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Albistea iruditan

Laburrean

Aginagako Eiza denda
ixtera doaz
100 urtetik gorako historia duen esta-
blezimendua ixtear diren honetan, ja-
beek eskerrak eman nahi dizkiete urte 
guztiotan bezero izan dituzten guztiei. 
Oporretatik bueltan, Eizakoei eginiko 
elkarrizketa plazaratuko dugu orriotan.

Euskal presoak

Euskal Herrira!
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Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil
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Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua. 

Amador 
Granadosentzat, 
“Gipuzkoarren 
Kirolak Saria”

Foru Aldundiak abenduaren 15ean 
Irungo Ficoban ospaturiko Gi-
puzkoako Kirol Ekitaldian, 2016. 

urtean zehar eremu honetan nabarmen-
du diren herritarrak saritu zituen. Gi-
puzkoarren Kirolak Saria usurbildar bati 
eman zioten; Amador Granados Alkor-
tari. Usurbildarrak Rioko Paraolinpiar 
Jokoetan parte hartu eta brontzezko do-
mina irabazi zuen pistako txirrindulari–
tzako taldearekin. Zorionak! Amador Granadosek Denis Itxasoren eskutik jaso zuen saria.

Psikomotrizitate 
ikastaroa Aginagan
Psikomotrizitate ikastaroa Aginagan. As-
tean behin, HHko 2-5 urte bitarteko hau-
rrentzat. Gabonen ondoren hasiko dira. 
Urtarriletik Aste Santu bitarte.

Informazio gehiago jasotzeko deitu on-
doko telefono zenbakira: 636 531 650.

Inauteri Festako gaia: 
Ingurumena
Ideiak emateko proposamena zabaldu 
eta dagoeneko erabaki da Inauteri Fes-
tako gaia. Ingurumena izango dugu, da-
torren edizioan mozorrotzeko aitzakia. 
Hasi prestatzen beraz! Usurbilen otsaila-
ren 25ean ospatuko dugu Inauteri Festa.
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Garazi Lizaso Manterola

Aspaldi honetan herri-
ko frontoi inguruan 
ibili bazarete, kontu-

ratuko zineten dema plazan 
badagoela ezohikoa den zer-
bait, hain zuzen ere, karpa 
txuri handi bat. Bertan jende 
andana dabilela eta guztiak 
ez direla usurbildarrak ere 
ohartuko zineten. Inaugu-
razioa, aizkolarien saioa, 
trikitilarien emanaldiak, hi–
tzaldiak, bertso-poteoak… 
hamaika ekitaldi antolatu 
dituzte egunotan. Horrez 
gain, ehunka edota milaka 
kilometrotara gatibu dauzka-
ten lagunei postalak idazteko 
aukera dago eta denda bat 
ere ireki dute. Honezkero ja-
kinaren gainean egongo za-
rete, baina despistaturen bati 
gauzak azaltze aldera, aipa-
tutakoa Usurbilgo Kaleragu-
nearen hasiera baino ez da. 

Hilaren 10ean jarri zuten 
martxan KALERA KALERA 
ekimena. Euskal preso po-
litiko ohiek bultzatutako gi-
za-mobilizazio eta sentsibili-
zazio dinamika da. Lurrikara 
honen epizentroa Usurbilen 
badago ere, Euskal Herriko 
txoko guztiak astintzen ari 
da. Urtarrilaren 8ra bitarte 
iraungo du eta bitartean zen-
bait preso ohi biltzen ari dira 
gure herriko plazan. Dagoe-

neko eragile askoren bisitak 
jaso dituzte eta ziur nago, da-
tozen asteetan, gehiago jasoko 
dituztela.

Hala ere, bada azpimarratu 
nahi dudan zerbait: abendua-
ren 29 eta 30ean emakume 
preso ohien txanda izango da. 
Garrantzitsua iruditzen zait 
eta, bestalde, aurrerapauso ga-
lanta. Izan ere, gure iruditeria 
kolektiboa erabat maskulinoa 
da. Bestela esanda, ez da ka-
sualitatea preso ohi gehienak 
gizonezkoak izatea. Labur-la-
bur azaltzen saiatuko naiz: 
gudari hitza entzuten dugun 
bakoitzean gizonezko bat ima-
jinatzen dugu, borrokalaria eta 
horren adibide garbia da, esa-
terako, “kalera, kalera” letra 
duen abesti ezaguna. Ez da hor 
amaitzen ordea. Kanta berare-
kin jarraituz (nahiz eta gaur 
egun bertsio modernoagoak 
dauden), emakumeoi zain 
egotea dagokigu eta, jendarte 
osoan bezala, hain baloratuak 
ez dauden lanak egitea, bizi–
tzaren sostenguan eta zaintzan 
oinarritzen direnak bereziki. 
Orokorrean, amak, arrebak 
edota bikotekideak izaten dira 
arropaz ez-ezik, koadrodun 
poltsak elkartasunez ere be-
tetzen dituztenak, ondoren, 
penintsularen beste puntaraino 
eramateko; bisiten zerrendak 

kudeatzen dituztenak etab. Fi-
nean, zaintzaile direnak. Asko-
tan ahaztu egiten zaigu, baina 
ezinbestekoak dira ezkutuan 
egiten dituzten lan horiek. 

Noan harira. Esan beza-
la, 2016ko azken egunetan 
emakume preso ohiak egongo 
dira Kaleragunean. Patriar-
katuak eurentzat prest zuen 
papera (pasiboa, ahula, bel-
durtia, lotsatia, etxekotua…) 
hautsi eta euren aletxoa eman 
dutenak dira. Gizonezko ki-
deek adina borrokatu arren, 
tamalez, aitorpen bera izan ez 
dutenak. Bigarren mailakoak. 
Nire ustez, beharrezkoa da 
emakume hauen agerpena, 
honela historian zehar (baita 
historiako zein filosofiako tes-
tu liburuetan ere) pairatutako 
ikusezintasunari aurre egin eta 
erreferentzialtasuna sortzeko; 
baita merezi duten lekua onar–
tzeko ere. Gainera, preso politi-
koen etxeratzea aldarrikatzeko 
helburuarekin egun horieta-
rako egitarau oparoa antolatu 
dute: batetik, agerraldi politiko 
musikatua egongo da, bestetik, 
emakumea eta espetxearen in-
guruko mahainguru interesga-
rriak eta asanbladak ere izango 
dute euren txokoa.

Honi guztiari ekimen hauetan 
parte hartzeko frantziar kar–
tzeletan preso dauden emaku-

meek abestutako bertsoa ge-
hitu behar zaio. Honela dio:
Fresneseko espetxetik
zugana gatoz laguna,
Kalera kalera! dugu
gaurko gure oihartzuna.
Banderolak haizeratu,
mamitu elkartasuna,
espetxeak hustutzeko 
plaza bete maitasuna.
Guk barrutik zu ekarri
barruko eginizuna,
norbanakoen su txikiz
argitu daigun iluna.
Konpromiso (e)ta borrokaz
ehundu etorkizuna,
eskuz esku lortu arte 
guztion askatasuna!

Zer oraindik etxean gera-
tuko al zara? KALERA, KALE-
RA! Bakea ta askatasuna ira-
baztera!

P.D.: Nolanahi ere, gabonak 
gainean ditugula ezin ahaz-
tu eta ez nuke bukatu nahi 
eskutitzak idazteko gonbita 
luzatu gabe. Herritik urrun 
dauden eta herrikide ditu-
gun Patxi, Olatz eta bidean 
den Xuari idatz diezaiekegu; 
baita Mari Domingiri (edo 
Olentzerori) ere. Nik, aur-
tengoan, urteetako espetxe 
politika krudelarekin amaitu 
eta asteburu honetako bidaia 
azkena izan dadila eskatuko 
diot Mari Domingiri. Eta zuk?

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

Espetxeak hustutzeko plaza bete maitasun

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: urtarrilak 13.  Idatzia ekartzeko azken eguna: urtarrilak 9.

 

 Aldizkari hau, gabone-
tako gehigarria eta Za-
loa Arnaiz herritarrak 

diseinaturiko 2017ko egutegia 
dira  aurtengoz eskuartean 

izango dituzuen NOAUA!ren 
azken argitalpenak. Bi asteko 
etenaldiaren ostean, hurren-
go zenbakia urtarrilaren 13an 
argitaratuko dugu. Ordurako 

zorion agur edo oharrik bal-
din baduzue, urtarrilaren 9ra 
arteko epea duzue NOAUA!ko 
egoitzara ekarri edo erre-
dakzioa@noaua.eus helbidera 

Hurrengo NOAUA!, urtarrilaren 13an
bidaltzeko. Aldizkaririk izan 
ez arren, asteotan web gune 
eta sare sozialak elikatzen se-
giko dugu. Eguberri eta urte 
berri on guztioi!
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Larunbat honetan, 
Herriko Artixten bilera
Herriko artixten taldeak 
deialdi berri bat egin du. 
Abenduaren 24an larunbata, 
10:30ean batuko dira Potxoe-
nean. “Bertan, bakoitzak 
dituen kezkak, asmoak, he-
rrian kulturak zein espazio 
betetzen dituen, zer nolako 
erronkak ditugun... eztabai-
datzeko aukera izango da. 
Badakigu dena ez dela egun 
batean argituko, baina lehen 
pauso bat bezala ulertzen 
dugu lehenengo eztabaida 
hau. Interesatuta dagoen 
edonor azaldu daiteke, bile-
ra irekia da”.

Hurrengo odol ematea
urtarrilaren 16an 
Usurbilgo Odol Emaileen 
Elkarteak bi hilean behin le-
hen astelehenetan deitu ohi 
du odola emateko hitzordua. 
Datorren saioa, urtarrila-
ren 2an egokituko litzate-
ke berez. Baina eguberriak 
tarteko, urtarrilaren 16ra 
atzeratuko da odol ematea. 
Urtarrilaren 16an beraz odo-
la emateko aukera, 18:00-
20:30 artean anbulatorioan.

2017rako ordenantza 
fiskalak
Finkatua zuten epearen bai-
tan erreklamaziorik egon ez 
denez, behin betiko onar-
tu ditu Usurbilgo Udalak 
2017rako ordenantza fis-
kalak. Urte berrirako udal 
aurrekontuak ere astearte 
honetako ezohiko osoko bil–
kuran onartzekoa zen Udala. 

Sorturen batzarra
Urtarrilaren 21eko Kongre-
suaren aurretik, birfundazio 
prozesuko azken batzarra 
egingo du Usurbilgo Sortuk, 
urtarrilaren 7an 10:00etan 
Potxoenean; emendakinen 
eztabaida eta zerrenda ire-
kien hautaketa.

 Urriaren 25az geroztik lan uzte 
partzialak egiten ari dira Ama-
ra eta Arasoko Euskotreneko 
lan-egoitzeko langileak. Lan 
uzte gehiago iragarri dituzte.

Zerbitzu publikoak guztiok 
erabiltzeko aukera izatea eska–
tzen ari dira, zerbitzuen maiz–

tasuna eta kontratu finkoa 
duten langileen kopurua 
handitzea. Gutxieneko zerbi–
tzuok finkatu dituzte egunota-
rako: 

Gutxieneko zerbitzuak:
Abenduak 23: 
6:25-8:35 / 17:25-19:35. 

Abenduak 29: 
7:25-9.35 / 18:25-20:35.

Informazio gehiago:
Euskotren: euskotren.eus 
@euskotrenEJGV (Twitter)
Euskotren Amarako Langileak 
(Facebook) 
@EuskotrenAmara (Twitter)

Lan uzte gehiago Euskotrenen

 

Hainbat lan egin ditu 
Usurbilgo Udalak, Ur-
daiagako urtegian. 

“Erroizpeko urtegiaren ure-
tan, beherako eskuin aldea oso 
hondatuta zegoen eta aintzi-
nako presaren horma arteko 
tramoa berritu du Usurbilgo 
Udalak. Urtegira iristeko bi-
deko ezker aldean, berriz, 
egonkortze lanak egiteko be-
harra zegoela ikusi da ezponda 
garbitu ostean. 

Era berean, ibai ertzeko 
ur-hornidurako tutuaren arketa 
berria egin eta hoditeria aldatu 
da”, Udaletik berri eman dute-
nez. Girder Ingeniaritzak landu 
eta zuzendu du proiektua. 

Construcciones Mariezcurre-
na izan da kontratista. Lanek, 

BEZa barne, 58.895 euroko 
kostua izan dute.

Berritze lanak, Erroizpe urtegian

Lanek, BEZa barne, 58.895 euroko kostua izan dute.

Udazken honetako joerari segi-
da emanez, azaroan ere behe-
rantz egin du langabezia-tasak 
Usurbilen. Estatuko Enplegu 
Zerbitzuak kaleratu dituen 
azken datuen arabera, 267tik 
258ra murriztu zen langabetu 
kopurua joan den hilabetean, 
udalerri honetan. Oraingoan, 
lanik gabeko emakumezko 
kopuruan eman den beheraka-
dari esker. 

Usurbilen bezala, Burun–
tzalde osoan eta Gipuzkoan ere 
murriztu da langabetu kopurua; 
bailaran, 86 langabetu gutxiago 
zenbatu dituzte. Gipuzkoan, 
992 langabetu gutxiago.

Kontratuak, aldi baterakoak
Txanponaren beste aldea 
dugu kontratazioena. Langa-
beziak beherantz egin duen 
artean, erregistraturiko kon-

tratu kopurua 302tik 379ra igo 
da. Halere, kontratu ia denak, 
365, aldi baterako hitzartu 
dira. Gehienak zerbitzuen 
sektorean; 250. Oraindik orain, 
nabaria da, kontratatzen diren 
gizonezko eta emakumezko 
kopuruen artean dagoen aldea. 
Azaroan erregistraturiko lan 
kontratuetatik 205 gizonezkoe-
nak ziren, 174 emakumezkoe-
nak.

Langabezia beherantz, aldi baterako 
kontratuei esker
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LANBIDE ESKOLA

“2017 hasi eta berehala,
kontsumo energetikoaren 

gaineko diagnosia landuko 
du Lanbide Eskolak”

Zubieta etorkizuneko energia 
iturri, zubietarrentzat 

Urte berriarekin batera, energia plan bat garatu nahi du Lanbide Eskolak.

Energia berriztagarrien, eta 
energia autohornikun–
tzaren eremuan hainbat 

bizilagunek urratsak emanak 
dituzte Zubietan. Bide honetan 
sakontzera doaz orain. Zubie-
tako Herri Batzarra, Lanbide 
Eskolarekin elkarlanean, eta 
Donostia zein Usurbilgo Uda-
len oniritziarekin, Zubietan 
bertan sortutako energia be-
rriztagarrien aldeko apustua 
egiteko zer aukera dauden 
aztertzera doaz, eta horren 
baitan urrats praktikoak eman 
asmo dituzte. 

Horretarako, gutxi barru ha-
sita, hiru fase ezberdinetan ba-
natutako energia plan bat gara-
tu nahi dute. Lehenik eta behin, 
Zubietan bertan zenbat energia 
sortu daitekeen jakiteko, zu-
bietarrek zenbat kontsumitzen 
duten jakin behar. Hau guztia 
argitzeko, kontsumo energe-
tikoaren gaineko diagnosia 
landuko du Lanbide Eskolak, 
2017. urte hasieratik Zubie-
tako Kaxkoan; ur kontsumoa, 
elektrikoa edota termikoa zen-
batekoa den aztertu nahi dute, 
“nola murriztu edo hobetu de-
zakegun”, bai herri erdiguneko 
etxebizitza partikularretan, bai 
ikastetxeetan, baita jarduera 
ekonomikoren bat burutzen 
duten eraikinetan ere. 

Doako aholkularitza, atez ate
Gune guztiotara bisitak egin 
asmo dituzte proiektu honen 
sustatzaileek. Laginketa bat 
prestatu dute eta jada “badaki-
gu zenbat eraikin bisitatu behar 

ditugun. Herritarrak animatzea 
falta zaigu”. Baimena ematen 
duten herritarren bizileku edo-
ta lantokiak bisitatuko dituzte 
eta energiaren eremuan, zer 
egoeretan dauden ikusi. He-
rritarrek bide batez, gai honen 
inguruko doako aholkularitza 
jasotzeko aukera izango dute; 
kontsumo fakturak nola inter-
pretatu, zer hobetu edo ener-
gia nola aurreztu dezaketen 
ikasi... Bisitok proiektu honen 
sustatzaileentzat baita herri-
tarrentzat ere, “aberasgarriak 
izan daitezkeelakoan gaude”.

Lanketa tekniko hau, herri-
tarrei zuzenduriko sentsibili-
zazio, formakuntza eta parte 
hartze prozesu batekin uztar-

tuko dute. “Ikusten genuen 
interesgarria izan zitekeela, 
herriari landutako plan bat 
aurkeztu beharrean, herria ha-
sieratik plan horren lanketako 
partaide izatea”, adierazi digu-
te.

Erakundeak eta herritarrak 
elkarlanean aritzeko aukera 
izango dute beraz hasiera-
tik. Lehen diagnosi hau prest 
denean Zubietako herriari 
aurkeztuko zaio. Eta segidan 
bigarren faseari ekingo diote; 
energia sorkuntzaren inguruko 
lanketa bideratuko dute. Ber-
tan, Zubietak energia herrian 
bertan sortzeko zer gaitasun 
duen aztertuko dute. Susta–
tzaileek energia berriztagarrien 
aldeko apustua egin nahi dute, 
baina argi diotenez, gai hone-
tan guztian herritarrek izango 
dute azken hitza. Fase hau ere 
herritarrekin ondu eta hortik 
aterako den diagnosia ere zu-
bietarrei aurkeztuko zaie.

Bi diagnosion ostean, Zubie-
tarako energia plana prestatzea 
izango da hurrengo urratsa.

“Oso kontzientziatua 
dagoen herria dugu”
Zubietak garatu asmo duen 
energia plan honetarako tek–
nikari bat kontratatuko du 
Zubietako Herri Batzarrak. 
Berak egingo du, batetik egi-
tasmoaren inplikatuak dau-
den erakundeen arteko bitar-
tekaritza lana, eta herritarrei 
zuzenduriko sentsibilizazio 
eta kontzientziatze ekimenak 
dinamizatuko ditu, aholkulari 
lanak egiteaz gain.

Proposamena Lanbide Es-
kolatik jaso zuten Herri Ba–
tzarrean. “Urte asko darama-
gu energiaren alorrean lan 
asko egiten. Zubietako herria 
oso egokia da bere orografia-
gatik, etxeen tipologiagatik, 
energiaren inguruan lanketa 
handi bat egiteko, energia 
burujabetzaren bidean pau-
soak emateko”, adierazi di-
gute Lanbide Eskolatik. 

Ez horregatik bakarrik. 
“Ekimen berritzailea da ho-
nako hau. Zein toki hobea 
Zubieta baino, energia lortze-
ko beste modu batzuk badau-
dela erakusteko. Herritarrak 
hainbat pauso emanak di-
tuzte. Zubieta oso kontzien–
tziatua dagoen herria dugu”, 
azpimarratzen dute Lanbide 
Eskolatik. 

Energia plan hau garatze-
ko baliabide faltarik ez dute 
bertan; urteetako esperien–
tzia eremu honetan, alorreko 
enpresekin hartueman zuze-
na, eta gaiotan trebatzen ari 
diren ikasleak ere inplikatze-
ko aukera egongo da.

Gai honen gaineko argibi-
de zehatzak emateko batzar 
orokorra deitzekoa da Zubie-
tako Herri Batzarra asteotan. 
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Herritzartu Usurbilek bideratuko du 
maiatzaren 7ko herri galdeketa

“Galdeketa aurrera eramateko lan talde zabala osatu nahi dugu. Gonbidatuak zaudete!”, adierazi zieten aurreko 
ostiralean frontoira joandako herritarrei.

Maiatzaren 7an egin-
go den galdeketa-
rako bidea jorratzen 

hasiak gara baita Usurbilen. 
Abenduaren 16an aurkeztu 
zuten jendaurrean, galdeketa 
kudeatuko duen elkartea, ma-
nifestua eta talde sustatzailea.  
Herritzartu izena du elkarte 
berriak, ondoko irudian duzue 
talde sustatzailea eta segidan 
manifestua. 

Taldeak poztasuna agertu 
nahi izan zuen “Usurbilen ere 
erabakitzera goazelako”. Hila-
beteotako bidea herritarrekin 
batera jorratu nahi dute. “Gal-
deketa aurrera eramateko lan 
talde zabala osatu nahi dugu. 
Gonbidatuak zaudete!”, adie-
razi zieten frontoira joandako 
herritarrei.

Sinadura bilketa abian
Manifestuak herritarren ahalik 
eta babesik handiena izateko, 

sinadura bilketari ekin diote. 
Zuen atxikimendua emateko 
aukera izango duzue, aben-
duaren 23, 24, 30 eta 31n, 
iluntzeko 19:00etatik aurrera 

frontoi inguruan jarriko duten 
mahaian. Argibide gehiago 
jaso edo taldean lagundu 
nahi duenak:
n Ostegunero biltzen dira, 

18:30ean Potxoenean.
n Facebook: Gure Esku Dago 
Usurbil 
n Twitter: @GureEskuDagoU 
n usurbilgureeskudago@gmail.com

Kronika zelta batek dio boterea 
ahalmen bat dela, pentsamen-
dua bezain sinplea eta ziurta-
suna bezain indartsua. Botere-
rik ez bilatu, dio kronikak, bera 
etorriko da geuregana, nor ga-
ren, nondik gatozen, non gau-
den eta gure pausoak norantz 
doazen jakiten dugunean. Za-
paltzen dugun Lurra, arnasten 
dugun Airea, edaten dugun 
Ura eta berotzen gaituen Sua 
elkarrekin ari dira leku berezi 
bat eraikitzen: Bizitza.

Aspaldiko hitzak dira. Baina 
oraindik pizturik daude, hogei-
tabatgarren mende hasieran 
ere.

Asko baikara berriro arnasa 
hartzen ikasi nahi dugunak, 
taupadei adi, begiz begiko dis-

tantzian. Asko gara elkarren 
arrimura eraiki nahi dugunak 
eguna, izandakoei leku eginez, 
datozenak magalean hartuz, 
unea diseinatuz, nondik, nola, 
zertarako, norantz. Asko gara, 
dagoeneko, hizkuntza txikien 
doinuan −ere− nabigatu nahi 
dugunak munduko uretan, nik 
hau horrela esaten dut eta zuk 
nola? Asko gara, gero eta gehia-
go, eguzkiaren beroa partekatu 
nahi dugunak, bizitza ospatuz, 
jabekuntza ikur hartuta.

Erabakien aroan gaude. He-
rritarrok hitza berreskuratu 
nahi dugu, egokitu zaigunaz 
jabetzeko, bizi dugunaz haus-
nartzeko, datorrenaz eztabai-
datzeko. Ez dugu nahi inork 
eman dezan pausoa gure iza-

nean. Ez dugu nahi inork era-
baki dezan nola bizi nahi du-
gun dagokigun aroa.

Ideologia eta sinesmen des-
berdinetakoak batu gara Usur-
bilen. Euskal Herriarentzako 
proiektu ezberdinak ditugu 
zerumugan eta geure burua 
izendatzeko orduan ere ez da 
ñabardurarik falta, baina es-
kubide berberak estekatzen 
gaitu, herri modura nahiz na-
zio gisa: geuk erabaki nahi 
dugu Euskal Herriaren geroa.

Ez gara bakarrak. Eskozian 
eta Katalunian pausoak ematen 
ari dira, dagoeneko, antzeko 
norabidean.

Erabakiaren aroa iritsi de-
lako. Herritar bakoitza libre 
jaio delako. Herritar bakoitzak 

eskubidea daukalako hitzez eta 
ahotsez bizi den Euskal Herria 
eraikitzeko.

Hala bada, idatzi hau si-
natzen dugunok oinarrizko 
eskubide demokratiko horren 
alde egiten dugu, ozenki adi–
tzera emanez: Bat, Euskal He-
rria bere etorkizuna erabakitze-
ke duen herria dela. Bi, euskal 
herritarroi dagokigula erabaki 
hori hartzea.

Halaber, gure sinaduraren bi-
dez, babesa eta bultzada ema-
ten diogu Usurbilen, maiatza-
ren 7an, eskubide horren alde 
egingo den herri-kontsultari.

Herriak hitza hartzeko garaia 
iritsi da: herritzartu.

    Herritzartu Usurbil

Erabakitze eskubidearen aldeko usurbildarron adierazpena 
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USURBIL 0.0

Uztaila amaieran 
eginiko osoko ohiko 

bilkuran erabaki zuen 
Udalak bide hau 
jorratzen hastea; 

erraustegia alboratu eta 
“Usurbil 0.0” izeneko 

egitasmo berriari ekitea, 
hain zuzen

Mugarri berria, hondakinen kudeaketa 
eredu propioaren lanketan 

Usurbilgo Udala lanketa betean da, hondakinak tratatzeko eredu propioa izan dezan.

2009az geroztik hon-
dakinen bilketa eredu 
propioa martxan du 

Usurbilek; gaikako bilketa 
%28 ingurutik %80tik gorako 
mailara arte igoarazi duen 
atez atekoa. Orain urrats be-
rri bat eman nahi du Udalak; 
erraustegia alboratu eta udal 
baliabideekin hondakinak he-
rrian bertan tratatzeko dauden 
aukerak aztertu nahi ditu. Hau 
da, Usurbilek hondakinak tra-
tatzeko eredu propioa izateko 
lanketa betean da Udala.

Usurbil 0.0 egitasmoa
Uztaila amaieran eginiko 
osoko ohiko bilkuran erabaki 
zuen bide hau jorratzen has-
tea; erraustegia alboratu eta 
“Usurbil 0.0” izeneko egitas-
mo berri hau bideratzeari eki-
tea hain zuzen.

Ordutik, azterketa batzorde 
bat eratu du, Usurbilen sortu 
eta bildutako hondakinak, udal 
baliabideekin herrian bertan 
tratatzeko dauden aukeren gai-

neko lanketa egiteko. Behin be-
hineko dokumentu bat prestatu 
du Udalak eta dokumentu hau-
xe mahai gainean jartzera doa, 
ostegun honetarako, abendua-
ren 22rako antolatu duen jardu-
naldi egunean. Iritziak trukatu 
eta ekarpenak biltzeko, hainbat 
teknikari eta aditu ezagun gon-
bidatu dituzte Potxoenean os-
patuko den saiora.   

Hiru hilabeteko prozesua
Udalak hain zuzen, ez baitu 
bide hau bakarrik jorratu nahi; 
bidelagun izan nahi ditu, herri-

tar, eragile eta adituak. Ostegu-
nean, aditu, herritar eta eragi-
leon aurrean aurkeztuko duten 
dokumentua, iritzi eta propo-
samenekin hornitu nahi dute. 
Hilaren 22ko saioa, lanketa 
horren guztiaren abiapuntua 
izango da. Prozesua hiru hila-
betez luzatuko da. 

Tarte honetan bildutako 
ekarpen eta proposamenekin, 
behin betiko dokumentua osa-
tu eta hau ere jendaurrean aur-
keztuko du Udalak. Aurkezpe-
nerako ez dute edozein egun 
hautatu; martxoaren 16a. Atez 
ateko bilketa abiatu zeneko 8. 
urtemuga eguna hain zuzen. 

Udaletik NOAUA!ri adierazi 
diotenez, egitasmo hau eredu 
izateko jaio da eta Europatik 
datozen zuzentarauek agin–
tzen dutenarekin alderatuta, 
haratago doa. Argi adierazten 
du, erraustegiko lanen lizita-
zioa ate joka izan arren, “he-
men ez da dena amaitzen”. 
Bada oraindik erraustegia albo-
ratu eta jorratzeke dagoen bide 
alternatiboa.

Abenduaren 22an, 
adituen bisita
Iritziak trukatu eta ekarpenak 
biltzeko, hainbat teknikari 
eta aditu ezagun gonbidatu 
dituzte Potxoenean ospatuko 
den saiora. Herritarren zein 
eragileen ekarpenak ere ondo 
gogoan hartuko dira. Hiru hi-
labeteko prozesua izango da 
eta abiapuntua aste honetan 
izango du, abenduaren 22an. 

Abenduak 22, osteguna
n 09:00-12:00 Adituen iritzi 
trukaketa Potxoenean. Gonbi-
datuen artean:
-Joan Marc Simon, Zerowaste 
Europe-ko zuzendaria.
-Ramon Plana, Hondakinen 
tratamendu biologikoetan adi-
tua.
-Ignasi Puig, Ent environment 
aholkularitzako proiektuen 
koordinatzailea.
-Gorka Bueno, EHU-ko Inge-
nieritza eskolako irakaslea.
-Arloko teknikariak.
n 12:30 Solasaldia hedabidee-
kin.
n 19:00 Herritar eta eragileei 
zuzenduriko jendaurreko aur-
kezpen ekitaldia Potxoenean.

Martxoak 16, osteguna
n Behin betiko planaren aur-
kezpena.
Antolatzailea: Usurbilgo Uda-
la.

Joan Marc Simon, Zerowaste 
Europako zuzendaria. 
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GURASOS

Osasun eta ingurume-
narentzat kalte gutxien 

ekarri eta adostasun 
gehien lortuko duen bidea 
jorratzea eskatzen dute. 
“Ekin diezaiogun beraz 

elkarrizketari, 
informazioari, 

eztabaidari akordio 
zabal bat lortzeko”

Adostasun eske, Foru Aldundi atarian

Aurreko larunbatean GuraSOSek merienda-bilkura egin zuen Donostiako Gipuzkoa Plazan.

Me r i e n d a - b i l k u r a 
jendetsua antolatu 
zuen GuraSOSek 

larunbatean Donostiako Gi-
puzkoa plazan, sarritan eska-
tu arren, oraindik ere guraso 
taldearekin bildu ez den Foru 
Aldundiko egoitzaren atarian. 
Uztailaren 6an eta abendua-
ren 2an egin zioten Diputa-
zioari hain zuzen, biltzeko 
eta hondakinen kudeaketaren 
gaiari loturiko prozesu parte 
hartzaile bat irekitzeko eskae-
ra. Baina erantzunik ez dute 
jaso oraindik. 

Horregatik hautatu zuten 
Gipuzkoa plaza, abendua-
ren 17ko ekitaldirako. “Foru 
Aldundiak herritarrak hartu 
behar gaituztela gogora araz-
teko da, hau da, hemen gau-
dela ikusi behar dute, eta gu-
rekin bildu behar direla gure 
eskaerak kontuan hartzeko”, 
adierazi zuten merienda-bil–
kuran. Hondakinen arazoak 
irtenbidea duela gogorarazten 
dute. “Hondakinen arazoak 
konponbidea badu: adosta-

suna. Asturiasen eta Nafarroak 
frogatu dute posible dela”, 
diote guraso taldetik. Osasun 
eta ingurumenarentzat kalte 
gutxien ekarri eta adostasun 
gehien lortuko duen bidea jo-
rratzea eskatzen dute. “Ekin 
diezaiogun beraz elkarrizketa-
ri, informazioari, eztabaidari 
akordio zabal bat lortzeko”.

“Etorkizuna erraustegien 
debeku mailakatua da Europan”
Bide batez, Europak errauste-
giaren aldeko apustua egiten 
ari denik ukatzen dute. “Hori 
aurreko mendeko bidea izan 

zen. Etorkizuna erraustegien 
debeku mailakatua da Europan 
(2015eko Parlamentuko ebaz–
pena)”, zioten. 

“Elkarrizketaren bidea 
irekitzea lortu dugu”
Hondakinen afera konpon–
tzeko bide-orri bat landua 
eta jendaurrean aurkeztua du 
GuraSOSek. Dagoeneko EAJ, 
EHBildu, Podemos, CCOO eta 
STEILASekin bildu edo biltze-
kotan da taldea, “eta asmoa 
du, PSE, PP, ELA eta LABekin 
ere biltzeko. Eusko Jaurlari–
tzako Hezkuntza Sailarekin ere 
hitzordua lotzen ari da”.

Bide-orriaren aldeko 
atxikimendu bila
Bide orri honen aldeko atxiki-
menduak biltzen ari dira he-
rriz herri. Dagoeneko hainbat 
elkarte eta ikastetxeek bat egin 
dute bide-orriarekin. Itxaro-
pentsu agertu dira. “Oraindik 
goiz da, baina esan dezakegu 
elkarrizketaren bidea irekitzea 
lortu dugula, eta ez da gutxi”, 
diote GuraSOSetik.

Lizitazioa etenda, 
auzitegiek ebatzi arte
Merienda-bilkuran zehar, 
abian dituzten ekimen juridi-
koen berri eman zuen Gura-
SOSek. Aurreko astean bertan, 
erraustegiko lanen lizitazioa 
urgentziaz edo kautelaz etetea 
eskatu zuen GuraSOSek Do-
nostiako 3 zenbakiko epaite-
gian. Honez gain, errekurtsoa 
aurkeztu du Euskal Autono-
mia Erkidegoko Auzitegi Na-
gusiaren Administrazioareki-
ko Auzietako Salan. 

“Kautelazko neurri hauek 
eskatze soilak errekurtsoaren 
objektu den lizitazioaren es-
leipena debekatzea dakar be-
rekin, harik eta hura ebazten 
den arte”. Are gehiago, oharta-
razi dutenez, bi zirkunstantzia 
hauetako bat gertatuz gero 
soilik esleitu daitezke erraus-
tegia eraiki eta kudeatzeko la-
nak abenduaren 27an. “Data 
hori baino lehenago EAEko 
Auzitegiak edota Donostiako 
Epaitegiek epaia ematen ba-
dute. Edo bietako batek ere 
onartu ezean, eskatu dugun 
kautelazko etetea”. 

Baikor ageri dira abian di-
tuzten ekimen juridikoen 
aurrean. “Nahiz eta horrela 
nahiko genukeen, benetan 
zaila ematen du bi organo 
judizialek epaia data hori bai-
no lehen eman dezaten, are 
gehiago gabonetako datak 
gainean ditugula jakinda. Bes-
tetik, errekurtsogileek badute 
konfiantza auzitegiek onar-
tuko dutela eskatutako etete 
neurria”.

Epaitegietara jo arren, 
argi utzi nahi izan zuen Gu-
raSOSek, “elkarrizketa eta 
adostasunean sinesten dugu, 
Gipuzkoa elkarrekin gehia-
go izango denaren itxarope-
na dugulako. Hori dela eta, 
abenduaren 27a baino lehen 
edozein unetan elkarrizke-
tarako bidea irekitzen bada, 
etenda utziko dugu bide judi-
ziala, beti lehenetsiko dugu-
lako adostasunaren bidea”.  
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Abenduaren 27rako mobiliza–
tzera deitu gaitu Erraustegiaren 
Aurkako Mugimenduak. Hitzor-
dua, hilaren 27an, eguerdiko 
12:00etan Donostiako Gipuzkoa 
plazan finkatu dute, Foru Al-
dundi atarian. “Dei egiten die-
gu gipuzkoarrei, bai agintari, 
ordezkari politiko eta herrita-
rrei, erraustegi kriminal hau eta 
lapurreta izugarrizko hau onar-
tu ez dezaten”, adierazi zuten 
aste hasieran agerraldi bidez, 
protesta ekintza berri honetako 
deitzaileek.

Mobilizatzeko arrazoiak 
bat baino gehiago direla na-
barmendu zuten. Batetik, 
“erraustegia oso kaltegarria 
dela osasunarentzat. Horretan 
medikuek lan asko egin dute 
eta saiatu dira gizarteratzen 
zer kalte dakarzkion errauste-
gi batek osasunari”. Gaineratu 
zutenez, Gipuzkoako honda-
kinak kudeatzeko erraustegia 
ez da beharrezkoa. “Bada urte 
mordoxka bat, Usurbilek abia-
tuta eta ondoren hainbat herri, 
bilketa txukun bat egiten hasi 

zirela, gaikako bilketa on bat. 
Pertsonako eta urteko une ho-
netan, 50-60 kilo besterik ez 
gara sortzen ari, bilketa ondo 
egiten ari garen herrietan”, ze-
haztu zuten.

Milioika euroko zorra
Eta protestarako arrazoi hauei, 
erraustegiak gipuzkoarroi eko-
nomikoki suposatuko diguna 
erantsi behar zaie. Etxez etxe 
banatzen ari diren eskuorrien 
bidez jakitera eman dutenez, 
erraustegia 246.429,41 euro 
kostako zaigu usurbildarroi ur-
teko. 35 urteetan, 8.625.029,37 
euro ordaintzera behartuko 
gaituzte. Gipuzkoarroi oro har, 
hondakinak errausteak 1.500 

milioi euroko gastua eragingo 
digu. “Badakigu honek ekono-
mikoki izugarrizko kostea supo-
satuko digula gipuzkoarroi. 35 
urterako zorpetuko gaituela, eta 
lepotik helduta geratuko garela 
zor horrekin, eta ez da justua, 
ez da bidezkoa. Zor guztiz ile-
gitimo bat izango da. Zor hori 
ordaintzeko udalek lehentasu-
nezko gastutzat, beste edozein 
gasturen aurretik ipini beharko 
dute diru kopuru hori. Herna-
niarrok adibidez, 800.000 eu-
roko gastua izango dugu urtero, 
50 kilo sortzen dugun herrita-
rrak izanda. Badira herriak 300 
kilo sortzen dutenak, ez dute-
lako bilketa txukun bat egiten”, 
azpimarratzen dute. 

Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioak abendua-
ren 27rako finkatua du 

erraustegiko lanen lizitazioa 
onartzeko bilera. Kontratazio 
Mahaiak dagoeneko erabaki 
du, deialdira aurkeztu ziren 
hiru enpresa taldeetako zeini 
eman, erraustegia eraiki eta 
kudeatzeko ardura. Puntuazio 
hau eman die, eskaintzaren bat 
aurkeztu duten enpresa taldeoi:
n Meridiam Investments SAS.; 
Urbaser, S.A.; Altuna y Uria, 
S.A.; Construcciones Moyua, 
S.L.; Construcciones Murias, 
S.A.; LKS Ingienería, S.COOP. 
901,88 puntu
n Fomento Construcciones y 
Contratas; Sartech Enginee-
ring. 896,68 puntu
n Construcciones y Promocio-

nes Balzola S.A.; Valoriza Ser-
vicios Medioambientales, S.A.; 

Valoriza Gestión, S.A. 631,61 
puntu

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak
lizitaziorako proposamena prest

Aurreko astean, GuraSOSek erraustegiko lanen lizitazioa urgentziaz edo 

kautelaz etetea eskatu zuen epaitegietan.

Protesta ekintza, abenduaren 27an Donostian

Bidegorri-sarea ia 
geldirik, Eguzkiren 
esanetan
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
egitasmo honetara bideratu 
beharreko diru kopurua na-
barmen murriztu duelako, 
bidegorri-sarea, Usurbilgo 
bidegorria tartean, ia guztiz 
geldirik dagoela gogorarazi 
du Eguzki Talde Ekologistak, 
NOAUA!ra helarazi duen 
oharraren bidez. 2016an 2,3 
milioi euroko inbertsioa bi-
deratu dela eta 2017an 1,8 
milioi euro inbertitu nahi di-
rela. Martxa honetan, “8 urte 
ez, 50etik gora beharko dira 
“oinarrizko” sarea osatze-
ko”, dio Eguzkik. Panorama 
honetan, foru ordezkariek 
bizikletaren erabileraren alde 
esandako hitzak eta ekintzak 
ez datozela bat adierazi dute 
talde ekologistatik. 

Mankomunitatean 
segi edo ateratzeaz, 
batzarra Sutegin
Begi bistakoa da erraustegia-
ren gaia herritarren artean 
sortzen ari den kezka naba-
ria. Horren adierazleetako 
bat, aste hasieran, Erraus-
tegiaren Aurkako Usurbilgo 
Taldeak deituta, Sutegiko 
auditorioko oholtza gainean 
egin zen batzarra. San Mar-
ko Mankomunitatean segi 
edo ateratzeaz jardun zuten 
saioan zehar, eta bai erakun-
de honen barruan jarraitzeak 
edo erakunde hau uzteak 
ekar ditzakeen ondorioez.

Erraustegiaren Aurkako Usurbilgo 
Taldeak antolatu zuen batzarra.

Abenduaren 27an eguerdiko 12:00etan Donostiako Gipuzkoa plazan.
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Fotokola
Klik! batean

Jende asko hurbildu ohi da Euskararen Leihora. 
Azken urteotan, San Tomas eguneko bereizgarrie-
tako batean bilakatu da fotokola. Argazki denak 
noaua.eus helbidean dituzue ikusgai. Bide batez, 
119 eta 12 saritutako zenbakien jabeak, nahi du-
zuenean sari bila pasa. NOAUA!n dituzue zain! 

Argazkia: Ion Markel
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9 abesti berri. Zeri buruzkoak? 
Amatasuna ere islatzen da 
abestiotan?
Labrit Zabala: Batez ere nola 
aurre egiten diogun bizitza-
ri. Askotan familia edo lagu-
nek guri eragiten uzten die-
gu. Apartatu pixka bat zure 
bakardade, isiltasunera eta 
entzun zure barruari. Askotan 
gauza ikaragarriak entzungo 
ditugu, ez zaizkigunak batere 
gustatuko, baina lehenbaile-
hen horri aurre egiten badio-

gu, askoz libreago izango gara 
aurrerago eta gure haurrak 
hezterakoan baita. Gure ba-
rruari aurre egin behar diogu, 
isiltasunari entzun. Isiltasun 
horretan gure barruak hitz 
egiten baitu, eta hor, altxor 
eta erantzun asko daude. 
Horrek indarra ematen dizu. 
Nahiz eta dena hankaz gora 
egon zure kanpoan, barruan 
bakea baduzu, guztiarekin 
ahal duzula eta zoriontasuna 
ez dela galtzen. 

Abesti guztiak horretan oi-
narrituak daude. 

Noiz ikusiko zaitugu oholtza 
gainean?
Kontzertuen agenda lotzen 
ari gara. Entseguetan ari naiz, 
badakigulako egun batetik 
bestera hasiko garela agen-
dak betetzen. Data zehatzak 
ez ditut, ze neure laneko or-
dutegia eta musikakoa lotu 
behar ditut. Baina 2017tik 
aurrera izango da. Oholtza 

gaina, Julen Apezetxea (ba-
teria) eta Xabi Barrenetxeare-
kin (baxua) partekatuko dut.

Urduri zaude?
Gogo handia dut. Durangoko 
Azokan ere egon nintzen. 
Arazo teknikoak tarteko, ezin 
izan nuen emanaldia eskaini. 
Elkarrizketatxo bat egin zi-
daten eta a cappella abesti 
bat kantatu nuen. Polita izan 
zen. Jende asko zegoen gai-
nera, poza ematen du. 

Barruari aurre egin, isiltasunari entzun

LABRIT ZABALA

“Urte guztiotan 
gustukoen dudana 

egin dut; 
konposatzea. Abesti 

piloa joan da bidean”

Oparoa izan den 2016ko 
usurbildar sortzaileen 
produktu uztara ba-

turiko azken lan berrietakoa 
dugu Labritena; “Zortzi”. 2000. 
hamarkada hasieran plazaratu-
riko bi lanen ostekoa. Nagusiki 
amatasunari eskaini dizkion 
urte guztiotan ordea, ez du 
eten sorkuntza lana. Itzul–
tzeko unea zela erabaki duen 
arte. 2017tik aurrera oholtza 
gainean ikusiko dugu usurbil-
darra.

Eskenatokitik urrun egon zara 
urteotan. Baina ez duzu guztiz 
eten kantuarekiko lotura?
Labrit Zabala: Urte guztiotan 
gustukoen dudana egin dut; 
konposatzea. Abesti piloa joan 
da bidean. Pirritx eta Porrotxe-
kin elkarlanean, ipuin kontala-
ri bezala kanta batzuk abesten 
eta haurrak hezten aritu naiz. 
Hori izan da neure altxorrik 
handiena. Haurrak hezteko 
denbora izatea oso zaila da 
garaiotan. Neure kasuan, bi 
gauzak ez ziren bateragarriak. 
Konposatzeko denbora asko 
behar dut eta disko batek es-
katzen duen denborarik ez 
nuen, eta ez nuen izan nahi. 
Hilabete amaierara justura-
go iritsi arren, nahiago nuen 
haurrak heztea. Argi nuen, 

musikarekin nuen lotura ez 
nuela galdu, konposatzen ari 
bainintzen. Eta haurren hezi-
ketan presente nengoen ehu-
neko ehunean. Guztia nuen. 

Konposatzen joan zaren neu-
rrian, landutakoa plazaratzeko 
gogoak edo bultzatu zaitu lan 
berri batekin oholtza gainera 
itzultzera?
Itzuliko nintzela argi nuen, 
baina noiz ez nekien. Gar-
bi neukan ere ahal izan banu 
edo ez, berdin izango zela, ez 
nintzen musika mundutik at 
geratuko, egunero konposatze-
ko gaitasuna hor izango nuen. 
Hori garbi izanda, egunean 
egunekoa bizitzen joan naiz, 
beharrik sentitu gabe. Egun 
bat heldu zen, haurrak hezi  

“Zortzi”, Labriten itzulerako diskoa

2017tik aurrera zuzenekoak eskaintzen hasiko da berriro.

samar zeuden eta esan nuen 
“orain da neure unea”. Haurra-
ri begira nengoen une batean 
izan zen, “eta orain zergatik 
ez?” galdetu nion neure burua-
ri. “Orain bai” esan nuen.

Ordurako lan berriko abestiok 
sortuak zenituen? 
Aurreko abestiak konposake-
tak ziren. Asko ikertu dut baita 
erritmoekin, asko ikasten joan 
naiz urteotan. Oraingo abes-
tiak, orain arte ikasitakoan 
zentratuko dira, zein izan 
diren irtenbideak eta parte-
katuko dudana norbaiti balio 
izatea espero dut. Azkenean 
musikak horretarako ere balio 
baitu, mezuak helarazi eta ari-
ma elikatzeko batez ere.

“Esentzian ez gara 
aldatzen”
Aurreko bi lanen eboluzioaren 
emaitza da honakoa?
Horixe esango nuke. Esen–
tzian ez gara aldatzen, baina 
bai aldatzen gara aukeratzeko 
garaian. Kuxkuxeatzen, az-
tertzen, gauza asko uztartzen 
joan naiz. Hasieran egin nahi 
nituen gauza asko orain egin 
ditut eta hori izan da emaitza. 
Aztertzen joan naizen heinean 
joan da Labrit baita musika al-
detik ezagutzen.
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Joseba Tapia: 
“Larreko eskolatik”
Trikitixarekin gozatzeko apun-
teak kaleratu ditu Joseba Ta-
piak, “ikasle, irakasle eta gu-
rasoen lagungarri izatea nahi 
nuke”. “Zer ekar genezake 
gaurko egoera honetara, geure 
esperientziatik?” bere burua-
ri egiten dion galdera hau eta 
beste batzuei erantzuna ema-
ten dion lana eskuragarri du-
zue.

Yolanda Arrietaren 
zenbait lan
Lan bat baino gehiago kalera-
tu du 2016an. Batetik, Aitzi-
ber Alonso marrazkilariarekin 
landutako haur txikientzako 
lo-kanten inguruko “Ku-
lun-kuttunak”. Bixenta Mogel 
euskal idazlearen inguruko 
“Argiaren alaba” lanaren er-
darazko bertsioa, “La hija de 
las luces”. 

Bestalde, Euskal Museoaren 
“Estereoskopiak: 16+16” 
erakusketaren harira kalera-
turiko argitalpenerako narra-
zio lan bat sortu du.

Jakoba Errekondo: 
“Altza Porru”
Jakoba Errekondoren “Bizi ba-
ratzea” liburutik eratorritako 
argitalpena, nagusiki irudi eta 
komikiez osatua. Errekondore-
kin bi herritar ditugu inplika-
tuak egitasmo honetan; Idoia 
Torregarai eta Joseba Larratxe 
irudigile gisa. Baratzea mundu 
askotarako ataria dela azaldu 
nahi izan dute lan honekin.

Zumeta, katalogoa
Jose Luis Zumeta margola-
riaren zenbait katalogo dona-
zio moduan utzi dizkio alaba 
Usoak, Sutegi udal liburutegia-
ri. Tartean “Gaur konstelazioak 
1966-2016”, artista usurbilda-
rra kide izan zuen duela 50 
urteko mugimenduari buruzko 
argitalpena.

Joseba Larratxe: 
“Eneko Aritza”
Eneko Aritza lehen errege 
baskoian eta bere familian eta 
Orreagako batailetan zentratu-
riko komiki historikoa. Kontatu 
izan ez diguten geure historia 

modu erraz eta ikusgarrian 
ezagutu eta ulertzeko aukera 
dugu lan berri honekin. “Jo-
seviskik” Anjel Rekalde eta 
Nabarralderekin elkarlanean 
labetik atera berri duen argital-
pena. 

Kantu Taldearen
liburuxka berria
300 abesti eta kanta hauen in-
guruko informazio interesgarri 
askoa biltzen ditu, Kantu Tal-
deak, NOAUA! K.E.rekin eta 
Usurbilgo Udalarekin elkar-
lanean argitaratu berri duen 
kantu-liburuxka eguneratuak. 
Kantuzaleentzako tresna ezin 
erabilgarriagoa.

Rukula
Zenbait emanaldi plazaratu di-
tuzte; jaietan esaterako edota 
abendu hasieran, Durangoko 
Azokan. Eta musika biratik 
bueltatu berri da Rukula; pozik 
asko gainera. Argitaratu berri 
duten estreinako lana aurkez-
ten dabil talde usurbildarra. 

Floxbin: “Ak!”

2015. urte amaieran kalera-
tu zuten arren, aurreko uda-
berrian aurkeztu zuten Iñaki 
Udabek eta Joseba Agirresaro-
bek Txokoaldeko Akerra Gaz-
tetxean, “Ak!” lan berria. Gaz-
tetako proiektu hura berpiztu 
duen lana dugu honakoa.

Izeberg: “Lurrik ez 
begibistan”
Lan berria udaberrian kalera-
tu zuten, Ixak Arrutik (ahotsa 
eta gitarra), Jokin Irastorzak 
(bateria), Antton Aranburuk 
(gitarra) eta Beñat Urteagak 
(baxua). 

Herrian ekoitzi, 
herrian eskuratu 
Urte garai honetan oparita-
rako aitzakia zerrenda ederra 
duzue ondokoa. 2016ko usur-
bildar sortzaileen uzta osoa, 
establezimendu ezberdinetan 
duzue eskuragarri; Sutegi udal 
liburutegian, NOAUA! K.E.-ren 
egoitzan, Lizardi eta Laurok li-
buru dendatan; baita, Aitzaga, 
Irrati, Txirristra eta Zendoia ta-
bernetan ere.

Usurbildarren uzta, gabonetarako opari
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San Tomas azoka, iruditan

Giro ederrak lagunduta, 
jendetza batu zen aurre-
ko igandeko San Tomas 

azokan. Eguerdirako frontoia 
lepo zegoen. Herriko ekoizleen 
sagardoak dastatzeko aukera 
izan zen, eta baita bertako ba-
barrun ekoizleen uzta gertutik 
ezagutzeko parada ere. 

Babarrun lehiaketan, Manuel 
Aizpurua Aginagako Ibai-Ertz 
etxekoa izan zen nagusi beste 
behin ere. Bigarren Olarri base-
rria izan zen, Kalezar auzokoa, 
eta hirugarren geratu Izarpe 
etxea (Kalezarrekoa hau ere).

Sagardo lehiaketan, Zubie-
tako Zelaieta etxeak eraman 
zuen lehen saria. Bigarren sa-

ria Izeta anaientzat izan zen. 
Hirugarrena, aldiz, Aginagako 
Gorostidi baserria.

Jende askok hartu zuen parte San Tomas azokan. 

Fotokoleko zenbaki sarituak
Bi otar zozketatu geni-
tuen San Tomas Azokan, 
NOAUA!ren Fotokolean ar-
gazkia atera zenutenon ar-
tean. Honatx zenbaki sari-
tuak: Errigoraren otarra 119 
zenbakiaren jabeari egokitu 
zaio. Zuberoako ikastolen 
aldeko bertako produktuekin 
hornituriko otarra berriz, 12 
zenbakia zuenari. Zorionak! 
Sarituentzako bi otarrak 
NOAUA!ko egoitzan ditugu. 
Fotokoleko argazkiak sarean 
dituzue ikusgai; noaua.eus 
atariko Argazkitegia atalean. 
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Kaixo lagunok!! LH1 eta 
LH2.mailako ikasleak 
gara!! Aurten, urtero 

bezala, LH1eko ikasleok Den-
boraren Makina eraiki dugu 
denboran zehar bidaiatzeko. 
Etxetik ekarritako materia-
la erabili dugu eraketarako: 
kartoizko kaxak, tapoiak, ko-
muneko rolloak, arrautza ka-
xak, zilarrezko papera,… eta 
gure lanaren emaitza erakutsi 
nahi izan dizuegu. Gustatu al 
zaizue? Martxan jarriko dela 
uste al duzue? Gu ziur gau-
de baietz eta lehen bidaian, 
Dinosauroen Garaira joango 
gara!! 

LH2kook ere iaz egin ge-
nuen Denboraren Makina, 
eta iaz bezalaxe, aurten ere, 

denboran zehar bidaiatzen ja-
rraitzen dugu. Oraintxe bertan, 
Erdi Aroan gabiltza. Honekin 

lotuta, hizki zopa bat presta-
tu dugu. Ea gustuko duzuen!! 
Bertan, Erdi Aroko Euskal He-

“Denboraren Makina eraiki dugu”

rriko gazteluak azaltzen dira!! 
Aioooooo!!!!

    LH1 eta 2ko ikasleok

Letra-zopa
Aurki itzazu letra zopa ho-
netan Euskal Herrian dauden 
antzinako zenbait dorretxe, 
gaztelu eta jauregiren ize-
nak.

XABIER

MARTIARTU

MUNTSARAZ

OLASO

MENDOZA

ERRIBERRI

IGARTZA

DONAMARIA

ENPARAN

URRUTIA
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Eguberriotan inoiz bai-
no biziagoa izango da, 
euskal presoen eskubi-

deekiko elkartasuna eta es-
kubideok betetzeko exijentzia-
ren eskaera, urtarrilaren 8ra 
arte Dema plazan kokaturiko 
karpa gunean egiten ari diren 
itxialdiarekin eta honen harira, 
egunero antolatu dituzten eki-
menekin. 

Kaleraguneko agenda osoa, 
gabonetako gehigarrian duzue. 
Hitzorduokin batera, Usurbilen 
Nahi Ditugu bilguneak ere urte 
garai honi begirako ekitaldiak 
deitu ditu:
n Abenduak 24, larunbata: 
17:30 Aitzaga paretik, euskal 
presoen eskubideen aldeko 

kantu-jira.
n Abenduak 31, larunbata: 
20:00 Euskal presoen eskubi-
deen aldeko topa berezia.
n Urtarrilak 14, larunbata: 
17:30 Sare mugimenduak dei-
turiko “Euskal presoak, Euskal 
Herrira!” manifestazioa, Bil-

boko Kasillatik abiatuta. Hara 
joateko autobus zerbitzua an-
tolatuko da. Ohiko tokietan bi-
deratuko da izen ematea.
n Informazio gehiago:
kalerakalera.eus 
Facebook: Kalera kalera
Twitter: @kalera_kalera

Presoekiko elkartasuna, inoiz baino 
biziago eguberriotan

Ekitaldi ugari egin dira egunotan frontoian, Kaleraguneak antolatuta.

 

Iñaki eta Eneko Izagirre aita semeak nagusitu dira, aste-
buruan ospatu den elkarte arteko mus txapelketan. Bi txapel-
dunak garaikurra eskutan, pozik asko ageri dira helarazi di-
guten ondoko argazkian. Zorionak!

Aita-semeak txapeldun, 
elkarte arteko mus lehian

Bi ahalduntze 
ikastaro berri 
emakumeentzat
Usurbilgo Udaleko Parekide-
tasun Sailak, urte berrirako 
bi ikastarook antolatu ditu. 
Usurbildarrek izango dute le-
hentasuna:
n Mindfulness: Pepa Bojo 
psikologoarekin, urtarrilaren 
12tik apirilaren 6ra. Saioak os-
tegunetan, 17:00-19:00 artean, 
Bake Epaitegi atzeko lokalean 
(gaztelaniaz). Izen emateko 
epea: urtarrilaren 2tik 9ra. Le-
hentasuna usurbildarrek izan-
go dute.
n Biodantza: urtarrilaren 
20tik apirilaren 7ra, ostirale-
tan 17:00-18:30 artean, Oiar-
do Kiroldegian. Izen emateko 
epea: urtarrilaren 2tik 17ra.
n Izen ematea, informazioa:
Parekidetasun Sailean
943 377 110
parekidetasuna@usurbil.eus

 

Larunbatean Tolosako Beotibarren ospatu zen Emakumea Pilotari 
jaialdian, Miriam Arrillaga zubietarra eta Rosa berrobitarra nagu-
situ ziren 2. mailako pala partidako finalean. 30-16 irabazi zieten 
Otaegi-Erasun bikotearen aurkako lehian. Zorionak!

Miriam Arrillaga, palako 
txapeldun
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Bidasoako 
kontrabandisten 
ibilbidea
Andatza M.K.T.-k prest du 
2017ko mendi irteeren egute-
gia. Berrikuntzekin gainera. 
Urtarriletik uztailera, “Bi-
dasoako kontrabandistak” 
ibilaldia 7 etapetan egitea 
proposatzen dute. Hasiera, 
urtarrilaren 15erako antola-
tu duten lehen txangoare-
kin emango diote. Hendaia, 
Hondarribia eta Harritxulo 
lotuko ditu ibilaldi honek. 
Informazio gehiago, anda–
tzamendizale.info atarian 
jaso dezakezue.

Pagazpe, txapeldun
Ezker Hormako Kluben Arte-
ko Gipuzkoako Txapelketan, 
Pagazpe garaile izan da pala 
motzeko 1. Mailako finalean.

“Ikasle Bikainak” 
izateagatik sarituak
“Kutxak Gipuzkoako Goi 
Mailako Heziketa Zikloetako 
ikasle  bikainak saritu ditu 
aurten lehen aldiz. Usur-
bilgo Lanbide Eskolako Goi 
Mailako Administrazio eta 
Finantzetako Irune Lasarte 
zein Fluido Instalakuntzen 
eta Instalakuntza Termikoen 
Mantenuko Mikel Lopetegi 
ikasleak saritu ditu. Biek di-
ploma zein 500 eurotako saria 
jaso dute. Usurbilgo Lanbide 
Eskolak zorionak opa dizkie  
Irune zein Mikeli”.

Urtea agurtzeko, gabo-
netako futbol topake-
ta antolatu du Usurbil 

F.T.-k abenduaren 31rako Hara-
nen. Urnieta, Villabona, Orio, 
Pasaia, Sanse, Elizondo, Usur-
bil eta Allerru taldeak batuko 
ditu, goizeko 09:30ean aurkez–
pen ekitaldiarekin hasiko den 
ekimenean.

Bartzelonara, 
Reala animatzera
Eguberrioi begira bakarrik ez, 
hurrengo oporraldirako ere 
prestaketa lanetan da Usurbil 
F.T. Bartzelonara bidaia anto-
latu dute apirilaren 16ko as-
teburuan. Realak Bartzelona-
ren aurka jokatuko du bertan. 
Partida ikusteko aitzakiarekin, 

Kataluniako hiriburuan ego-
naldia egiteko aukera izango 
da. Usurbil F.T.-tik aditzera 
eman dutenez, animatzen za-
reten guztiontzat izen emateko 

urtarrilaren 31ra arteko epea 
finkatu dute. Argibide gehiago 
behar dituenak, idatzi dezala 
futusurbil@yahoo.es helbide-
ra. 

Usurbil Futbol Taldearen topaketa

Abenduaren 31ko topaketa Haranen egingo da eta Urnieta, Villabona, Orio, 
Pasaia, Sanse, Elizondo, eta Allerru taldeak izango dituzte aurkari.

Mirotz Ullateren ome-
nez antolatu ohi 
den infantilen mai-

lako Gabonetako Eskubaloi 
Txapelketa abenduaren 30ean 
ospatuko da, egun osoz, 09:00-
20:00 artean Oiardo Kirolde-
gian. 

Gabonetako Eskubaloi Txapelketa, 
abenduaren 30ean

Errifa zozketa
Iruditan duzue. Lara Mon-
tes herritarra izan da Usur-
bil K.E.-ren errifa zozketako 
azken saritua. Bruño etxeko 
mariskada ederra tokatu zaio, 
6.995 zenbakidun errifaren ja-
beari. 

17 urteko Usurbil Kirol Elkar-
teko jokalaria fitxatu du Bera 
Bera eskubaloi taldeak. Abuz-
tuan aurredenboraldia talde 
berean egin zuen. Bidebie-
tan entrenatu eta Usurbilen 
jokatzen zuen. Orain taldea 

indartzea erabaki dute usur-
bildarraren fitxaketarekin. 
Beste herritar baten talde ki-
dea izango da hilabeteotan; 
Lur Errekondorena. Klubean 
lehiatzen ari da baita Esther 
Arrojeria.

Estitxu Berasategi, Bera Berara

Lara Montesek irabazi du Bruño 
etxeko mariskada.

Esther Arrojeria eta Lur Errekondo 
izango ditu taldekide Bera Beran.

Mikel Lopetegi eta Irune Lasarte, 
Lanbide Eskolako ikasleak.
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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 

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.  

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. 
3 logela eta igogailua. Familia 
arduratsua eta nominarekin. Epe 
luzerako. Tel. 687 201 410. 

Pisu bat alokairuan Santuenean. 
2 logela, sukaldea, egongela, ko-
muna. Kapritxoz jarria. Animaliak 
ez dira onartzen. 667 680 236. 

Alokatutako etxe baten bila nabil. 
550 euro gehienez, bi geletakoa, 
Kaxkoan ahal bada. Txakurra 
daukagu. 665 319 105.  

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 / 686 143 786 .

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

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

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 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

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
Etxeko zerbitzuan, helduak edo 
umeak zaintzeko eskaintzen 
naiz. Usurbilgoa naiz eta errefe-
rentziak ditut. 658703636 Lupe 

Auxiliar laguntzaile tituluduna, 
helduak zaintzeko eta etxeko zer-
bitzurako prest, baita garbiketa 
lanak egiteko ere. 622925562 

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–

OHARRA: 2017ko urtarrilaren 13an aterako dugu datorren astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... jakinarazteko azken eguna: 
urtarrilaren 9an astelehena, eguerdiko 11:00etan. Emailez, helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Zorionak 
Ibai! 
4 urte egingo 
dituzu urtarrila-
ren 8an. Muxu, 
muxu, muxu, 
muxu guapo!

Zorionak Anne eta 
Jon!!! Abenduaren 
26an, 6 urte beteko 
dituzue. Gure etxeko 2 
txikientzako zorionak. 
Ondo ondo pasa. Helene, 
aita eta ama.

Zorionak Arai! 
Kostata baina iritsi da 
7. urtebetzea ospatzeko 
eguna. Abenduaren 21ean 
ospatuko dugu txokolate 
bero berua hartuz. Muxu 
handi handi bat!!
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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

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 
zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Edozein ordutan lan egiteko 
prest. 660 041 361 

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)  

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
Lanpara bat topatu nuen Artzabal 
aldean, haizeak eramanda haize 
gogorreko egun batean. Zurea 
bada, deitu 675 712 383. 

Belarra mozteko makina elektrikoa 
(gutxi erabilita) eta enkortxadora 
salgai. 943363201 

Bi artzai txakurkume Gorbea arra-
zakoak saltzen dira. 637 974 994 

Piano edo teklatu bat erosiko 
nuke. 675 00 70 48 Garbiñe.

Litera bat salgai, metalikoa, grisa 
eta 2 X 1,90 metroko neurriekin, 
salgai. Tel. 646 305 658. 

Kotxeko ume aulki bat salgai, 2 - 
3 urteko ume batentzat. Arroxa. 
Tel. 646 305 658.

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 Abenduak 22 - urtarrilak 01
Osteguna 22 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte   

Ostirala 23 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte   

Larunbata 24 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte            

Igandea 25 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte    

Astelehena 26 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte      

Asteartea 27 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte  

Asteazkena 28 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Osteguna 29 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Ostirala 30 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Larunbata 31 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte          

Igandea 01 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.



 22 2016ko abenduaren 23anINGO AL DEU?

Datozenak

Berrituta dator aurten Gabonetako 
Haur Parkea. Tailer ugari eta txiki 
nahiz gaztetxoentzako eskaintza 

zabalarekin.

n Tailerrak: txapa tailerra, karetak, loron–
tziak… 
n Txikientzako gunean: puzgarriak, ludo-
teka, margolarien gunea… 
n Handientzako gunean: ohe elastikoak, 
Rolling estream-eko bi simulagailu… Eta, 
gainera, egunero ikuskizunak.

Ikuskizunak
n Abenduak 26, astelehena, 17:30: Kiki 
pailazoa (Azkona taldea).

n Abenduak 27, asteartea, 17:30: Apaxi 
ipuin kontalaria.
n Abenduak 28, asteazkena, 17:30: Dj 
Jon: Diskofesta.

Agenda
23 24 25

abendua

ostirala larunbata igandea
“Xinpronia eta Olentzerorentzako esku-
titzak”. 19:00etan Aginagako ludotekan.
Zubietako gabonetako kantu saioaren 
entsegua 18:00etan Kaxkapen.
Kaleragunean: presoen alde kantuan. 
Abeslarien emanaldia.

Herriko Artixten bilkura. 10:30ean Potxoe-

nean. 
Gabon kantuak. Hitzordu guztien xehe-
tasunak, Eguberrietako gehigarri bereziko 
agendan.

“Ez daudenen mahaia” Kaleragunean: 
13:00ean.

Kantu Taldearen 
ikastaro berria
Gabonen ondoren ikastaro berriari 
ekingo dio Usurbilgo Kantu Taldeak. 
Urtarrilaren 10ean itzuliko da aste-
roko entsegu saioetara. Asteartero 
biltzen segiko dute, 18:30-19:30 ar-
tean Udarregi Ikastolako kantu ge-
lan. Berrikuntzekin gainera; batetik, 
gogoan izan, kantu-liburuxka berria 
duela taldeak. 5 eurotan salgai dituzue 
NOAUA! Kultur Elkartearen egoitzan. 
Eta taldeak gidari berria du. Susi Elo-
segiren lekukoa hartu du, Udarregi 
Ikastolako musika irakasle ere baden 
Jaione Eskuderok.

Abenduaren 31n, 
Hurbilago San Silvestre 
lasterketa
Hurbilagoko saltokietan edo hurbila-
go.com atarian sartuta bidera daiteke 
inskripzioa, doan. Lasterketa, aben-
duaren 31n abiatuko da arratsaldeko 
17:00etan frontoi ingurutik. Herri er-
diguneari bi itzuli eman eta frontoian 
amaituko da. Eta gero, Hurbilagoko 
establezimenduen hainbat opari 
zozketatuko dira, lasterketarako izena 
eman eta ekimenean parte hartu dute-
nen artean.

Abenduaren 26tik 28ra, Gabonetako 
Haur Parkea Oiardo kiroldegian

Goizez: 11:00-13:00. Arratsaldez: 16:30-19:30. 
2-12 urte artekoentzat, sarrera doan.

Urtarrilaren 2an “Prop eta 
Berta” filma Sutegin
Hilabeteko lehen igandea jai egunarekin 
tokatu denez, haurrentzako hurrengo fil-
maren proiekzioa astelehenarekin ego-
kituko da. Urtarrilaren 2an astelehena, 
17:00etan Sutegin. Sarrera, egunean ber-
tan eta filma hasi baino lehenxeago esku-
ratu ahal izango da Sutegiko takillan.

Komiki Tailerreko ikasleen 
erakusketa
Azken hilabeteotan Joseba Larratxe herri-
tarrak bideratu duen komikigintza tailerre-
ko ikasleen lanak ikusgai jarri ditu ekimen 
honen antolakuntzak, Hitz Aho Udarregi 
Ikastolako Guraso Elkarteak, Sutegi udal 
liburutegian. Eguberriotan zehar bisitatu 
ahalko duzue sortze lanon bilduma.



  



 


