakoan. Ez da 
gutxiagorako. Bozka eman 
zuten usurbildar eta zubieta-
rren %97,9ak ezezkoa eman 
baitzion erraustegiari. Ez dute 
erraustegirik nahi. Argiago 
ezin zuten esan. Aipatzeko 
beste datua, parte hartzearena; 
Zubietakoa %64,7koa izatera 
heldu zen. 

Datuok eskutan, ezin zite-
keen beste modu batean izan; 
balorazio positiboa egin dute 
herri plataformatik. “Erraus-
tegia Erabakia plataformak 
oso era positiboan baloratu du 
asteburu honetan Usurbil eta 
Zubietan egin den galdeketa. 
Lehenik eta behin, %43,6 par-
taidetza lortzea datu arrakas-
tatsua dela deritzogu. Herri-
tar talde batek antolatutako 
galdeketa izan dela kontuan 
hartuta –hau da, erakundeeta-
tik at– aurreikusi genezakeen 
partaidetza eta antzeko eki-
menetan ohikoa dena gaindi-
tu egin da. Parte hartzearen 
gaiaren inguruan eta aurrekoa 
datu orokorra izanda, aipamen 
berezia merezi du Zubietako 
eremuan lortutako markak, 
bertako erroldaren %64,7koa 
izatera heldu baita”, nabar-
mendu dute ohar bidez.

Bilera erronda 
erakundeekin
Inork uka ezin ditzakeen 
emaitzak direla azpimarra–
tzen dute plataformatik, “he-
mendik aurrera, agintariek 
aintzat hartu beharko lukete-
na”. Horren harira, emaitzok 

zuzenean azaltzeko hainbat 
hitzordu eskatzekoak ziren 
erakundeekin, aste hasieran. 
“Gipuzkoako Foru Aldundiari, 
Donostia eta Usurbilgo Udala-
ri eta Batzar Nagusietako tal-
de guztiekin eskatuko ditugu 
hitzorduak, kezka eta eztabai-
da maila handia sortu duen 

erraustegiaren proiektuaren 
inguruan, Zubieta eta Usurbil-
go biztanleen iritzia zein den 
zuzenean azaltzeko asmoare-
kin”, iragarri dute.

“Posible egin duten 
guztiei, mila esker”
Herritarrak zoriondu eta gal-
deketa ahalbidetu duten la-
guntzaile guztien lana eskertu 
dute. “Pozik gaude egindako 
lanarekin eta erabat eskertu-
ta lan hau aurrera ateratzea 
ahalbidetu duten herritar 
guztiekin. Lagun asko izan 
ditugu azken hilabete haue-
tako ibilbidean eta galdeketa 
gauzatzea eta modu onean 
eramatea posible egin duten 
guztiei ere gure esker berezia 
adierazi nahi diegu; Berme 
Batzordearen jardunean eta 
mahaietan bolondres beza-
la aritu diren pertsona guz-
tiei, bereziki”, adierazi dute 
Erraustegia Erabakia Herri 
Plataformatik.

%97,9ak ezezko borobila eman 
dio erraustegiari 

Igandean, gaueko 20:00ak aldera hasi zen botoen zenbaketa publikoa.

ERRAUSTEGIA ERABAKIA

“Gipuzkoako Foru 
Aldundiari, Donostia eta 

Usurbilgo Udalari eta 
Batzar Nagusietako talde 
guztiekin eskatuko ditugu 

hitzorduak, kezka eta 
eztabaida maila handia 

sortu duen erraustegiaren 
proiektuaren inguruan, 
Zubieta eta Usurbilgo 
biztanleen iritzia zein 

den zuzenean azaltzeko 
asmoarekin”

Behin betiko 
emaitzak
Parte hartzea
Usurbilen eta Zubietan: 
2.317, %43,6. 
(Errolda: 5.312).

Zubietan: 
244, %64,7. 
(Errolda: 377).

Erraustegia egitea 
nahi al duzu? 
Usurbil osoan:
Ez: 2.268, %97,9.
Bai: 39, %1,7.
Txuriak: 8.
Baliogabeak: 2.

Zubietan:
Ez: 243, %99,6.
Bai: 1, %0,4.
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Arrakastatsua izan zen 
urriaren 21ean Mikel 
Laboa plazan egin zu-

ten jendaurreko aurkezpena. 
Eta arrakasta sarean islatu da 
gero. Asteburuko herri gal-
deketa girotzeko Erraustegia 
Erabakia Herri Plataformak 
800 herritar baino gehiagoren 
laguntzaz urriaren 16an gra-
baturiko lip-dubak aste hasie-
rarako 5.000 ikustaldi zituen 
Youtuben. Herritarrak ikus 
ditzakezue jai giroan, Fermin 
Muguruzaren “Hitza har deza-
gun” abesti ezagunaren errit-
mora, dantzan eta abesten. 
Erraustegiaz hitza hartu nahi 
dutela aldarrikatzen. 

Arrakasta handia izan du lip dub-ak

Bideoak dagoeneko 5.000 bisita baino gehiago izan ditu.

Erraustegiaren lizitazioa 
geratu, parte hartze 
prozesua irekitzea es-

katu eta gai honen inguruan 
oraindik adostasuna lortzeko 
garaiz gaudela aldarrikatzeko 
manifestazioa deitu du Gura-
SOSek azaroaren 26rako Do-
nostian. Laster emango dute, 
mobilizazio honen inguruko 
xehetasun gehiagoren berri. 
“Zu ere zure herrian ekimen 
hau bultzatzeko prest bazau-
de, jarri harremanetan komu-
nikazioa@gurasos.org helbide-
ra idatziz”, adierazi dute haien 
seme-alabengan erraustegiak 
izan dezakeen eraginaz kezka-
tua dagoen guraso taldetik.

Azaroaren 26an manifestazioa Donostian, 
GuraSOSek deituta

Laster emango dituzte mobilizazioaren inguruko xehetasun gehiago. 
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Galdeketa Aginaga, Santuenea, Zubieta eta Kaxkoan egin zen. Asteburuak irudi asko utzi zituen. 
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Haurrentzako zine 
zikloaren itzulera
Udazken eta negu parte ho-
netan, hilero lehen igandee-
tan, Sutegiko auditorioko bu-
taketan eseri eta euskarazko 
zineaz gozatzeko aukera 
izango dute berriz haur eta 
gaztetxoek. Bueltan dator, 
Usurbilgo Udalak eta Ziortza 
Gazte Elkarteak antolaturiko 
txikientzako zine zikloa. Le-
hen hitzordua, azaroaren 6an 
17:00etan Sutegin. “Oker” 
fima proiektatuko dute. Sarre-
rak egunean bertan, 3 eurotan 
salgai.

Ostegun honetan, 
Ixabel Agirresaroberen 
saioa udal liburutegian
Ostegun honetan, urriak 27, 
saioa 18:00etan, HH5eko 
ikasleentzat. 

ErrigoraGo joaten laguntzeko kanpaina

Bi saski daude aukeran. Bakoitzaren prezioa 50 eurokoa da.

Nafarroa hegoaldeko 
tokiko ekoizpena eta 
euskalgintza lagun–

tzeko aukera duzue, abian 
den Errigoraren kanpaina 
berriarekin. Bertako produk-
tu eder askoez hornituriko 
saskiak eska ditzakezue, aza-
roaren 8ra arte.

Epea:
urriak 24-azaroak 8.

Eskaerak egiteko lekua:
NOAUA! K.E., Aitzaga, Ar–
tzabal, Aizpurua Okindegia, 
Bordatxo, Kaffa, Txiriboga 
eta Lizardi.

Bi otar aukeran: 
n  Saski beltza: oliba-olio bir-
jina, mahats-zukua, potxak, 

melokotoi-marmelada, arben-
dolak, borraja ekologikoa, piki-
llo piper mama, zainzuri estra 

‘Oker’ filmeko protagonistak. 
Azaroaren 6an Sutegin.

Oso ondo pasa genuen Aquarium-en

“Gida-lagun batzuk gure zain zeuden eta hainbat gauza erakutsi zizkiguten”.

Orain dela egun batzuk, 
HH5ekoak txango 
eder bat egin genuen. 

Goizean trenez Donostiarai-
no joan ginen eta Kontxako 
hondartzan ederki jolastu gi-
nen. Ondoren Alderdi-Ederren 
hamaiketakoa egin eta kaian 
barrena Aquarium-era joan 
ginen. Han gida-lagun batzuk 
gure zain zeuden eta Aquariu-
meko hainbat gauza erakutsi 
zizkiguten. Oso ondo pasa 
genuen eta asko ikasi genuen 
itsas-munduaren inguruan. 
Zuekin partekatu nahi ditugu 
ikasitako gauza interesgarri 
batzuk:

Aquariumeko marrazoak 
haundiak dira: Kontxita eta 
Txuri dira, marrazo arrak bi za-
kil ditu. Dortoka, Lolita,   gaixo 
zegoen, marmokak jaten ditu. 
Sendatzean askatu egingo dute 
eta itsasora joango da. Arrain 
batzuk zizta egiten dute, bes-
te batzuk pozoitu, eskorpioi 
arrainak eta xabiroiak  dira. 
Marmokak ere, ukitzen bazai-

tuzte, azkura handia ematen 
dute. Puxika arrainak ere ba-
daude, puztu egiten dira bel-
durtzen direnean. Itsas izarrak 
ere ikusi genituen. Itsas izarrari 
besoa moztuz gero berria ate-
ratzen zaio eta beste puska ho-
rretatik beste izar bat jaiotzen 
da. Itsas zaldi arrak, berek era-
maten ditu arrautzak patrika 
moduko sakel batean. Pirañek 
hortz txikiak dituzte. Uretako 
aspiragailua ere ikusi genuen 
hondarra garbitzen.  Sardinak 
bueltaka  taldean ibiltzen dira, 
arrain sarda deitzen zaio. Ure-

tako sugeak ere ikusi genituen. 
Morenak dira zapal zapalak 
dira. Zulotxoetan gordetzea 
gustatzen zaie. Bi karramarro 
zeuden. Film famatuan atera–
tzen den Nemo arraina, izatez, 
pailazo arraina da. Badakizue 
raya arraina eta manta arraina 
ezberdinak direla? Hori ere ika-
si genuen.  Eta denetan garran–
tzitsuena: zaborrik ez dugula 
bota behar itsasora, itsasoa zi-
kintzeak arrainei kalte handia 
eragiten die eta!

HH5eko ikasleak

lodiak, orburu-bihotzak, piki-
llo-piper osoak, ozpin ekolo-
gikoa, melokotoia almibarrean 
eta ardo ekologikoa. Prezioa: 
50 euro.
n  Saski zuria: txokolatezko 
gutiziak, pasta ekologikoa, 
arroza, polboroiak edo teilak, 
madaria almibarrean, eskali-
bada, pikillo-saltsa, zainzuri 
estra lodiak, orburu-bihotzak, 
pikillo-piper osoak, ozpin 
ekologikoa, melokotoia almi-
barrean eta ardo ekologikoa. 
Prezioa: 50 euro.

Informazio gehiago: 
errigora.eus web orrian edo 
NOAUA!n (943 360 321).
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Ibilbide luzea du artisau 
gisa, txikitatik baitatorkio 
eskulanez sortzeko zaleta-

suna. Eta egindakoa plazara–
tzera doa, azaroaren 1eko Ar-
tisautza Azokan. Uxue Altuna 
herritarraren postua aurki-
tuko duzue Aitzaga Elkarteak 
antolaturiko ekimenean. Au-
rrez, bere ibilbidea ezagutzeko 
aukera izan dugu lerrootan. 
Facebook sare sozialean aur-
ki ditzakezue Uxueren sortze 
lanak, Tilin Talan izeneko 
orrialdean. 

Aspalditik datorkizu zaleta-
suna?
Uxue Altuna: Txikitatik beti 
izan dut eskuartean zerbait, 
beira-aleekin, brotxearekin fiel-
tro izeneko oihalarekin aritu 
naiz eskulanetan. Pixkanaka 
aldatzen joan naiz, bururatzen 
zitzaidan ideia horrekin gauza 
desberdinak egiten joan naiz, 
oso eskuragarri nuen material 
xumearekin. 

Zer sortu duzu?
Denetarik. Batzuetan nonbait 
zerbait ikusi, esan dut ia gai 
naizen hori egiteko eta egin 
dut. Gertatu izan zait baita ere 
materiala lortu, egiten hasi nai-
zena ikusi eta gauza desberdin 
gehiago sortzea. Material birzi-
klatuarekin ere egin izan ditut 
gauzak. 

Egindakoa behin baino ez duzu 
ikusgai jarri. Ez duzu beharrik 
sentitu sortutakoa jendearekin 
partekatzeko?
Ikaragarri gustatzen zait par-
tekatzea, baina gehiago izan 
da neure gertuko jendearekin. 
Jende gehiagori neure esku-
lanak zabaltze horrek beldur 
pixka bat sortzen dit. Zerga-
tik? Azkenean baten batek es-
katzen badizu zerbait egiteko, 
beldurra ematen didalako za-
letasun edo plazarrez egiten 
den gauza bat izan beharrean, 
egin beharreko lan bat bezala 
hartzea. 

Zer eboluzio izan du zure 
lanketak?
Sortzen dudan horretan baino 
nigan ikusten dut eboluzioa. 
Hasieratik plazerrez eta goza-
tuz egiten nuenez, gaizki atera 
arren etsi gabe, nola hobetu 
pentsatuz, bide horretan hel–
tzen joan naiz. Pazientzia hori 
jorratzen joan naizela esan de-
zaket. 

Artisauak txoko bat behar iza-
ten du. Txoko preziatu bat izan 
duzu, edo bizilekua moldatu 
duzu?
Etxean zehar nomada izan 
naiz. Batzuetan egongelako lur 
guztia hartzen nuen, beste ba–
tzuetan neure gelakoa. Ez dut 
sekula izan halako txoko be-
rezirik, nahiz beti izan dudan 
ideia hori. 

Irudika dezagun zure postuak 
izango duen itxura. Zer izango 
dugu ikusgai?
Egiten ari naizen modu ezber-
dinetako turbanteak, estanpatu 
bakarrarekin. Material ezber-

dinekin eginiko belarritakoak 
izango ditut, eskumuturrekoak, 
lepokoren bat edo beste, bro-
txeak, eta pinak. Bitxiak eta 
osagarriak gehienbat.

Artisautza lanotarako baliabi-
deek ere kostu bat dute. Zale-
tasun garestia da?
Gaur egun zorionez lanean 
nabil, irakaslea naiz. Ordain 
ditzaket gastuak. Orain arte 
gurasoen laguntza izan dut. 
Beraiek beti ikusi dute gustatu 
zaidala halako gauzetan aritzea 
eta neurri batean haiek lagundu 
naute.

Azoka batek zertarako ematen 
dio aukera artisau bati?
Sortutakoa saltzea, eta beste 
diru-iturritxo bat izatea ondo 
dago, baina gehienbat jendea-
ren erreakzioa ikusi nahi dut, 
neure postua ikusten dutenean 
zer komentario entzuten ditu-
dan, zer aurpegi jartzen dituz-
ten. Hori guztia ikusteko gogo–
tsu nago. 

21. Artisautza Azoka, 
azaroaren lehenean
Bitxigintza, larrugintza, otarre-
gintza, metalgintza… artisau 
ogibide ezberdinen bilgune 
izango da frontoia. 
n Eguna: azaroak 1, asteartea.
n Ordutegia: 11:00-14:00.
n Tokia: Usurbilgo frontoia.
n Aitzaga Elkartea.

Eskuak lanabes

Uxue Altunaren postua aurkituko duzue azaroaren 1ean,
Aitzaga Elkarteak antolaturiko Artisautza Azokan. 

Sorkuntzaz solasean
Sortzaileez, bat-batekota-
sunaz, sortzeaz solasaldi 
atsegina eskaini zuen Maia-
len Lujanbio bertsolariak 
urriaren 18an Potxoenean. 
Inazio Usarraldek gidatu 
zuen, NOAUA! K.E.-k antola-
turiko ekitaldia.

Odol Emaileen 
Elkarteari 
errekonozimendua
Pasa den igandean urteroko 
bazkaria eta intsignia zein di-
plomen banaketa egin zuten 
Gipuzkoako Odol Emaileek. 
Urnietako Oianume sagardo-
tegian batu ziren eta usurbil-
darrak ere omenduak izan 
ziren.

Kultur sortzaileen 
mugimendu bat 
eratzeko bilera irekia
Herrian kultur sortzaileen in-
guruko mugimendu moduko 
bat sortu nahi da. “Horri lo-
tuta, lehen ekarpenak egiteko 
eta ideiak planteatzeko bilera 
jarri dugu urriaren 31n arra–
tsaldeko 19:00etan Potxoe-
nean. Bilera irekia izango da.

Zoru pelbikoa 
indartzeko ikastaroa
Azaroaren 4an, 11n eta 18an, 
17:00-19:00 artean Potxoe-
nean. Izena doan eman daite-
ke azaroaren 3a baino lehen, 
Parekidetasun Sailean: 943 
377 110 edo parekidetasuna@
usurbil.eus helbidean. 

Inaxio Usarralde eta Maialen 
Lujanbio.

Usurbildarrak, diploma zein 
intsignia jaso berritan.

UXUE ALTUNA
“Azkeneko eskulana 

egiterakoan, inguruko 
jendeari asko gustatu zaio 
egiten ari naizena. Haiek 
izan dira azokan parte 

hartzera animatu 
nautenak”
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Eskubaloia Kiroldegian
Urriak 29, larunbata
n 10:00 Infantil neskak
Gipuzkoako Txapelketa: 
Udarregi B Usurbil-Elgoibar
n 11:15 Infantil mutilak
Gipuzkoako Txapelketa: 
Udarregi D Usurbil-C.B. Urola B
n 12:30 Infantil mutilak
Gipuzkoako Txapelketa: Udarre-
gi B Usurbil-Aloña Mendi K.E.
n 17:15 Kadete mutilak Euskal 
Liga: Usurbil K.E.-Elgoibar
n 19:30 Senior neskak
Zilarrezko Ohorezko Maila: 
Usurbil K.E.-BM Muskiz

Urriak 30, igandea
n 11:30 Jubenil mutilak, Euskal 
Liga: Usurbil K.E.-Elgoibar

Futbola Haranen
Urriak 29, larunbata
n 12:00 Kadete mutilak: Usur-
bil F.T.-Santo Tomas Lizeoa K.E. 
“B”
n 16:00 Erregional mutilak: 
Usurbil F.T.-Santo Tomas Lizeoa B

Urriak 30, igandea
n 10:30 Futbol Eskola alebi-
nak 2006: Usurbil F.T.-Lehen-
gokoak-Sanse

Zubietako errebote 
partida, igande honetan
Euriagatik bertan behera utzi 
zuten Endika Abril Errebote 
Txapelketako finalerdia. Egu-
raldiak berriz oztopatzen ez 
badu behintzat, igande ho-
netan, urriaren 29an joka-
tuko da. 11:00etan Zubietako 
errebote plazan. Zubietarrak, 
Endaiarrak taldekoekin le-
hiatuko dira. 

Yoga& Mindfulness 
ikastaroa Udarregiko 
Haur Eskolan 
“Gustatuko litzaizuke egu-
neroko tentsioak askatzen 
ikastea? Iraganera joaten 
zara edo etorkizunera au-
rreratzen?” Udarregiko haur 
eskolan Yoga eta Mindful-
ness ikastaroa hastera doa. 
Astearte eta ostegunetan 
14:30etik 15:45era. Ikasturte 
hasiera azaroan izango da.

Juanjo Lertxundi izango 
da irakaslea. Izena emateko: 
637413691. Ikastaroa ikasto-
lako guraso eta guraso ohiei 
eskainia dago.

Kamiseta arrosak soi-
nean eta taldeko ar-
gazki honekin, Usurbil 

Kirol Elkarteko senior nesken 
taldeak babesa adierazi nahi 
izan zien Bularreko Minbizia-
ren Aurkako Egunean, egune-
rokoan gaitz honen kontrako 
borrokan murgilduak egon di-
renei eta daudenei. 

“Guk larunbatean ‘borroka’ 
garrantzitsua dugu, baina 
badira egunero borrokatzen 
duten emakumeak ere! Guk, 
babesa azaldu nahi izan diegu 
borrokan ari direnei, aritu zi-
renei eta borroka horretan la-
guntzen duten guztiei! Guztiok 

batera lortuko dugu!”, adierazi 
dute Facebooken duten orrial-

dean zintzilikatu zuten mezua-
ren bidez.

“Guztiok batera lortuko dugu!”

Senior nesken taldea arrosa kolorez jantzia, Bularreko Minbiziaren Aurkako 
Egunean.

Bigarren urtemuga festa 
ospatu zuten Zarautzen, 
inguruotako herrietan 

sortzen joan diren taldeekin. 
Usurbilgo taldeko bi kide ber-
taratu ziren; Nagore Maiz eta 
Ane Bengoetxea. Oreka, abia-
dura, indarra eta erresistentzia 
lantzeko proba banatan parte 
hartu zuten. Elkartasun festa 
izan zen larunbatean ospatu-
rikoa. Jasotako laguntza, erre-
fuxiatuak laguntzen ari den 
Basque Lifeguards taldera bi-
deratuko da. 

Kalefiteko elkartasun topaketa

Usurbilgo taldeko bi kide bertaratu 
ziren Zarautzen egin zen urtemuga 

festara; Nagore Maiz 
eta Ane Bengoetxea. 

Azaroaren 5erako antolatu 
duten txangoan apuntatzeko 
azken egunak dituzue: 
n Abiatzeko hitzordua: 
07:00etan, Oiardo Kiroldegitik.
Ibilbidea: 13,5 km. “Urizaha-
rra-Bastida ibilbidea egingo da. 
Ondoren bazkaria, Eskuerna-
gako Candido Besa upategian 
egingo dugu”.
n Joan etorria: autobusez.
n Izen ematea: azaroaren 1a 
baino lehen, 40 euroko or-

dainketa egin (garraioa eta 
otordua barne), Andatza 
M.K.T.-koen kontu zenbakio-
tako batean: Rural Kutxa: 3008 

0259 1630 0543 0321

Kutxabank: 2095 5069 0710 6848 

9805

n Oharrak:
-Plaza mugatuak, “jatetxeko 
tokiaren arabera, 30 plaza”.
-”Andatza Mendizaleen Kirol 
Klubak antolatzen dituen ir-
teeretan parte hartzeko derri-

gorrezkoa da, mendiko federa-
tua izatea eta aseguru txartela 
indarrean edukitzea. Federatu 
gabe dagoenari tramitea egin-
go diogu, hala nahi badu. 
Horretarako gure web orrian 
aurkitzen da egin beharrekoa, 
edo gurekin jarri harremanetan 
andatza@hotmail.com helbi-
dean”.
n andatza.com
n Antolatzailea: Andatza 
M.K.T.

Andatzako irteeran izen emateko azken egunak

Pagazpeko 
bikotea na-
gusitu zen 
Gipuzkoako 
Txape lke -
tan, La-
rruzko Pale-
ta 1. Mailan:

Clement Milhet-Jon Arruti 35
(Pagazpe) 
Mikel Lopez-Julien Vigeon 23 
(Real Sociedad) 

Gipuzkoako 
txapelketan
garaile
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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
Usurbilgo udalak etxebizitza bat 
jartzen du enkantean. Gutxieneko 
lizitazioa: 106.323 euro. Informazio 
gehiagorako: 94 337 19 51 edo kon-
tratazioa@usurbil.eus 

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 

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  
Pisu bat 3 logelarekin, sukaldea, 
egongela, 2 komun, Atxegalden, 
igogailua eta terraza. 637309209 

Logela alokairuan Aginagan, 
pertsona arduratsu batentzat. 
Tel. 672 448 644. 

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

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
Vespa 125 T5 motoa salgai. Ko-
txeko karnetarekin gidatu daite-
ke. 1990ekoa. Egoera oso onean. 
1.200 euro, negoziagarriak. 
646329441 telefonoa. 

Daelin Message motorra salgai, 49 
zilindr. 6.400 km, 15 urte inguru. 
Istripurik gabe. 450 euro, negozia-
garriak. Tel. 637 760 816. 

Garaje marra bat salgai Munalu-
rran. Tel. 646 663 405. 

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. 

Bi garaje saltzen dira. Bate-
ra edo binaka. 21 eta 25 me-
tro koadokoak Santuenea 17. 
615149900. 

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. 

OHARRA: Azaroaren 4an aterako dugu datorren astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako 
deialdiak... jakinarazteko azken eguna: urriak 31 astelehena, eguerdiko 11:00etan. Emailez, helbide 
honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Zorionak!
Basilio Osa eta 
Isidra Osa, 60 urte 
ezkonduta beteko 
dituzue urriaren 
27an! Zorionak 
seme-alaben, 
biloben eta 
birbiloben partez, 
maite zaituztegu!
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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

619 355 819

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

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

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

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

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

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

Erizain laguntzaile nazionala 
eskaintzen da. Tituluekin eta es-
perientziarekin edozein lanetan. 
Batez ere pertsona helduak zain–
tzen. Tel. 622 925 562.  

Saltzaile edo administratzaile 
moduan, lan egingo lukeen 31 ur-
teko emakume bat naiz. Tel. 675 
703 163. Berta. 

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. 

BESTELAKOAK
Katakumeak oparitzen ditut. Ba-
serrian ohituak. Tel. 610 375 595. 

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. 

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 27 - azaroak 06
Osteguna 27 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte    

Ostirala 28 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte  

Larunbata 29 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte        

Igandea 30 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte 

Astelehena 31 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte 

Asteartea 01 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte 

Asteazkena 02 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte    

Osteguna 03 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte    

Ostirala 04 GIL MARTIN  Kale Nagusia 24. Lasarte 

Larunbata 05 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte          

Igandea 06 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. 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

Orain arte eginiko lanketa bo-
robiltzeko, “Kale Irekiak” es-
pazio publikoa berrantola–

tzeko Usurbilgo Udalak antolaturiko 
partaidetzazko prozesuaren batzarra 
azaroaren 2an, 18:30ean Potxoenean. 
“Aurreko egunetako lan-saioetan sortu 
eta aztertutako materialean oinarri-
tuta konponbideak, hobekuntzak eta 
aldaketak proposatuko ditugu; herrita-
rron bizitza atseginagoa eta errazagoa 
izan dadin lagunduko dutenak. Zeuk 
ere baietz proposamenen bat izan? Ani-
matu parte-hartzera!”.

Agenda
28 29 30

urria

ostirala larunbata igandea
Elkarretaratzea, euskal presoen eskubi-
deen alde. 20:00etan Mikel Laboa plazan.

Kantu-jira. 19:00etan Mikel Laboa plazatik. Endika Abril Errebote Txapelketako fi-
nalerdia. 11:00etan Zubietan. 
Ordu aldaketa: goizaldeko 3:00etan, 

2:00ak izango dira.

Larunbat honetan, Kantu 
Taldearen saioa
“Herritar orok parte har dezake. Har 
ezazue liburuxka eta zatozte elkarre-
kin kantatzera”, horra Kantu Taldearen 
gonbitea. Larunbat honetan, ohi beza-
la, Mikel Laboa plazan elkartuko dira 
19:00etan. 

“Altzairuzko emakumeak” 
dokumentala
Zumarragako Arcelor Mittal enpresa-
ren itxieraren aurka, bertako langileen 
emazte, ama eta arrebek osatu zuten 
taldekoen lekukotzetan oinarrituta 
dago, Matrakak, Talde Feministak aza-
roaren 4rako, 22:00etan Sutegiko audi-
torioan antolatu duen proiekzioa.

“Herri eta Harri”, Usurbil 
hobeto ezagutzeko 
Herriko kultur ondarean barrena irai-
lean eginiko bisita gidatuaren jarraipe-
na, azaroaren 5ean. Usurbilgo Udalak 
antolatuta, kafe tertulia 16:00etan Po-
txoenean Lurmetrikako Aurkene Al-
zuaren eta Ereiten Kultur Zerbitzuak-en 
eskutik. Gero, bisita gidatua. Usurbil 
hobeto ezagutzeko aukera ederra.

“Kale Irekiak” ekimenean eginiko  
lanketa borobiltzeko batzarra

Partaidetzazko prozesuaren batzarra 
azaroaren 2an asteazkena, 18:30ean Potxoenean.

Ostiral honetan, 
elkarretaratzea 
Mikel Laboa plazan
Hilabeteko azken ostiralean, euskal pre-
soen eskubideen aldeko elkarretaratzea 
egin ohi da. Urriaren 29an ostirala, ilun–
tzeko 20:00etan batuko dira Mikel Laboa 
plazan. Deitzailea: Usurbilen Nahi Ditugu.

Asteburu honetan, 
ordu aldaketa: 3:00etan 
2:00ak izango dira
Datorren asteburuan, urriaren 29tik 
30era hain zuzen, neguko ordutegira 
egokitzeko garaia izango da. Ordubete 
atzeratu beharko dira erlojuak: goizal-
deko 3:00etan, 2:00ak izango dira.



  



 


