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Ezohiko 
erosketa bat

Argazkiak, lehen kolpean, ez du 
misterio handirik. Emakume bat, 
herriko saltoki batean erosketak 

egiten. Irudiko eszena ez da dirudien 
bezain sinplea ordea. Babes Sareko kide 
bat da eroslea. Bizilagun bati erosketa 
egiten ari zaio. Ditxosozko birusa agertu 
zenetik, adindu asko etxetik atera ezinik 
daude eta boluntarioek egiten dizkiete 
enkarguak. 

Herritarren Babes Sarera laguntza eske 
jo dutenak asko izan dira azken egunetan. 
Adinduei telefonoz deitzeak eta dei horien 
bidez laguntza eskaintzeak zerikusi zuze-
na izan duela uste du Udalak. Zuk ere 
zerbitzu honen premia baduzu, deitu 688 
634 512 telefono zenbakira. Emakume bat erosketak egiten. Irudiko eszena ez da dirudien bezain sinplea ordea. 

Laburrean

Hurrengo alea: apirilak 24
Aste Santua eta Pazko Astea tarteko, 
NOAUA!rik ez da izango datozen bi astee-
tan. Hurrengo astekaria apirilaren 24an 
jasoko duzue. Oharrak edo zorion agurrak 
apirilaren 20a baino lehen helarazi.

Indarkeria kasuetan
Isolamenduak indarkeria sexista areago-
tu dezakeela eta, protokoloa indartu du 
Udalak. Telefono zerrenda bat luzatu du: 
SOS Deiak: 112. / Udaltzaingoa: 943 36 11 12.  

Gizarte Zerbitzuak (goizez): 943 37 71 10.

Berrogeialdian daudenei
Atez ateko sistema egokituko du Udalak 
kutsatuta edo berrogeialdian dauden 
etxeetan. Kasu horietan, berebiziko ga-
rrantzia du Udalari horren berri ema-
teak, 669 87 40 22 telefonora deituta.
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Imanol Ubeda

 Imanol Ubeda                  |              Luis Aranalde                |                  Aritz Gorriti                 |              Maddi Aburruza   

Ez da distopia bat

Saltzaileak kargu hartu 
dit: “eskularruak ipini, 
faborez”. Barkatu. Atzera 

egin dut eta denda atarian ku-
txa bat ikusi dut. Presaka sartu 
naiz eta ez dut kutxako guan-
teetan erreparatu. Desinfek-
tante bat ere bada, guanteen 
aldamenean.

Lehenxeago amari eta izeba-
ri deitu diet, erosketak egitera 
nindoala eta ea zerbait behar 
ote zuten. Biak adinduak dira, 
80tik gora urte dituzte. Eta 
bakarrik bizi dira biak.

Ez dut ilararik topatu baina 
goizetan jendea kanpoan egon 
ohi da zain. Erosle kopurua 
mugatu egin dute eta itxarotea 
tokatzen da. Fruten eta baraz-
kien atalean emakume edade-
tu batekin egin dut estropozu. 
Maskarila du jarria. Aztoratu 
egin da pixka bat. Barkatu, ez 
naiz konturatu. Ez dit erantzun 
eta aldendu egin da. Distan–
tziak mantendu nahi dituela 
jabetu naiz. Ez nau molestatu. 
Beldur da, guztiok bezala.

Yogurrak, arrautzak eta ko-

muneko papera falta dira. Sal–
tzaileari galdetu diot eta bihar 
direla iristekoak. Ados. 

Gainontzeko guztia ondo har-
tu dudala uste dut. Ordaintzera 
noa. Lurrean hainbat marra go-
rri. Metroko distantzia errespe-
tatzeko mezua dauka itsatsita 
marra bakoitzak. 

Pagatu berritan, dendariaren 
bigarren ohartarazpena: “jaso 
ezazu tiketa. Ertzaintzak edo 
Udaltzaingoak eskatzen badizu 
eta eskura ez baduzu, isuna jaso 
dezakezu”. Eskerrik asko. Kalera 
atera eta isiltasun mortala. Txo-
riak dira egun hauetako soinu 
banda. Egoera hain aldrebesa ez 
balitz, ederragoak lirateke txo-
rien kantak nire belarrietara.

Autoa hartu eta Tolosara abia-
tu naiz. Arratsaldeko 19:15 dira 
eta trafikorik ez da apenas. 

Iritsi naiz, aparkatu dut eta 
amaren etxera igo naiz. Atea 
zabaldu dut eta ama, bi metrora 
badaezpada. Eta irri egin diogu 
elkarri. Astebete da ikusi ez du-
dana eta ez diot Kaixo ama, zer 
moduz zaude?-rik esan. Ama, bi 

metrora badaezpada lehor bat 
bota diot. Ondo dagoela esan dit 
gero. Lasai eta sano, baina as-
per-asper eginda. “Lecturasa ere 
ekarri didazu!”.  

Ea gu ondo gauden eta 
baietz. Umearen bideo batzuk 
ipini dizkiot mobilean eta barre 
egin du gogotik. “Ze espabila-
tua dagoen!”. Eta begira argazki 
hau ama, zuk oparitutako petoa 
oso ondo geratzen zaio. “Ze ume 
ederra”, eta begiak bete zaizkigu 
bioi. Beno ama, izebarengana 
noa. “Eskuminak eman”. 

Despeditu ere ez gara egin. 
Anaiak kargu hartu izan digu 
eta badaezpada muxurik eman 
gabe joango naiz, ama. Zaindu 
eta besterik behar baduzu, eska-
tu lasai.

Amaren etxetik gertu bizi da 
izeba eta oinez egin dut bidea. 
Gazte bat ikusi dut, zakurra pa-
seatzen. Hola tía, ¿qué tal? Por 
si acaso a dos metros. Salako 
atean geratu da eta ni atarian. 
“Ya te he dicho que no vinieras. 
Bueno, gracias de todas formas. 
Tengo de todo pero no me que-

daba fruta. ¿Qué tal la niña?”. 
Mobila atera dut. “Espera que 
me ponga las gafas. ¡Pero qué 
guapa! ¡Que me la como!”. 
Presaka nabilela, kotxea hartu 
dudala aprobetxatuz anaiaren-
gana ere joan nahi dudala, eta 
ospa egin dut. 

Joniren etxe azpira iritsi 
naizenean, jende asko zegoen 
leihoetan eta balkoietan txa-
loka. Ohitura bihurtu da da-
goeneko. Aparkatu eta mezu 
bat idatzi diot. Hemen naiz. 
Berehala jaitsi da. Autora hur-
bildu eta bi hitz egin ditugu. 
Ezin izan ditut ilobak agurtu. 
Ur eta Xune ondo? “Ufa, elkar 
mokoka pasa dute arratsaldea. 
Hala ere, oso ondo ari dira por-
tatzen. Beno Ima. Banoa, bizi-
lagunen batek atentzioa deitu 
aurretik. Badakizu, batzuk 
berehala hasten dira oihuka”. 
Serio? Elkarri bostekorik eman 
gabe alde egin du. Autoan sar-
tu eta etxerako bidea hartu dut. 
Isilik egin ditut hainbat metro. 
Nire buruari ozen esan diodan 
arte: Baina zer da hau?

* 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: apirilak 24.  Idatzia ekartzeko azken eguna: apirilak 20.

“Mila-mila esker denoi. Aurrera egingo dugu eta irabaziko dugu”

Erizainak eta osasun ar-
loko gainontzeko lan-
gileak ahalegin berezia 

egiten ari dira egunotan. Ez 
dira bakarrak. Farmazietan na-
hiz dendetan ere asko handitu 
zaie lan karga. Bezeroak horren 
jabe dira eta asko dira esker ona 
agertzen dutenak.  Aliproxen 
adibidea ekarri dugu hona, bai-
na inguruko beste saltoki bate-
na ere izan zitekeen.   

Aliproxekoek jo eta su dara-
matzate bi aste. Arriskuaren 
lehen lerroan daude eta bezero 
askok ondo gogoan dute. “Une 

hau hartu nahiko genuke gure-
gana hurbiltzen zareten bezero 
guztiei bihotz-bihotzez eskerrak 
emateko, edukitzen ari zare-
ten detaileengatik; kafea, pas-
tak, bizkotxoak eta maskarilak 
eman dizkiguzuelako”, zioen 
Aliproxeko langile batek bere 
Facebook orrialdean. “Badira 
gure osasuna arriskuan ikusita 
hainbat aholku eman dizkigu-
ten erizainak ere. Beste askok 
animoak eta txaloak denda ixte-
rakoan....Guztiei, mila-mila es-
ker emandako indar eta animo 
guztiarengatik. Aurrera egingo 
dugu, eta irabaziko dugu”.

Ixoitxa Sanchezek argazki hau eta esker oneko hitz batzuk zabaldu zituen 
Facebookeko bere orrialdean.
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Larunbat bat konfinaturik
Isolatuta gaudela pentsatzen 

dugun une zail hauetan, 
buruari buelta batzuk eman 

beharko genizkioke. Gaur 
egun, mugikorrak dauzkagu, 
ordenagailuak, Interneta… 
Orain, jarri pentsatzen horre-
lakorik izango ez bagenu, no-
lakoa izango litzatekeen kon-
finamentu hau. Eta, hala ere, 
badira egun hauek gailurik 
gabe pasatzen ari direnak. E–
saterako, aiton-amonak.

n 9:00 Esnatu eta lehendabizi 
mugikorra begiratu dut. Bes-
te larunbat normal batekin 
alderatuta, goiz esnatu naiz. 
Baina, tira, ez dut logurarik, 
deskantsatuta nago. Berriz ere, 
eguraldi ona, baina etxean ge-
ratu behar beste egun batez. 
Mutil-lagunak prestatutakoa 
gosaltzera noa.
n 10:00 Larunbata izanda, ez 
dut unibertsitateko lanak egi-
teko gogorik, baina, orain egin 
ezean, beste momenturen ba-
tean egin beharko ditut. Beraz, 
gutxi falta zaidan lan horri ekin 
diot.
n 11:00 Nahiko azkar bukatu 
dut lana. Mutila bizikletan ari 
den bitartean, amari deitu diot, 
edozer kontatzeko. Etxekoei 
egunean bitan edo gehiagotan 
deitzen diedala kontuan izan-
da, edozer esaten diogu batak 
besteari.
n 12:00 Ama, aita eta anaiare-
kin hitz egin dut eta apur bat 
luzatu zait deia. Konturatze-
rako 12ak dira, ze ondo! Bai-
na, orain zer? Youtuben ariketa 
batzuk aurkitu eta hori egitea 
otu zaigu mutilari eta bioi. Be-
rak, ia egunero zerbait egiten 
du, baina nik… Unibertsitate-
ko klaseak eta lanak direla eta 
ez direla, gogorik gabe egoten 
naiz. Baina, gaur, kirola egin 
nahi dut. Modan dago. 
n 13:00 Dutxara joateko ordua 
da. Lehenengo zein joan eraba-
kitzeko, ariketekin asmatutako 
apustu bat egin dugu. Itxarotea 

“Beste larunbat normal batekin alderatuta, goiz esnatu naiz. Berriz ere, eguraldi ona, baina etxean geratu behar 
beste egun batez”.

tokatu zait. Bitartean, mugi-
korra hartu eta Instagram, Fa-
cebook, Twitter… begiratzen 
aritu naiz. Larunbat normal 
batean kalean egongo ginen; 
Aitzagan, zurito bat eta azeitu-
nak jaten, lagunekin, lehengu-
suekin. Zenbat botatzen dudan 
faltan eguzkitan, kaleko terra-
zan, lagunekin zerbait hartzen 
egotea. 
n 14:00 Dutxatuta, bazkaria 
jartzeko ordua da. Ravioli gu-
txi batzuk daude eta makarroi 
batzuk. Ravioliak karbonara 
erara jarri eta gutxi zela iruditu 
zaigunez, makarroiak ere pres-
tatu ditugu tomate eta gaztare-
kin, labean.
n 15:00 Eguraldi ona aprobetxa-
tuta, balkoian mahaia prestatu 
eta bertan bazkaldu dugu, Aste 

Santuan genituen planak go-
goratzen aritu gara, eta gure 
udako planarekin ea zer egin-
go dugun pentsatzen. Bertan 
behera geratuko al da? Edo joa-
teko aukerarik izango al dugu? 
n 16:00 Mahaia jaso, gauzak 
garbitu eta hamaketan etzan 
gara musika lagun.
n 17:00 Lo hartu dugu eguz-
kiaren berotasunarekin. 
n 18:00 Haize freskoarekin es-
natu gara. Hamakak jaso eta 
bizkotxo bat egiten ari garen 
bitartean, gauean zer ikusiko 
dugun erabakitzen hasi gara. 
Pelikula bat, serie berri bat… 
Edo, egun hauetan ikusten ari 
garen EITBko “Pilotari” telesai-
la amaitu eta gero hasi zerbait 
berriarekin.
n 19:00 Usurbilgo Artixten 
saioa hastear da Instagramen. 
Bizkotxoa labean sartu dugula 
aprobetxatuta, Ione Irureta-
goienaren zuzenekoa noiz ha-
siko zain gaude.
n 20:00 Bizkotxo ederra ate-
ra zaigu. Lagunei, etxekoei, 
lehengusuei argazkia bidali 
diegu inbidia pixka bat emate-
ko. Orain txalo  egiteko ordua 
da, unibertsitateko lagunekin 

Skypetik hitz egiten ari naizen 
bitartean. Horrela, herri bakoi–
tzean larunbatetako txaloak 
nolakoak izaten diren ikusteko 
aukera dugu, eta txaloen ostean 
zer nolako “festa” sortzen den 
ikusteko aukera. Beste behin, 
hunkituta amaitu dugu. Zein 
polita den denok gauza berdin 
batengatik batu eta guregatik, 
ezagutzen ez ditugunengatik, 
lanean ari diren horiei txalo za-
parrada bat bidaltzea. 
n 21:00 Txaloen ondoren mu-
sika… eta hau luzatzen doa. 
Baina, ez ahaztu, larunbata da.
n 22:00 Afaria jartzeko ordua. 
Sandwich mixto batzuekin na-
hikoa, postrerako bizkotxoa 
daukagu. Gainera, oraindik, 
bazkariko betekada pixka bat 
daukagu. Bai, azkenean jarri-
tako guztia gehiegi zen.
n 23:00 Afalduta, azkenean 
“Pilotari” telesailarekin jarrai-
tu dugu. Larunbata, eguraldi 
ona, eta gu, etxean. Lagune-
kin, berriz,  parranda eder bat 
noiz botako amesten. 
n 00:00 Telesaila amaitu arte 
esna jarraituko dugu.

Maddi Aburruza.

MADDI ABURRUZA

“Larunbat 
normal batean 

kalean egongo ginen; 
Aitzagan, zurito bat 
eta azeitunak jaten, 

lagunekin, 
lehengusuekin...”
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Usurbilgo Lanbide Eskola: “Irakasleak euren 
etxeetako 3D inprimagailuekin ari dira lanean”

EAEko gainerako Lanbi-
de Heziketako ikaste-
txeekin batera, osasun 

arloko profesionalentzako 
biserak egiten ari dira. Oier 
Aranzabal zuzendariordeak 
adierazi digunez, “gaur 30 egin 
ditugu eta bihartik aurrera 45-
50 egiteko gai izango gara”.

NOAUA! Eredu jakin bat inpri-
matzen ari zarete edota eskola 
bakoitzak garatu al du bere bi-
sera propioa?
Oier Aranzabal. Ekimena 
Maker Euskadi komunitateare-
na izan zen –3D inprimagailue-
kin aritzen den kolektiboare-
na–. Orain, Eusko Jaurlaritzak 
koordinatuta, eskola guztiak 
gabiltza gure ekarpena egin na-
hian. Tknika Ikerketa Zentroa 
ere gurekin batera ari da lanean.

Homologatutako eredu bat ja-
rraitu beharko da, noski. 
Hala da. Martxoaren 22ko as-
teburuan, Euskadiko maker 
komunitateak modelo konkre-
tu bat proposatu zuen. Era be-
rean, Tknika Ikerketa Zentroa 
Osakidetzako profesionalekin 
kontaktuan da eta beraien 
ekarpenekin eredua hobetzen 
joan gara. Atzo biseraren hi-
rugarren bertsioa jaso genuen 
eta dagoeneko laugarren bat 
ari dira prestatzen. 

Beraz, egunez egun hobetzen 

“Eusko Jaurlaritzak koordinatuta, eskola guztiak gabiltza gure ekarpena egin nahian”. Oier Aranzabal Usurbilgo Lanbide 
Eskolako zuzendariordeak adierazi digunez, “Tknika Ikerketa Zentroa ere gurekin batera ari da lanean”.

ari dira bisera eredua?
Hori da. Diseinu on bat zuen 
hasieratik, baina medikuen eta 
osasun arloko profesionalen 
ekarpenarekin diseinu hori ho-
betzen joan dira. 

3D inprimagailuekin ari zarete 

lanean. Horrelako zenbat maki-
na dituzue Zubietan?
Lehenik esan behar da proto-
tipo mailan ari garela lanean. 
Gure inprimagailuen ekoiz–
pen-ahalmena, beraz, mugatua 
da. Usurbilgo Lanbide Eskolan 
egunero 30 bat bisera egiten ari 
gara. 

Eskolako inprimagailuez 
gain, irakasleek euren etxeetan 
dituztenak erabiltzen ditugu. 
Dena den, bagabiltza beste di-
seinu bat egiten. Trokel batekin, 
injekziozko makina batean, mi-
laka bisera egitea da gure as-
moa. Hurrengo astean jarri nahi 

OIER ARANZABAL
“Medikuen eta osasun 
arloko profesionalen 

ekarpenari esker, 
hasierako diseinua 

hobetzen joan gara”

NOAUA! 3D inprimagailu 
hauentzat materiala beharko 
da. Ondo hornituta al zaude-
te?
Oier Aranzabal. Momentuz ez 
dugu materialik behar, bai-
na badakigu Maker Euskadi 
komunitatean soberan duten 
materiala doan eskaintzen ari 
direla.

Biserarako plastiko bereziaz 
aparte, transparentzia orriak 
behar ditugu (aurpegia ba-
besteko xafla transparenteak). 
Momentuz 200 transparentzia 
ditugu eta horrekin moldatuko 
garela uste dut. Esan dizudan 
bezala, asmoa da datorren as-
tean bisera produkzio hau ma-
kina batekin industrializatzea. 

“Ondo hornituta gaude”

dugu makina martxan.

Irakasleek euren etxeetan di-
tuzten 3D inprimagailuekin ari 
zarete lanean?
Bai. Eta eskolako inprimagai-
lu batzuk ere etxera eraman 
dituzte. Atzo 17 egin geni-
tuen. Gaur 30 egin ditugu eta 
bihartik aurrera 45-50 egiteko 
gai izango gara. Lehen esan 
dudan bezala, Tknika Ikerke-
ta Zentroarekin koordinatuta 
gaude. 22 eskola ari gara eure-
kin elkarlanean eta gaur (mar-
txoak 25) 500 bisera egin ditu-
gu denon artean.

Usurbilgo Lanbide Eskolako 3D inprimagailu bat, maker-bisera bat egiten.
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“Eskolak online eskaintzen ditugu”

NOAUA! Duela astebete eten 
zenuten eskolako ohiko mar-
txa. Ikasleekin nolakoa da har-
tuemana? Online ari zarete ala 
eskolak etenda dituzue?
Oier Aranzabal. Eskolak online 
eskaintzen ditugu, bideoen bi-
tartez. Irakasleen eta ikasleen 
arteko kontaktua ez da berbe-
ra, baina momentuz horrela 
konpontzen gara.

Dena den, praktikara lotuta 
dago zuen hezkuntza eskain–
tza. Ez dira egun errazak izan-
go ikasleentzat.
Hala da. Gure leloa hain zuzen 
hauxe da, proiektuka lan egin 
eta egiten ikasi. Ea normalta-
sun batera bueltatzen garen 
laster. Ikasturtea nola edo hala 
aurrera ateratzea espero dugu.  

Biserak egiteko garaian, esko-
lako profesionalen prestutasuna 
erabatekoa izango zen, ezta?
Aste hauetakoa eromena izan 
da. Ahalegin handia egiten ari 
gara zikloa martxan manten–

“Zikloka antolatuta gaudenez, irakasle talde bakoitza bere ikasle taldeari ari zaio eguneroko asistentzia ematen”. 
Argazkian, Joxemari Furundarena irakaslea, maker-bisera bat egiten. 

Biserak 
Osakidetzara 
bideratzen dituzte
NOAUA! Usurbilgo Lanbide 
Eskolan bisera osoa egiten 
duzue, hasi eta buka?
Oier Aranzabal. Biseraren di-
seinuak bi pieza ditu: koroa 
eta transparentzia. Automa-
tikoki lotzen dira bi piezak. 
Plastikozko koroak buruari 
heltzen dio eta koroari trans-
parentzia folio bat eransten 
zaio. Une honetan, jende 
gutxi gaude eskolan baina 
kontserjea ere oso motiba-
tuta dagoenez, bera ari da bi 
piezen muntaia egiten.

Behin biserak egin eta gero, 
nora bideratzen dituzue?
Eskola guztiok taula bat par-
tekatzen dugu Interneten. 
Tknikak garraio zerbitzu bat 
antolatu du eta taxi bat ibil–
tzen da eskolaz eskola bise-
rak batzen. Batutakoa Osaki-
detzara bideratzen da. Gaur 
ordea, anbulantzia zerbi–
tzukoak gurekin jarri dira ha-
rremanetan. Materialik gabe 
zeudela eta bisera eske hur-
bildu zaizkigu. Urgentziaz. 
Donostiako mediku batek eta 
farmazia batek ere guregana 
jo dute. Arazo berbera zuten. 
Gaurko produkzio osoa be-
raientzat izan da: anbulan–
tzientzat, mediku horrentzat 
eta farmaziarentzat. 

tzen eta irakasleak ikasleekin 
ondo koordinatzen. Gainezka 
gaude, egoera berrira egoki–
tzen. Baina era berean, bise-

rarena atera zenean, jendeak 
kristoren prestutasuna erakutsi 
zuen. Eskola barruan sare bat 
antolatu dugu eta beste eskole-
kin koordinatuta gaude. Beraz, 
ahalmen handia izan dezakegu 
osasun arloan detektatzen di-
ren beharrak asetzeko. Orain 
biserak egiten ditugu baina 
beste pieza bat beharko balitz, 
uste dut azkar samar ekoiztuko 
genukeela.

OIER ARANZABAL
“Orain biserak egiten 

ditugu baina beste pieza 
bat beharko balitz, 

uste dut azkar samar 
ekoiztuko genukeela”

Koronabirusak maker komu-
nitatea batu du. Are gehiago, 
kolektibo hau izan da biseren 
ekimena martxan jarri duena. 
Gure irakurleen artean akaso 
izango da bere etxean 3D inpri-
magailu bat duenik. Lagundu 
nahi badu, aukera ederra du 
eskura. Xehetasun gehiago to-
patuko ditu covideuskadi.net 
web orrialdean.

3D inprimagailuak
dituztenek ere 
lagun dezakete

Osakidetzako langile bat, 
maker-bisera batekin.

Anbulantzietako ordezkari bat, 
Lanbide Eskolako biserak jasotzen.
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Puntapaxeko sorginaren EROskopoa

Aurten zure urtebetetze 
eguna berezia izango da, 
etxean ospatu beharko bai-
tuzu. Hileko aholkua: Gon-
bidatu Facebookeko zure 
milaka lagunak festa birtual 
batera!

Apirileko horoskopoa                           Hitzak: Barretartia.  Irudiak: Ainara Azpiazu Aduriz Axpi.

ARIES

Badakigu oso erosoa dela, 
baina saiatu egun guztia pi-
jametan ez egoten. Hileko 
aholkua: Armairua ireki eta 
jantzi zure arroparik dotoree-
na noizean behin. Edo mozo-
rrotu. Bizi poz pixka bat be-
harrezkoa da!

TAURUS

Dagoeneko estresatuta zaude 
waxapetik ez aspertzeko iris-
ten zaizkizun kultur eta ideia 
proposamen guztiekin? Hileko 
gomendioa: Lasai, ezer ez egi-
tea ere aukera bat da; aprobe-
txatu!

GEMINI

Inbidia diezu txakurra duten 
bizilagunei, egunean hiruz–
palau aldiz kalera atera dai-
tezkeelako. Hileko aholkua:  
Ez, ezin diezu txakurra 
alokatu ezta bahitu ere. Pa-
zientzia!

CANCER

Itxiera egoera honetan ariketa 
egitea oso osasungarria da, eta 
ondo etorriko litzaizuke zer-
bait egiten hasiko bazina, bai-
na pixkanaka. Hileko aholkua: 
Hasi beroketak egiten, zure gi-
harrak ez daude eta etxeferuak 
botatzeko moduan!

LEO

Telelana gora eta telelana behera 
dabil mundu guztia. Baina etxe-
tik lan egitea ez da hain erosoa 
seme-alabei ikastolako lanak 
egiten lagundu edota etxeko la-
nak egin behar dituzunean. Hi-
leko aholkua: Esan nagusiari or-
denagailua izorratu egin zaizula.

VIRGO

Egun hauetan frigorifikoko atea 
mila bat aldiz ireki duzu, pi-
katzeko zerbaiten bila. Martxa 
honetan konfinamendua buka–
tzerako 10 bat kilo gehiago izan-
go zara. Hileko aholkua: Jarri 
ezazu hozkailuaren atean mezu 
hau: “Kontuz, arriskua!”.

LIBRA

Badakigu egunero hunki-
tu egiten zarela iluntzeko 
zortzietako txaloekin, baina 
ordu bete txalo egiten ego-
tea gehiegitxo da. Hileko 
aholkua: Esaerak dioen mo-
duan, “Hitzik onena, motze-
na”.

SCORPIUS

Zure bihotzeko kuttuna ez 
duzu aspaldi ikusi eta irrikan 
zaude berarekin egoteko. Hile-
ko aholkua: Pentsatu Usurbilgo 
Romeo eta Julieta zaretela, eta 
egoera honek indartu egingo 
duela zuen maitasuna. Baina 
ez bukatu haiek bezala, e?!

SAGITARIUS

Etxeko txikienak ez aspertze-
ko mila esku-lan, jolas, dan–
tza eta denbora-pasa sortzen 
ari zara egun hauetan. Hileko 
aholkua: Pentsatu duzu inoiz 
Pirritx, Porrotx eta Marimo-
totsei curriculuma bidaltzea?

CAPRICORNIUS

Informatuta egotea oso ondo 
dago, baina eguneko 24 orduak 
koronabirusarekin bueltaka 
egotea ez da osasungarria. Hi-
leko aholkua: Itzali telebista, 
irratia, ordenagailua eta mugi-
korra. Ikusiko duzu zer nolako 
lasaitasuna!

AQUARIUS

Erosketak egiteak arnasa 
ematen dizu baina preben–
tzio neurriak hartuta atera–
tzea beharrezkoa da. Hileko 
aholkua: Eta ez duzu egune-
ro komuneko papera erosi 
behar.

PISCIS
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ALAZNE ARRUTI
“Egoera arrotz honetan, 

zaintza gehixeago 
erdiratzen hasi gara, 

bizilagunaz arduratzen…  
eta ez dakit geure 

argi-ilun guztiekin, ez ote 
garen are humanoago 

sentitzen ari”

Alazne Arruti Bengoetxea

Azken egunetan, ha-
lako momentu zai-
letan, gizakiak bere 

alderik onena eta okerrena 
azaleratzen duela aditu dut 
maiz. Nire kasuan, mendial-
dean bizitzeak dakartzan 
abantaila eta “desabantaile-
kin”, ez dut bizilagunekin 
balkoietako urruntasunetik 
komunikatzeko aukerarik 
izan. Bai ordea,  zakurrekin 
batera aire garbia hartu eta 
eguzkiaz goxatzeko tarterik. 
Eta nahiz eta  erraiak mu-
giarazi dizkidaten elkartasun 
irudi, sorkuntza ekimen eta 
informazio andana jaso ditu-
dan, indarkeriak eta gizarte 
kontrolatzaile baten eran–
tzunak egin die itzal atzetik. 
Konfinamenduan emandako 
egun eskasetan, bizilaguna 
salatu duen salatariaren sa-
latzaileen… hitz eta ekintzek 
osatzen duten ziklo amaiezin 
hori birrintzeko beharra sen-
titzeraino.

Egoera arrotz hau, baliabi-
dez urri ez gabiltzanentzat, 
erronka psikologiko hutsa 
izan daiteke, eta ez nuke 
zehazki horrek suposatzen 
duen guztiaz aritu nahi. Ezta, 
gu baina egoera larriago eta 
prekarioan daudenez jabetu 
eta gehien behar duten horiei 
laguntza eskaintzearen ga-
rrantziaz jardun ere. Berehala 
sortu diren laguntza-sare jen-
detsuak nahikoa baitira gure 
kontzientziazio mailaz jabe–

tzeko. Bejondeigula!
Testuinguru honetatik abia-

tuta, The Misantrahope Socie-
ty taberna ezagutzeko gonbita 
luzatu nahi nizueke. Eta bide 
ematen badidazue, lokal honi 
izen ematen dion kontzeptuaz 
hausnartu nahi nuke. 

Misantropia,  grezieratik da-
torren hitza da: miso («gorroto 
dut») eta anthropos («gizon, 
gizaki»). Beraz, esan daiteke, 
misantropoek, pertsonekin tra-
tua izatea gorroto dutela, edota 
pertsonak, espezie gisa gorroto 
dituztela, muturreko kasue-
tara heltzeraino (hemen koka 
genitzake historian emandako 

zenbait serieko hiltzaileen ka-
suak). 

Aipaturiko tabernak, horixe 
aldarrikatzen du Taiwango 
kalexka estu batean. Depresio 
gogor batek jota, osasun men-
taleko ospitale batean eman-
dako denboraren ostean, gune 
misantropo bat gorpuztu nahi 
izan zuen lokalaren jabe den 
Chen Xiaoguaik. Prozesuan 
zehar, gaitzari aurre egiten la-
gundu zioten pertsonak eza-
gutu zituenak, eremu honetan 
bere gisako pertsonak ezagutu 
edota egoera zailetan aurkitzen 
direnak lagundu daitezenaren 
esperantza du. 

Lokalaren antisozialtasuna-
ren neurriaz jabetzeko, ez da 
bere leloa erreparatu besterik: 
“Gorrota ezazu mundua nahi 
beste”. Norbera da lehenta-
suna bertan eta ez da itxu-
rakeriarentzat lekurik.   Umo-
re beltzak jositako paretak eta 
dekorazio goibela dira nagusi. 
Halako gunean, propio, in-
guruarekin bat egiten duten 

koktelak eskaini behar, nos-
ki. Horien artean, Ghost Is-
land Tea (munduko uharte 
despopulatuei keinua),  Ka-
fkaesque (Franz Kafka idazle 
ezagunaren idazkera ilunari 
erreferentzia) edota No Lon-
ger Human (gizatasunaren 
aurkako aldarria) dastatzeko 
aukera eskaintzen da, bakar-
dadearen edertasunari erre-
paratzeko gonbitaz. 

Bada analogia hau, gizar-
tearen azkenaldiko tenden–
tzia aztertzeko adibidea izan 
daitekeela uste dut. Ez dakit 
ez ote garen misantropo sa-
marrak bihurtu, dela tele–
sailetako pertsona antisozial 
gero eta ugariagoen eraginez 
edota guk geuk jarritako egu-
nerokotasunaren abiadaz. 
Sare sozialak bete ditugu 
purrustaz, baina norberari 
eragiten dioten gai indibidual 
gisa ulertuta hasi ditugu hari 
asko. Oraingoan ordea, Eider 
Rodriguezek Berrian zioen gi-
san, geure bizitzan lehenen-
go aldiz denoi batera gertatu 
zaigu zerbait. Eta bat-batean, 
leihoz barrura bizitza elkar-
banatzen dugunokin jarri be-
har izan dugu aurrez aurre. 
Atera ditugu puzzle zaharrak, 
argazki hautseztatuak eta 
eraiki ditugu hitz aspertuak 
euren gainean. Zaintza ge-
hixeago erdiratzen hasi gara, 
bizilagunaz arduratzen…  Eta 
ez dakit geure argi-ilun guz-
tiekin,  ez ote garen are hu-
manoago sentitzen ari. 

Misantropia

“Ez dakit ez ote garen misantropo samarrak bihurtu, dela telesailetako 
pertsona antisozial gero eta ugariagoen eraginez edota guk geuk jarritako 
egunerokotasunaren abiadaz”. 

Alazne Arruti Bengoetxea    |    Ainhoa Azpirotz Eizmendi    |    Ugaitz Agirre Zapirain   |    Idoia Torregarai Martija
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IXABEL AGIRRESAROBE
Birusagatik ikastaroa 

atzeratu egin behar izan 
duten arren, “gustatuko 

litzaiguke jakitea ea 
jendeari interesatuko 

ote litzaiokeen”

ELKARRIZKETA

Pazko Asterako iragarria zegoen antzerki
ikastaroa atzeratu egin dute

Pazko Astean ez da an–
tzerki ikastarorik izan-
go. Alarma egoerak 

indarrean jarraitzen duenez, 
Muxurbilekoek ez dakite noiz 
arte atzeratu beharko den. 
“Hala ere, gustatuko litzai-
guke jakitea ea jendeari intere-
satuko ote litzaiokeen”, Ixabel 
Agirresarobek aditzera eman 
digunez.

NOAUA! Pazko Astean, gazte-
entzako antzerki ikastaro bat 
eskaintzeko asmoa zenuen. 
Ez da antzekorik antolatzen 
duzun lehen aldia, ezta?
Ixabel Agirresarobe. DBHkoei 
eman izan dizkiet klaseak 
baina oraingo honetan Pazko 
Asteko oporraldia aprobetxatu 
nahi genuen ikastaroak ema-
teko. Hau Muxurbilen ize-
nean antolatuta dago eta, kasu 
honetan, Andrea Arrutik ere 
klaseak eman behar zituen. 
Zoritxarrez, uste dut ezin izan-
go dugula Pazko Astean egin. 
Hurrengo zubi edo asteburu-
ren batean akaso... Hala ere, 
gustatuko litzaiguke jakitea ea 
jendeari interesatuko ote li–
tzaiokeen.

Ikastaro hauetan zein da hel-
burua: ondo antzezten ikas-
tea?
Ikastaroaren helburuak ezber-
dinak izan daitezke. Batzuk 
hastapen gisara hartu dezake-

“Hurrengo zubi batean edo astebururen batean egin beharko dugu”, adierazi digu Ixabel Agirresarobek.

te. Beste batzuk ondo pasa–
tzeko. Izango dira ere oholtza 
gainean egoten ikasi nahiko 
dutenak. Imajinazioa lantzeko 
tailer aproposa da guztientzat.

Bi egunetako ikastaroak
Nolakoa izan ohi da ikasta-
roaren mekanika? 

Bi egunetako ikastaroak izango 
lirateke. Guk goiz eta arratsal-
dez eskainiko ditugu eskolak, 
baina ikasleak aukera izango 
du goizez bakarrik ala goiz eta 
arratsaldez egiteko.

Bestetik, ikasleak adinka batu 
nahi ditugu. 6 urtetik 12/13 urte 
artekoekin talde bat osatuko 
genuke eta 14 urtetik gorakoe-
kin (gazteak eta helduak) beste 
bat. Taldeek gutxienez 8 ikaslez 
osatuta egon behar dute. An–
tzerkiaren oinarriekin hasiko 
ginateke eta gure imajinazioa, 
ahotsa eta gorputza erabiliz es-
presioa, pertsonaiak, eszenak... 
landuko genituzke.

Ikastaroan parte hartzeko inte-

NOAUA! Muxurbilekoak beza-
la, zu ere txikitan hasi al zi-
nen antzerki munduan?
Ixabel Agirresarobe. Aspaldi 
hasi nintzen antzerkietan eta 
ikuskizunetan parte hartzen. 
Gure ikastolan (Landaberri), 
noizean behin antzerki esko-
lak antolatzen zituzten. Ni 
oso gustura joaten nintzen eta 

gerora, gure gelakoen artean, 
antzezlanak osatzen genituen.

Gerora, ikasketekin aurrera 
jarraitzeko zein bide hartu ez 
nekien. Orduko eskaintzan ez 
zen Antzerkia inon agertzen. 
Norberak bilatu behar zuen 
bidea eta gaitz erdi! Aurkitu 
nuen. Lau urteko ikasketak 
egin nituen eta geroztik, bo-

ladak ezberdinak izan arren, 
inoiz ez diot utzi honetan lan 
egiteari.

Kultur arloari goitik behera 
eragin dio koronabirusaren 
krisiak. Zu plazaz plaza ibil–
tzen zaren aldetik, emanaldi 
asko galdu al dituzu?
Egoera berri honekin hamai-

ka buruhauste izaten ari gara 
denok. Oraingoz saio batzuk 
bertan behera geratu zaizkit 
baina aurten, auskalo noiz, 
egiteko asmoarekin. Inork ez 
daki zenbat denbora egon be-
harko dugun horrela. Eta au-
rrerago ditudan beste saioak 
ere galduko ote ditudan ez 
dakit.

“Inork ez daki zenbat denbora egon beharko dugun horrela”

resa duenak zer egin behar du 
izena emateko?
Ikastaroa egin nahi duenak ixa-
bel.agirresarobe@gmail.com 
helbidera idatzi edo 675 712 
383 telefono zenbakira deitu 
dezala.

Ikastaro amaieran, zuzene-
ko emanaldirik egin al duzue 
inoiz?
Ikastaro honekin, berez, ez 
dugu emanaldi bat antolatzeko 
asmorik, baina nork daki. 

Batzuetan taldean bertan 
zer sor daitekeen ezin da jakin 
eta ederra litzateke aurrera be-
gira zerbait gehiago ikasteko 
asmoarekin hurbiltzea gure-
gana.



  PIL-PILEAN819. zenbakia 19KORONABIRUSA

BABES SAREA USURBILEN
Adinekoak, elbarritasunen 

bat dutenak edota 
gaixorik edo isolatuta 
daudenak laguntzeko 

osatu dute sarea. 
Telefonoa: 688 634 512

Premian diren herritarrek zerbitzu ugari 
dituzte eskura
Herritarren 
Babes Sarea:
65 urtetik gorako herritarrei, 
elbarritasunen bat dutenei, 
haurren zaintzarako arazoak 
dituztenei eta gaixorik edo 
isolatuta daudenei laguntzeko 
osatu dute Herritarren Babes 
Sarea: 688 634 512.

DYAren 
laguntza sarea:
DYAk 24 orduko zerbitzua 
dauka martxan. Edozein une-
tan deitu daiteke 943 46 46 
22 telefono zenbakira eta nor-
berak duen beharraren berri 
eman. 

Zubietako sarea:
Sendagairen bat, jakiren bat, 
laguntza bereziren bat behar 
baduzu, Zubietako Herri Ba–
tzarra behar hauei aurre egite-
ko antolatu da: 616 324 878.

Oinarrizko elikadura 
bermatzeko 
diru-laguntzak:
Hauexek izango dira onuradu-
nak: euren elikadura, lehendik, 
elikagaien bankutik berma-
turik zutenak, eta Gizarte La-
rrialdiko Laguntzak jasotzeko 
ezartzen diren gehienezko di-
ru-sarreren baldintza betetzen 
dutenak, 2020 urteko diru-sa-
rrera aurreikuspenen arabera.

“Diru-laguntza honen hel-
burua da konfinamenduaren 
ondorioz elikadura bermatu 
ezin duten hainbat kolektibo 
zaurgarriri laguntzea alarma 
egoerak irauten duen bitartean, 
hain zuzen, elikadura berma–
tzeko baliabideak emanez. 

Langabetuen eta pentsiodu-
nen kasuan, Gizarte Larrialdiko 
Laguntzak jasotzeko ezartzen 
diren gehienezko diru-sarreren 
baldintzak hartuko dira errefe-

Koronabirusaren sintomak dituzten pertsonen garraio zerbitzua ere 
egiten dutela adierazi dute DYAkoek sare sozialen bitartez.

rentziatzat”. Hau da, 2020 urte-
ko diru-sarrera aurreikuspenak 
baldintza horien azpitik dituz-
ten herritarrek diru-laguntza 
berri hau jasotzeko eskubidea 
izango dute.
n Kide bakarreko familia 
unitateak: urtean, gehienez, 
13.427 euroko diru-sarrerak.
Jasoko duten laguntza: 100 
euro hamabost eguneko.
n Bi kideko familia unitateak: 
urtean, gehienez, 17.241 eu-
roko diru-sarrerak.
Jasoko duten laguntza: 150 
euro hamabost eguneko.
n Hiru kide edo gehiagoko fa-
milia unitateak: urtean, gehie-
nez, 19.072 euroko diru-sarre-
rak.
Jasoko duten laguntza: 200 
euro hamabost eguneko.

Eskariak telematikoki egin 
beharko dira Udaleko erregis-
tro nagusian: 

erregistroa@usurbil.eus
Salbuespenezko egoera ba-

ten aurrean bakarrik emango 
da arreta presentziala eta ho-
rretarako aurretiazko hitzor-
dua eskatu beharko da 943 377 
110 / 943 371 951 telefono zen-
bakietara deituz.

 

Aldaketak garraio 
zerbitzuetan:
Covid19ak eragindako egoe-
ra dela eta, martxoaren 16an 
tren eta bus zerbitzuak mu-
rrizten hasi zirela berri eman 
genizuen aurreko aldizkarian. 
Zenbait geltoki eta garraio zer-
bitzuetan izandako bidaiari pi-
laketek ordea, biharamunerako 
egoera guztiz aldarazi zuten. 
Egun hartan %50era gutxitu-
tako tren zerbitzuak berriz ere 
ohiko ordutegira itzuli ziren. 
Lurraldebusek, %40-%60 ar-
teko zerbitzuen murrizketei 
eusten die.
Informazio gehiagorako: 
lurraldebus.eus

Indarkeria kasuetan, 
zer egin?
Isolamenduak indarkeria se-
xista areagotu dezakeela eta, 
protokoloa indartu du Udalak. 
Telefono zerrenda bat luzatu 
du, hauxe:
n SOS Deiak: 112.
n Udaltzaingoa: 943 36 11 12.
n Gizarte Zerbitzuak (goizez): 
943 37 71 10.
n Satevi, emakumeen aurkako 
indarkeriaren biktimentzako 
telefono bidezko 24 orduko 
arreta zerbitzua: 900 840 111.

Arreta psikologikoa 
jasotzeko aukera:
Osasun fisikoa zaintzez gain, 
burukoa ere zaintzen lagun–
tzeko zerbitzu bat ere martxan 
jarri du Gipuzkoako Psikolo-
gia Elkargo Ofizialak. Pertso-
na hauei guztiei psikologikoki 
laguntzeko helburuz zabaldu 
da telefono bidezko arreta psi-
kologikoa. Zerbitzua elkarteko 
kide diren boluntario profesio-
nalek eskainiko dute. Zenbaki 
honetan: 692 566 160.

Hondakinen bilketa:
Udalak atez ateko sistema 
egokitu du. Kutsatuta edo be-
rrogeialdian dauden etxeetan, 
berebiziko garrantzia du Uda-
lari horren berri emateak: 669 
87 40 22. 

Xehetasunak, kontrazalean.

Birusak kutsatuta 
egon daitezkeenak 
Hernanira jo dezatela
Hernanin artatuko dituzte Co-
vid19 birusarekin kutsatuta 
egon daitezkeen herritarrak, 
00:00etatik 24:00etara. Medi-
kutara joan aurretik, dena den, 
telefonoz deitzeko eskatu diete 
herritarrei.
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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
Usurbilen, kaxkoan eta in-
guruan pisu bat alokatu nahiko 
nuke. Txakurra daukat. Hilaren 
1ean ordaintzeko konpromisoa. 
661115222. 

Etxebizitza salgai Kalezarren: 
79m2 berritua, 2 gela, komuna, 
sukaldea, jangela, egongela, ha-
rrera. Dena kanpoaldera. Gan-
bara handia partekatua. 35m2 
garajea aukeran. 686462705 

Etxebizitza salgai Santuenean: 2 
gela, sukalde handia, egongela, 
komuna, bi balkoi, egongela. Ar-
gitsua, dena kanpoaldera. Etxeko 
eta komunitateko obra guztiak 
eginak. Trasteleku pribatua por-
talean. 677471648 

Etxebizitza egin daitekeen 61 
metro karratuko lokala salgai 
Munalurran. Nahi izanez gero, 
lizentzia, proiektua eta   etxebi-
zitza egiteko aurrekontua esku-
ragarri. 943 916 182 (Jon)  

Etxea salgai, Zubiaurrenean. 70 
m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Balkoia trastelekua. 
Dena kanpora. Fatxada eta teila-
tua berrituta. 688 779 465.

3 logela eta ganbarako etxebi-
zitza salgai edo alokairuan Agi-
nagan. Berritu berria, eguzkitsua 
eta lasaia. Tel. 650450869

Etxea erosi nahi dut Usurbilen. 
Kaxkotik gertu dagoen auzo ba-
tean. Gehienez 100.000 euro or-
daintzeko prest. Tel. 666 770 851 

Etxebizitza eta garajea salgai. 
Biak batera edo aparte. 3 logela, 
sukalde-egongela, 2 bainugela. 
Etxebizitzak 78 m2 eta garajeak 
50m2. Tel. 676 453 176. 

Pisu bat salgai Kale Nagusian. 3 
logela, sukaldea, egongela eta 
2 bainugela. Dena kanpoaldera. 
Ganbara prezio barruan. Prezioa: 
205.000 euro. Tel. 629 631 838 

Alokairuan    

Gela bat alokatzen da Usur-
bilgo erdigunean. Giza-se-
me euskaldun eta adinekoa 
687348223 

Etxe bat edo logela bat alokatu 
nahiko nuke Usurbil edo in-
guruan. Kontratua beharrezkoa. 
Gustura jasoko dut zure deia 
horretarako aukerarik baduzu. 
633141060 

Etxebizitza baten bila gabiltza. 
Baserri bat zainduko genuke 
aukeran. Familia bat gara, bi 
seme ditugu eta euskaldunak 
gara. 630 335 561.

Marradun garaje bat alokairuan 
Bizkarre auzoan. 696 014 585 

Alokairuko pisu baten bila ga-
biltza. Bi neska gara, biak lana-
rekin, arduratsuak eta garbiak. 
688893668 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Tel. 620 708 265 / 686 143 786. 

Logela bat alokatuko nuke. Mutil 
langilea, serioa eta arduratsua. 
651 197 381 / 632 138 393 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Santuenea auzoan trastero txiki 
baten bila nabil. 626 735 354 

Nissan Terrano 2 markako kotxea 
salgai. 943429682 / 637293471  

Kale Nagusian garaje bat salgai. 
Ez da garaje itxita. Prezioa ne-
goziagarria. 667336405.

Atxegalden garaje bat erosi 
edo alokairuan hartuko nuke.  
653014518 

Garaje itxi bat alokatzen da Erre-
katxiki kalean. Tel. 616 235 366. 

Alokairuan 50m2-ko lokal/gara-
je bat Atxegalden. Autoak sar–
tzeko atearekin. Goiko kalea 2. 
676453176 

Baju bat alokatzen da Munalu-
rra, 4ean. Tel. 652 765 583 

Garajea salgai Txaramunto 
kalean. 23 m², ate elektrikoa eta 
itxia. 615744628. 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak  

Game Masterra behar dugu 
Quantum Escape Room-en. Gaz-
tea bazara, eta jokoak nahiz ihes 
gelak gustatzen bazaizkizu bidali 
CV info@quantum.eus helbidera 

Usurbilgo neska edo mutil 
bat behar dugu, ingeleseko 
klase partikularrak emateko. 
608201745 

Txiribogan asteburuetarako lan-
gileak behar dira. Interesatuok 
hona deitu: 629 951 931.

Sukaldari laguntzaile bat behar 
dugu Lukainkategi erretegian. 
680 483 164 

Zerbitzaria behar da Lasarteko 

taberna baterako. Interesa-
tuak deitu telefono honetara: 
607110365.

Finantza eta aseguruetako ku-
deatzailea behar da Buruntzal-
dean. Baldintzak: Esperientzia 
gabe aseguruetan, prestakuntza 
enpresaren kontura eta kotxea-
rekin. Betebeharrak: profesio-
naltasuna eta seriotasuna, lanbi-
de-heziketa eta baldintza onekin. 
Tel. 699 760 873

Udarregi Ikastola partikularrak 
emateko prest dagoen jendea-
ren zerrenda eguneratzen ari 
da. Partikularrak emateko prest 
egongo bazina, bidali mezu bat:            
gorputzaldiak@udarregi.eus 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Esperientzia eta erreferentziak 
ditut. Etxeko lanak, pertsona 
helduak zein umeak zainduko 
nituzke, orduka zein egun osoz. 
602830982

Usurbilen lan bila nabil zaintza 
lanak edo etxeko lanak egiteko. 
Esperientzia handi eta errefe-
rentzia onak. Orduka zein lanaldi 
osoan aritzeko disponibilitatea. 
617857807 

Garbiketa eta zaintza lanak egin-
go nituzke. Esperientziarekin. 
Orduka, edo lanaldi osoz aritzeko 
disponibilitatea. 603315126

Garbiketa lanak, edo zaintza la-
nak egingo nituzke. Disponibili-
tate osoa daukat eta esperientzia 
antzeko lanetan. 631818150 

Pertsona helduak eta haurrak 
zaintzeko edo garbiketan aritzeko 
lan bila nabil. Denbora osoz edo 
orduka. 602424658

Eraikuntzan, jardineritzan edo 
bestelako ofizioetan lan egingo 
nuke. Bizargin moduan aritzeko 
ere bai. 602424658 

Laguntza soziosanitarioa behar 

baduzu ez izan zalantzarik dei–
tzeko. Esperientzia zabala osasun 
eta zaintza alorrean. Kontxu 
619827232 

Orduka lan egingo nuke Usurbil–
en garbiketa lanetan zein zain–
tza lanetan. 689027247 

Lanaldi osoz aritzeko lan bila na-
bil. Esperientzia asko 661091863 

Adinekoak zaintzen zein garbike-
ta lanak egiten esperientziadu-
na. Disponibilitate osoa. Egoitza 
baimena ere badut. 645067560 
Betza 

Adinekoak zainduko nituzke. Es-
perientziaduna. 666097595.

Lan bila nabil. Adinekoak zain–
tzeko prest. 617016290.

Lan bila nabil asteburuetarako, 
adinekoak zaintzeko. 688712294

Lan bila nabilen gazte bat naiz. 
Garbiketan edo pertsona hel-
duak zaintzen, arratsaldetan edo 
gauean. Tel. 633 159 088. 

Lan bila nabil, pertsona helduak 
zaintzeko, arratsaldetan edo 
gauetan. 655 986 552 

Lan bila nabil. Garbiketan edo 
pertsona helduak zaintzen. Se-
gituan lanean hasteko moduan. 
631 703 566

Lan bila nabil. Garbiketan edo 
pertsona helduak zaintzen. Se-
gituan lanean hasteko moduan. 
632 618 839

Lan bila dabilen mutil bat naiz. 
Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan. Tel. 617 016 290

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen, garbiketan, 
ostalaritzan edo plantxa egiten. 
676 188 411

Lan bila nabil. 655 986 552 

Mutil langilea naiz. Pisu baten 
bila nabil alokairuan altzaririk 

OHARRA: Aste Santuan eta Pazko Astean ez dugu aldizkaririk argitara ematen. 2020ko apirilaren 24an aterako dugu hurrengo astekaria. 
Ordurako ohar edo zorion agurrik baduzue, apirilaren 20a baino lehen helarazi. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus            

Zorionak, Irene! 
Zure lehen 10 urteengatik!! 
Beti positibitatea adieraziz, 
adibide bikaina zara!! 
Jarrai ezazula beti horrela!! 
Muxu potoloak familia 
guztiaren partez.
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Goardiako farmaziak Apirilak 02 - Apirilak 26
Osteguna 02 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte             

Ostirala 03 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte      

Larunbata 04 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte     

Igandea 05 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte 

Astelehena 06 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte      

Asteartea 07 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                                

Asteazkena 08 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte                                  

Osteguna 09 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte             

Ostirala 10 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte   

Larunbata 11 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte   

Igandea 12 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte  

Astelehena 13 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte        

Asteartea 14 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte                                 

Asteazkena 15 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte                                   

Osteguna 16 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte            

Ostirala 17 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte      

Larunbata 18 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte    

Igandea 19 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Astelehena 20 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte       

Asteartea 21 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte                                

Asteazkena 22 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte                                   

Osteguna 23 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte            

Ostirala 24 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte       

Larunbata 25 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte    

Igandea 26 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte   

LARUNBATETAN,
Usurbilgo bi farmaziak ireki-
ta egongo dira: 9:00-13:30

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
URRUTIA-MARTIN
Etxeberri auzoa, 1. Florida
943 55 77 38

Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian ikusgai.

 

 

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 692 898 492
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

gabe. Soldatarekin. 666 108 164 

Haur edo adinekoak zaintzeko 
emakume esperientzia han-
dia duena eskeintzen da. Baita 
ere etxeko garbitasunerako. 
602568090 / 658706345

Lan bila nabil. Helduak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 603 818 142

Lan bila nabil. Helduak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 648 271 757

Lan bila nabil. Helduak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan. 
Berehala lanean hasiko nintzate-
ke. 617 016 397

Neska arduratsua lan bila nabil, 
umeak edo helduak zaintzeko 
edo garbiketan. 632 285 101

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. 632 264 187

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. 688 712 294

Ikastolatik atera ondoren umeak 
zaintzeko prest dagoen neska 
usurbildarra naiz; gaztea eta 
euskalduna. Edozer dela ere, 
deitu edo bidali whatsapp mezu 
bat lasai 688637679 zenbakira, 
Maddi. 

Lan bila nabil. Margolari bezala 
lan egin dut, garbiketa laneta-
rako titulua dut, “catering”ean 
ere aritu izan naiz. 686 51 35 36. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 631 
864 292.

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen, edo garbiketan lan 
egingo nuke. Tel. 617 748 714.

Lan bila dabilen neska arduratsua 
naiz, esperientziarekin. Umeak 

arratsaldez zaintzeko prest. Ma-
ria 672340330 

Pertsona heldu edo depen-
dienteak zaindu edota etxeko 
garbiketa lanak egiteko prest. 
Soziosanitario titulua dut eta 
esperientziaduna. 686 825 587.

Ordukako lan baten bila nabil 
arratsaldeetarako, garbiketa eta 
haur edo helduen zaintza lanak 
egiteko. Berehala hasteko prest. 
Erreferentziak ditut.       Espe-
rientziaduna. 688 77 41 80.

Pertsona helduen zaintza lanak 

egiteko lan bila nabil. Berehala 
hasteko prest. Esperientziaduna 
eta erreferentziak ditut. 658 45 
36 76.

Emakume arduratsua, garbike-
ta lanak eta haur zein helduak 
zaintzeko prest. 617 75 15 22 

Emakume bat etxeko nahiz     
zaintza lanetan aritzeko prest. 
Esperientziaduna. 693000147

Lan bila dabilen neska bat naiz. 
Arduratsua eta esperientziarekin. 
Garbiketa lanak egiteko prest. 
11:00-17:00 bitartean. Tel. 603 

315 126 

Lan egiteko prest dagoen neska  
bat naiz. Garbiketa, zahar edo 
haurren zaintza... Paperekin eta 
esperientziarekin. 618 350 804.

Lan egiteko prest dagoen neska 
bat naiz. Zaharrak, haurrak, etxe-
ko lanak...  Esperientziarekin. 688 
777 464.

Lan bila nabilen neska bat naiz. 
Tel 602 069 147

Lanean berehala hasteko prest. 
Neska jatorra, arduratsua eta 
langilea. 604166831. 

Lan bila nabil. Garbiketan,      
pertsona helduak edo umeak 
zaintzen. Berehala lanean hasiko 
nintzateke. 632 140 789.

Lan bila dabilen neska ardura–
tsua naiz, esperientziarekin. Be-
rehala lanean hasiko nintzateke. 
637 106 649.

BESTELAKOAK
Isabelita Mandarina Japo-
niarrak (txoriak) ditut salgai. 
659185107 

Ingelesarekin laguntzeko, Usur-
bilgo pertsona baten bila nabil, 
DBH 1ean ikasten ari den nire 
alabarentzat. 627 18 46 74 

AMC markako eltze bat daukat 
salgai. Oso ondo dago 943363201 

Matxaka; sagarra txikitzeko 
tresna daukagu salgai. Itziar 
637974994. 

Baserriko kalabazak salgai. 605 
783 227.

Estilo guztietako txirikordak 
(trenza) egiten dira. 658706345,  
60256809.

Andatzpe Elkartean bazkide be-
rriak sartzeko plaza libreak dau-
de. Edozein zalantza argitzeko 
669 205 896 (Aitor). 

Andatzpe elkarteko bazkidea 
naiz, plaza saldu nahiko nuke. 
699 421 238 Iñigo. 

Ohe artikulatua salgai. 1’35 neu-
rrikoa da eta berri berria dago. 
650 027 123.

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, pa-
tineteak, liburuak… Atalluko 
Garbigunean, doan hartu dai-
tezke. Astelehenetik ostiralera: 
10:15-13:00 /  16:00-19:00.  Jai 
egunak ez diren larunbatetan: 
9:00-13:00.



 22 2020ko apirilaren 3anINGO AL DEU?

Agenda
02 03 04

apirila

osteguna ostirala larunbata
Allur Anai Arrebak ‘Sortuz, bakardadea 
isolatuz’ ekimen birtualean. 19:00etan zuze-
nean, Usurbilgo artixtak Facebook orrialdean 
edota @sortuzbakardadeaisolatuz Instagram 
kontuan.

Maddi Zuloagaren saioa ‘Sortuz, bakar-
dadea isolatuz’ ekimen birtualean. 
19:00etan, Usurbilgo artixtak Facebook 
orrialdean edo @sortuzbakardadeaisolatuz 
Instagram kontuan.

Elkarrizketa ‘Sortuz, bakardadea isolatuz’ 
ekimen birtualean. 19:00etan zuzenean, 
Usurbilgo artixtak Facebook orrialdean edota 
@sortuzbakardadeaisolatuz Instagram kon-
tuan.

Kontuan hartzekoak

Sutegi itxita dagoen 
arren, liburuak 
mailegatzeko aukera 
dago eLiburutegia
zerbitzuaren bitartez
Udal liburutegia itxita egon arren, eLi-
burutegia martxan da. Filmak nahiz li-
buruak modu digitalean eskuratu nahi 
dituenarentzat, ohar hau plazaratu 
dute:  “www.eliburutegia.euskadi.eus 
web orrialdean eskura ditugu liburu 
digitalak eta filmak; zalantzarik iza-
nez gero, jarri gurekin harremanetan 
(astelehen–etik ostiralera, 9:00etatik 
14:00etara,  lan egunetan), eta lagun-
duko dizugu. Eutsi goiari!”.

Informazio gehiago:
n Telefono zenbakia: 943360692
n Whatsapp: 688625477
n Posta: biblioteka@usurbil.eus
n Facebook: @sutegi05 
n Instagram: @sutegi05 
n Twitter: @usurbib

Usurbilgo Artixtek antolaturiko 
zuzeneko saioak martxoaren 24an 
abiatu ziren. Ixak Arrutik piano 

kontzertu eder bat eskaini zuen sare sozia-
len bitartez eta jende askoren arreta be-
reganatu zuen. Maddi Egizabal, Azpiazu 
Zubeldia Anai Arrebak, Ibai Arrieta eta 
Ione Iruretagoienaren txanda iritsi zen on-
doren. Denei elkarrizketa bana egin genien 
eta solasaldiak noaua.eus web orrialdean 
dituzue irakurgai.

Partehartzea, edonori zabalik
Ekimena irekia da. Bi modu hauetara har 
daiteke parte:
1.- Zuzeneko emanaldiak eskainiz (Ins-
tagram eta Facebook sare sozialetako 
Direct/Zuzenean aukeraren bitartez) 
kontzertuak, solasaldiak, tailerrak, ikas-
taroak...
2.- Denetariko bideoak eta argazkiak sa-
retuz. Etxean burutu duzuen edozein 
sorkuntza elkarbanatzea, alegia: esketx, 
bertso-sorta, txiste, bideoklip...

Proposamenak helarazteko modua
“Hauek guztiak ikusteko, jarraitu gure pro-
filak Facebook (Usurbilgo artixtak orrial-
dea) eta Instagramen (@sortuzbakarda-
deaisolatuz). Zuzeneko bat burutu nahi 
baduzu idatz iezaguzu aipaturiko plata-

Arratsaldeak gozatzeko 
modu berri bat

Azpiazu Zubeldia Anai Arrebak martxoaren 
26an aritu ziren. “Sortuz bakardadea isolatuz” 
zikloko saioak 19:00etan izan ohi dira,

formetara edo idatzi email bat artixtak@
gmail.com helbidera. Bestetik, ikus-entzu-
nezko euskarririk sortu baduzu, helarazi 
guri bide berberak erabiliz”. 

Aste honetako zuzenekoak:
n Martxoak 30: Iñigo Sasiain. 19:00.
n Martxoak 31: Ugaitz Agirre. 19:00.
n Apirilak 1: Antton Aranburu. 19:00.
n Apirilak 2: Elkarrizketa. 19:00. 
n Apirilak 3: Allur Anai Arrebak. 19:00.
n Apirilak 4: Maddi Zuloaga. 19:00.

Xehetasun gehiagorako:
n Twitter: @artixtak
n Instagram: @sortuzbakardadeaisolatuz
n facebook.com/usurbilgoartixtak/



  



 


