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Erosketa-orga opari, Usurbilen bizi 
eta erostearen truke 

Laburrean

Uztailaren 24ko NOAUA! plazaratu eta 
gero, udako oporrak hartuko ditugu. 833. 
astekarirako ohar edo zorion agurrik ba-
duzue erredakzioa@noaua.eus helbidera 
helarazi, hilaren 20a baino lehen.

Berrogeialdian 
daudenentzat oharra
Udalak atez ateko sistema egokitu du 
COVID-19a izan edo berrogeialdian dau-
den etxeetarako. Kasu horietan, berebi-
ziko garrantzia du Atez Ateko bulegora 
deitzeak: 900 776 776.

Usurbilen bizi eta erosteak di-
tuen onurak anitzak dira, bizi 
berri izan dugun konfinamendu 

garaian are ageriagoan geratu direnak. 
Eta horretan jarraitzera, herrian bizi eta 
kontsumitzera gonbidatzen gaitu Hur-
bilago Usurbilgo merkatari eta ostalarien 
elkarteak. Kanpaina berri bat abiarazi 
dute; herrian bizi eta beharrezkoa dugun 
hori herriko saltokietan eskuratzea sus-
tatzeko. 

Opari ederrekin gainera; albiste honi 
atxikitako Hurbilagoren argazkia duzue 
horren lekuko zuzena. Herriko merkatari 
hainbat ageri dira, erosketa-orga bana-
rekin. Orga hauek zuenak izango dira 
laster; merkatari eta ostalarien elkarteko 
kide diren denda bakoitzak bat zozketa-
tuko du, uztailaren 24ra arte erosketak 
egiten dituztenen artean. Erosketak egi-

terakoan, dendariak emandako txartel 
bat bete beharko da datu pertsonalekin 
eta dendan utzi beharko da. Zozketara 
arte itxaron beharko da gero.

Oparituko dituzten erosketa karroen 
erabiltzaileek lau haizeetara zabalduko 
dute kanpaina honen lelo eta mamia; 
“Usurbilen bizi, Usurbilen erosi”, aldarria.

Orga hauek zuenak izan daitezke. Hurbilago merkatari eta ostalarien elkarteko kide bakoitzak 
bat zozketatuko du, uztailaren 24ra arte erosketak bertan egiten dituztenen artean.

Opor aurreko azken 
NOAUA!, uztailaren 24an

Operarioen lan poltsa 
osatzeko deialdia
Ekainaren 26az geroztik izen emateko 
15 laneguneko epea zabaldu du Uda-
lak uztailaren 17ra arte. Eskaera orriak 
Udalaren usurbil.eus atarian eskura dai-
tezke.
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Luis Aranalde

   Aritz Gorriti                 |                          Imanol Ubeda                  |                          Luis Aranalde              

Zinemaz maitemindua

Ennio Morricone konpo-
sitore ezaguna hil da, 
91 urterekin. Zinema-

gintzak izan duen musika 
sortzailerik handienetariko 
bat zalantzarik gabe. Gutun 
bat idatzi zuen hil aurretik 
eta bere abokatuari utzi zion 
irakur zezan mundu hau uz-
ten zuenean. Honela dio: ”ni, 
Ennio Morricone, hil naiz”. 
Inor molestatu gabe eta dis-
krezio osoz joan zen San 
Fermin bezperan. Hileta ere 
etxekoen artean egitea nahi 
izan zuen.

Bere biografia azaltze-
rakoan honako datu hauek 
aurreratuko nituzke: Erro-
man jaio zen 1928an. Bere 
aita tronpeta jotzailea zen eta 
beraz, etxean bazuen musi-
karen tradizioa eta 9 urtere-
kin hasi zen piezatxo batzuk 
konposatzen. Bere musika 
ikasketak Alessandrini  mu-
sikariaren gidaritzapean egin 
zituen. Maisu honekin landu 
zituen konposizioa, tronpeta 
eta koru-kanta. Maria Tra-
viarekin ezkondu eta lau se-
me-alaba izan zituen. 60 ur-
tez bizi izan ziren elkarrekin.
Beti esaten zuen emazteari ez 
ziola eskaini behar hainbat 

denbora, lanez gainezka egon 
zelako beti. Ikasketak  amaitu 
ondoren sos batzuk irabazteko 
jazz klubetan lan egin zuen, 
piezatxo batzuk ere konposa-
tu zituen irratirako. Duela gu-
txi etxe istripu batean femurra 
hautsi zuen eta ordutik ospita-
leratuta zegoen.

Konpositore bezala batez ere 
soinu bandek bihurtu zuten hain 
ospetsua. 500 bat baditu guztira.  
Gehien gustatzen zaizkidanak 
bi hauek dira: “The mission” 
eta “Cinema paradiso”-renak. 
Hain zuzen ere “Cinema para-
diso”ren Love theme lantzen 
ari  nintzen pianoan bere he-
riotzaren berri jaso nuenean. 
Atzo gauean eman zuten pe-
likula hori telebistan Morri-
coneren omenez. Egia esan 
musika aparta du, baina filma 
astun samarra egin zitzaidan 
une batzuetan. Niretzat soinu 
banda guztien artean  ede-
rrena “The mission”-ena da. 
Ehunka eta ehunka aldiz jo 
dut organoan nahiz pianoan 
“Aita Gabrielen oboea” banda 
horretako zatia: ezkontzetan, 
hiletetan, lagunartean eman-
dako kontzertutxoetan… Hain 
da hunkigarria eta halako me-
zua transmititzen du! Lagun 

batek baino gehiagok eskatu 
dit: “Luis, nire hiletan Aita 
Gabrielen oboea jo mesedez”. 
Gure ikastolako DBHko biga-
rren urteko neskato eta muti-
koentzat botatzen nuen “The 
mission” filma. Historia eza-
guna da: Aita Gabriel jesuita 
Iguazu ur jauzien inguruan 
dagoen guaraniar tribuetara 
igotzen da kristau fedea zabal–
tzeko asmoz. Ordu arte misio-
lari guztiak akabatzen zituzten 
ur jauzietatik behera botata, 
esklabo tratantetzat hartzen 
baitzituzten. Gabriel bakar 
bakarrik iristen da gora, eser–
tzen da basoan harkaitz kos-
kor baten gainean, ateratzen 
du zorroan zeraman oboea eta 
hasten da jotzen denok ezagu–
tzen dugun  melodia paregabe 
hori. Guaraniarrek, armez jo-
sita,  inguratzen dute fraidea 
hiltzeko asmoz. Baina, musika 
hori entzuten dutenean kontu-
ratzen dira tipo hori anaitasun 
sentimenduz beteta datorre-
la, ez duela beraietaz aprobe-
txatu nahi, konpartitu baizik. 
Onartzen dute beraien artean 
eta sekulako lanak egiten ditu 
tribukoak defendatzeko  por-
tugaldar eta espainiar esklabo 
tratanteengandik. 

Musika estilo berezia zuen: 
bere betiko erronka izan zen 
musika berria sortzea eta 
aldi berean herrikoia izatea.
Biak uztartzen ez da erraza, 
baina Morriconek lortu zuen. 
“Konposatzen dudanean beti 
sentitzen dut ardura handi 
bat: zerbait guztiz origina-
la probatu nahi izaten dut 
eta era berean, ulertua izan-
go dena”, esaten zuen. Bere 
konposizioetan erabiltzen 
ditu txistua, tiroak, animalien 
eta txorien hotsak, zartadak...
Bere egiten zituen konposito-
re baten hitzak: ”musika orok 
joan behar du berrikuntza ba-
ten bila”.

Sari asko irabazi zituen 
bere bizitzan, besteak beste bi 
Oscar, sei Bafta, hiru Urrezko 
Globo eta abar. 70 milioi disko 
ere saldu zituen.

Erreakzio franko izan da 
bere heriotzaren ondoren.
Laurentis zinemako produk-
torearen hitzekin gelditzen 
naiz: ”Morriconeren musika 
gai izan da denok biltzeko 
maitasun besarkada batean”. 
Ziur aski zeruan ere partitura 
dotoreren batzuk  konposa-
tuko ditu zerutar orkestrek eta 
koruek interpreta ditzaten.

Prekarietatea eta pobrezia desagerraraztea, gure lehentasuna

Bizitzeko Gutxieneko 
Diru Sarrera (BGD-
IMV) Gizarte Seguran–

tzan sartu da. Pobrezia larriko 
egoerak gainditzeko, pertso-
nei gutxieneko diru-sarrerak 
ematea ahalbidetuko duen 
aberastasuna birbanatzeko 
estrategia, positiboa dela uste 
dugu. 

EAEn, antzeko prestazio 
bat, Diru Sarrerak Bermatzeko 
Errenta (DSBE-RGI) aspalditik 

ezarrita dago 1999ko maiatza-
ren 21eko greba orokorraren 
ondorioz.

Gaur arteko DSBE (RGI) 
prestazioa EAEn. Eusko Jaurla-
ritzaren eskumena:
- Pertsona bakar batentzako: 
693,73 euro.
- Pentsiodunak: 795,95 euro.

Hemendik aurrerako DSBE 
(RGI) prestazioa EAEn. Eusko 
Jaurlaritzaren eskumena:

Eusko Jaurlaritzak zertara 
bideratuko du aurreztuko duen 
alde hori?

Eusko Jaurlaritzak ez du au-
rrezpenaz hitz egin nahi, orain-
dik zenbatzeke dagoen diru hori 
beste gastu sozial batzuetara bi-
deratuko dutela adierazi baitute.

Pentsiodunok uste dugu di-
ru-sarrerak bermatzeko errenta 
jasotzen duten pertsonen po-
brezia-egoerak arintzeko eta 
pentsio baxuenak 1080 eurora 
arte osatzeko erabili behar dela.

Orkatz

Ika-mika

(BGD-IMV) Gizarte 

Segurantzak

462 euro

693’73 euro

Eusko

Jaurlaritzak

231’73 euro

Aldea Eusko

Jaurlaritzaren alde

462 euro

Pertsona bakar batentzako Pentsiodunak

795’95 euro



  832. zenbakia 5PIL-PILEAN

Udajolas, talde txikietan baina gogotsu 

Abian dira NOAUA! 
K.E.-k eta Usurbilgo 
Udalak prestaturiko 

udalekuak. Bizi dugun osasun 
krisialdira egokituriko Udajo-
las aurten. Sakabanaturiko tal-
de txikietan biziko dute ekime-
nean izan emanda duten 4-12 
urte arteko 140 haur eta gaz-
tetxok, uztailaren 30era arteko 
dinamika. 

Bakoitzak bere txokoa du 
Kaxkoan goizean bildu, egune-
ko ekintzak burutu eta etxera–
tzeko. Asteroko irteerak aurten, 
Usurbildik atera gabe. Protokolo 
zehatz bat landu du antolakun–
tzak hainbat prebentzio neu-
rrirekin, eta covid19 kasurik 
diagnostikatuko balitz, nola 
jokatu jakiteko, Eusko Jaurla-
ritzak eremu hau kudeatzeko 

Protokolo zehatz bat landu du antolakuntzak, hainbat prebentzio neurrirekin.

ekainean argitaraturiko dekre-
tua abiapuntutzat hartuta. 

Gai honi buruzko argibi-
deak gurasoei eskaini zizkien 
antolakuntzak joan den hi-
lean, Sutegin eginiko bilere-
tan. Momentuz ezohiko “nor-
maltasun” honetan abiatu da 

Udajolas, primeran pasatzeko 
gogo handiz, uztailaren 30era 
arte. 

Informazio gehiagorako: 
688 807 336
udajolas2020@gmail.com
noaua.eus/bereziak/udajolas

Andatzako 
indusketetan parte 
hartzeko aukera
Andatzan hasiak dituz-
ten arkeologia lanei segida 
emango die uda honetan 
Aranzadi zientzia elkar-
teak. “Oraingoan, Irigain 
inguruan 2005. urtean topa-
tu ziren erromatar garaiko 
aztarnategian sakonduko 
dute, uztailaren 6tik 17ra 
bitartean”, Usurbilgo Uda-
letik berri eman dutenez. 
Lanotan parte hartzeko 
aukera izango da. Interes-
dunek iquevedo@aranzadi.
eus helbidera idaztea eska-
tu dute.

Furgobaratza 
bueltan da
Uztailaren 20an, 18:00-19:30 
artean, Agerreazpiko Udal 
Baratze Parkera bueltan dator 
Furgobaratza. “Furgobaratza-
ren bidez, Kutxa Ekoguneak 
lursailetarako aholku tekni-
koak eskuratzeko eta landare 
eta plantel ekologikoa eroste-
ko aukera eskaintzen du. Eta 
uztaileko bisitan, baratzea 
ureztatzeko aholkuak ere za-
balduko ditugu”. Doan, herri-
tar ororentzat. 

Informazio gehiago: 
ekogunea.eus 
ekogunea@ekogunea.eus

KzGunea zabalik, baina hitzordua eskatu behar da
Alarma egoera indarrean jarri 
zenetik itxita egon da lau hila-
beteotan Usurbilgo KzGunea. 
Hilabete hasieran zabaldu zu-
ten, baina hainbat udal zerbi–
tzuren kasuan bezala, osasun 
krisialdi honetara egokitu dute 
irekiera. Bertara joan aurretik 
hitzordua eskatu beharra dago, 
945 016 100 telefono zenba-
kian. Usurbilgo Udalak berri 
eman duenez, dei horretan 
“kudeaketa zentro orokorreko 
langileek jakinaraziko dizkiete 
irizpideak erabiltzaileei”. 

Ezinbestekoa izango da 
maskara jantzita izatea, “eta 

denbora muga izango dute, 
zerbitzuaren arabera”, Udalak 
zehaztu duenez. Nabigatzeko 
20 minutu eta tutoretza zer-
bitzuak 30 minutukoak izango 
dira. “Dokumenturen bat sina-
tu beharko balu erabiltzaileren 
batek, bere boligrafo propioa 
eraman beharko du etxetik. 
Tramitazioak (BakQ, Metapos-
ta), aurrez aurreko tutoretzak, 
nabigazioa eta informazio 
orokorra (IT Txartela, Lanbi-
de, Alokabide...) kontsultatze-
ko aukera izango da”, Udalak 
ohartarazi duenez. Hilabete 
honetan 9:00-13:00 artean ire-
kiko dute.

Zuzeneko saioak Youtuben
Uztailean zehar, Youtube KZ-
guneaTIC bidez zuzeneko 
saioak eskainiko dituzte, goi-
zez zein arratsaldez: 
n Uztailak 16, 18:00-19:00: Zure 
ordenagailua biruz eta bestelako 
mehatxuetatik babestu.
n Uztailak 21, 18:00-19:00: Eza-
gutu Streaming plataformak.
n Uztailak 23, 11:00-12:00: An-
droid sekreturik gabe.
n Uztailak 28, 11:00-12:00:  
Azken gailu teknologikoak 
ezagutu.
n Uztailak 30, 18:00-19:00: 
Murgildu errealitate birtual eta 
areagotuan. 

Uztailaren 20an Agerreazpin 
izango da Furgobaratza.
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Mikel Laboa plaza eta Artzabal lotuko duen 
oinezko bidearen lanen hasiera

Bi guneok (frontoi atzeal-
dea eta Artzabalgo par-
kea) lotzen dituen bidea 

oinezkoentzat egokitzeko lanak 
astearte honetan hastekoak zi-
tuen Sasoi Eraikuntzak enpre-
sak. Lau hilabete iraungo dute-
la aurreikusia du Udalak. “Obra 
osoaren kostua 161.744,95 eu-
rokoa da, eta ia erdia (%46,96, 
hau da, 75.950,86 euro) aurrez-
tuko du udalak, irisgarritasuna 
hobetzeagatik Eusko Jaurlari–
tzak emandako dirulaguntza 
bat lortu baitu”, Udalak berri 
eman duenez.

Lanen eremua bitan zatitu 
du Sasoi enpresak. Batetik, 
Artzabalgo parke sarreratik 
Kontzeju Zarra eta Zubiaurre-
nea kaleek bat egiten duten 
guneko zebra biderako ere-
mua legoke. Tarte honetan, oi-
nezkoei lehentasuna emateko 
lanak bideratuko dituzte. “Ho-
rretarako, Borda Berri kaletik 
behera doan kaleko espaloia, 

Oinezko bidea osatzeko lanek lau hilabete iraungo dutela aurreikusia du Udalak.

Zubiaurrenekoa eta Artzabalgo 
parke sarrerakoa batu egingo 
dituzte, modu horretara, par-
keari presentzia handiagoa 
emateko. Zubiaurrenea kalea, 
orain arte, bi norabidekoa izan 
da, eta, aldaketekin, norabide 
bakarrekoa bihurtuko da (Bor-
da Berri kaletik Zubiaurrenera 

eta handik gora joateko), eta, 
horrez gain, espaloia handitu 
eta eserlekuak eta zuhaitzak 
jarriko dituzte”.

Beste eremuan, Zubiaurre-
neatik Kontzeju Zarra kalean 
gora Mikel Laboa plazaraino 
egingo dituzten lanen xedea 
“oinezkoen konexioa txukun–
tzea da. Hala, berrituta, Mikel 
Laboa plaza Askatasuna plaza 
aldera hedatuko da: ibilgailuek 
jada, ez dute Mikel Laboa pla-
zaren sarreran aparkatzeko 
aukerarik izango, dena maila 

berean berdinduta geldituko 
baita, galtzada-harri mota be-
rarekin, eta hor ere zuhaitzak 
eta eserlekuak jarriko dituzte. 
Askatasuna plaza aldeko es-
paloian, lehorrean leundutako 
hormigoia botako dute, eta pa-
rekoan, berriz, baldosa hidrau-
likoa jarriko dute”.

Lanok eragozpenak eragin 
ditzakeela ohartarazi du Uda-
lak, baina hasiera batean ez 
da kalerik itxiko; “aurrerago 
bai, baina orduan jakinaraziko 
dute”, ohartarazi du Udalak.

ERAGOZPENAK
Lanek eragozpenak eragin 

ditzakete baina hasiera 
batean ez da kalerik itxiko

Aste hasieran abiatzekoak zi-
tuen lanok URA agentziak 
errioa zeharkatzen duen zubia-
ren bueltan. “Bioingeniaritza 
lanak egingo dituzte, hau da, 
egurrezko zutabe batzuk sar-
tuko dituzte lurrean, higadurari 

aurre egin eta ibaiertza natural 
egonkortzeko erabili ohi dena”, 
berri eman du Udalak. 

Ibilgailuentzat arazorik ez
Lanok ibilgailuen joan etorria ez 
du baldintzatuko. 

Zubiaren egitura eta zoladura 
konponduko ditu Gipuzkoako 
Foru Aldundiak. Uztailaren 6an 
hasitako lanek sei aste iraun-
go dute; lehen bietan zabalik 
izango da, “trabaren batekin 
ziur aski, eskilarak edo aldapa 

konpondu bitartean, bata edo 
bestea erabili beharko dute”. 
Gainerako lauetan itxita, Uda-
lak ohartarazi duenez. Aspal-
diko eskaera gauzatze bidean 
da Foru Aldundia. Egitura eta 
zoladura konponduko dituzte.

Oria ibaiaren higadura 
egonkortzeko lanak Txokoalden

Etxealdiako zubia lau astez 
itxiko dute

Lanok ez dute ibilgailuen joan-etorria baldintzatuko. Uztailaren 20tik aurrera lau astez itxita egongo da zubia.
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Fiskaltzak delitutzat jo du 
Arkaitzerrekako isurketa

Ehunka arrain hilda ager-
tu ziren maiatzaren 9an 
erraustegi ondotik iga-

rotzen den Zubietako Arkaitze-
rrekan. GHK-k hasieran erraus-
tegiak zerikusirik izan zuenik 
ukatu arren, egun gutxira jakin 
ahal izan zen eremu hartatik 
izandako amoniako isuri batek 
eragin zuela hondamendia.

Anerreka Ingurumen Elkar-
teak, Zubieta Lantzen Inguru-
men Elkarteak eta Eguzki Eus-
kal Herriko talde ekologista eta 
antinuklearrak gertaturikoa Gi-
puzkoako Ingurumen Fiskal–
tzan salatu zuten. “Orain, hiru 
elkarte hauek beraien burua 
herri-akusazio gisa aurkezteko 
aukera aztertzen ari dira”, be-
rri eman dute.

Fiskaltzak Arkaitzerrekako 
isurketa “ingurumenaren aur-
kako ustezko delitu bat dela 
uste du” eta “egin dituen iker-
keta-diligentziak Donostiako 
5. Instrukzio Epaitegira bidali 
ditu, berau baita kasuaren ar-
dura duena”.

Anerrekak, Eguzkik eta Zu-
bieta Lantzenek ohartarazi 
dutenez, “Zigor Kodearen 325. 
artikuluak berariaz jasotzen 
ditu, ingurumenaren aurkako 
delituen artean, uren kalitatea-
ri edo animaliei edo landareei 
funtsezko kalteak edo kalte 
nabarmenak eragiten dizkieten 
edo eragin diezazkieketen le-
gez kanpoko isuriak. Arkaitze-
rreka zeharo erreta geratu zen. 
Argien kaltetutako arrain-es-
pezieetako bat aingira izan 

Fiskaltzak Arkaitzerrekako isurketa “ingurumenaren aurkako ustezko 
delitu bat dela uste du”.

zen. Aingira suspertzeko plan 
bat dago, Europar Batasunak 
sustatuta, hain justu, espeziea 
gainbeheran dagoelako”.

Ukatzetik ardura enpresei 
egoztera
Arkaitzerrekako isurketa ber-
tako bizilagunek salatu zuten, 
bestela ezer ez genuela jakin-
go diote aipatu ingurumen 
eragileek. “Salaketa publiko-
rik gabe, ez litzateke inortxo 
ere enteratuko. Eta beharbada 
horixe gertatu da aurretik ger-
tatutako isuri batzuekin. Beste 
isuri horien inguruko susmoak 
GHK-k berak hauspotu zituen, 
despistatuta edo, hasieran za-
baldu zuen “ukaziozko” oha-

rrean”, salatu dute.
Gogoan izan, Arkaitzerre-

kako isuriak erraustegiarekin 
zerikusirik zuenik ukatu zuen 
hasieran GHK-k. Gerora bai, 
eremu hartatik isuritako amo-
niakoa izan zela eragilea, eta 
enpresei egotzi zien maiatza 
hasieran jazotakoaren ardura. 
“Izan ere, kontratuaren hiru 
arau-hauste larri leporatzen 
dizkiote: isurketaren berri ez 
ematea, isurketa ahalbidetu 
zuen kubetaren jatorrizko di-
seinua aldatu izana ez komuni-
katzea eta pH-metroak funtzio-
natzen ote zuen ez egiaztatzea. 
Honek ez du zerikusirik, noski, 
saldu nahi izan diguten erraus-
tegi makulagabearen ereduare-
kin, non emisio kutsagarriak, 
airezkoak zein uretaratakoak, 
guztiz kontrol publikopean 
omen dauden. Ez da hain kon-
trol zorrotza izango baldin eta 
hori guztia, isurketa bera bar-
ne, oharkabean pasatu bazaie”. 

NOAUA!ko bazkideei 
oharra
NOAUA!ren 2020ko kuotaren 
kobraketa uztailaren 20an 
hasiko da. “Aurtengoan ere, 
40 euro kobratuko zaizkizue 
eta datorren urteko errenta 
aitorpenerako hobaria jasoko 
duzue”, Kultur Elkartetik baz–
kideei igorri zaien gutunean 
jasota datorrenez. 

Banku bidez kobratzea 
egiteko baimena eman du-
tenei, modu horretan egingo 
zaie kobraketa. “Ordainketa 
eskuz egiten duzuenok aldiz, 
gure kontu korrontean sartu 
beharko duzue dirua edo 
gure egoitzara ekarri. Kontu 
zenbakia: ES03 3008 0259 11 
3086496928 (Rural Kutxa)”.

Elkarteko ateak zabalik
NOAUA!ko zuzendaritzan 
norbaitek parte hartu nahiko 
balu, edo martxoan eginiko 
Batzar Orokorrean onartutako 
dokumentazioa eskuratu na-
hiko balu, “gurekin harrema-
netan jarri eta argibide guztiak 
emango dizkizugu”.
 
Bazkideen ekarpen 
ekonomikoa ezinbestekoa da
Birusak birus, eta zailtasunak 
zailtasun, aldizkaria astero ba-
natu dugu etxe guztietan. Web 
orrian ere, ahalegin bikoitza 
egin dugu eta ez da alperri-
kakoa izan, bisita kopurua 
modu nabarmenean igo baita. 

Beste jardueretan ere 
NOAUA! ez da geldi egon. 
“Udajolas martxan jarri ahal 
izan dugu”. Amaitzeko, “baz-
kideok egin duzuen ekarpena 
eskertu nahi dugu. Aurrera 
jarraitzeko ezinbestekoa zai-
gulako”.

INSTRUKZIO EPAITEGIAN
“Fiskaltzak egin dituen 

ikerketa-diligentziak 
Donostiako 5. Instrukzio 

Epaitegira bidali ditu”
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ALKATEA
“Herriko ondarea zaindu, 
berreskuratu eta balorean 

jartzea da udal honen 
xede nagusietako bat”

Kanpandorrera itzuli aurretik, Elizako erloju 
historikoa ezagutzeko aukera Sutegin

Ehun urtetik gora, egu-
neko ze garaitan garen 
oroitzen digun Salba-

tore elizako erlojua barrutik 
ezagutzeko aukera dugu egu-
notan Sutegi erakusketa are-
toan. Zaindu beharreko herri 
ondarearen parte dugu. Igan-
dera arte, uztailaren 19ra arte 
ikusgai izango duzue kultur 
etxean, 18:00-20:00 artean. 

Erlojua bera, bere historia, 
non eta nork egin zuen… ikusi 
eta ikasteko aukera izango du-
zue antolatzaileek jarri dituz-
ten ikus-entzunezkoarekin eta 
panelekin. Ordulari historikoa, 
Aginagan egin zuen tradizio 
luzeko erlojugileen familia ba-
teko kide batek. Azken urteo-
tan, Usurbilgo “ErlojERUAK” 
lagun taldeak zenbait eragilere-
kin elkarlanean eta Udalarekin 
sinaturiko lankidetza hitzar-
menaren baitan zaharberritze 
lanetan izan du. Lanak amaitu 
dituzte; prozesu honen emai–
tza da hain zuzen, egunotan 
Sutegin ikus dezakezuena. Eta 
laster jatorrizko gunean koka-
tuko dute; erakusketa itxi os-
tean, erlojua dagokion gunera 
itzuliko baitute, Salbatore Eli-
zako kanpandorrera. Berrituta, 
mende luze honetako lan isila 
egiten segitzeko. 

“Patsadaz aritu gara, lasai”, 
zioten “ErlojERUAK” taldeko 

Duela lau urte hasi zituzten zaharberritze-lanak. Erlojua elizako kanpandorretik kontu handiz jaitsi, garbitu eta 
piezaz pieza desmuntatu zuten, “hurrenkera zehatz batean”. 

kideek erakusketaren irekie-
ra ekitaldian. Erlojua elizako 
kanpandorretik kontu handiz 
jaitsi, garbitu edota piezaz pie-
za desmuntatzen, “hurrenkera 
zehatz batean”. Duela lau urte 
hasi zituzten lanok.

Bidaia honetan bidelagun 
izan dituztenak eskertu zituz-

ten erakusketaren irekieran; 
“ErlojERUAK” lagun taldeko 
kideak, Udala, Eliza, Yeregui-
tar Elkartekoak, Lanbide Es-
kolakoak… 2017an erlojua be-
rritzeko lankidetza hitzarmena 
sinatu zuten Udalarekin eta 
hainbat eragilerekin. “Herriko 
ondarea zaindu, berreskuratu 
eta balorean jartzea da udal 
honen xede nagusietako bat”, 
alkate Agurtzane Solaberrieta-
ren esanetan. “Gure historian 
arakatzea, herri honek arlo 
ugaritan egindako ibilbidea 
ezagutzea, gaur garen honeta-

ra nola iritsi garen jakin ahal 
izateko”.

Egitasmo hau norabide ho-
rretan kokatzen zuen alkateak; 
“kultur ondarearen sorburue-
tan arakatu, gure aurreko be-
launaldiak izen abizenez eza-
gutu, euren langintzaren berri 
izan eta horren berri ematea, 
ondorengo belaunaldiok eza-
gutu eta balioan jarri deza-
gun”. Elkarlanean. “Elkarlan, 
lankidetza eta auzolanik gabe 
nekez eraiki baitaiteke komu-
nitatea”, Solaberrietaren esa-
netan.

Usurbilgo kultur ondarean, 
erlojua ezin “tokikoagoa” 
dugu. “Harribitxi bat da, 
balio handikoa”, Agurtzane 
Solaberrieta alkatearen esa-
netan. Aginagako Ezpaldi 
Berriko sutegian eraiki zuen 
tradizio luzeko erlojugileen 
familiako kidea Benito Yere-

“Harribitxi bat da, balio handikoa”
gui Goldarazenak. 

Langintza horretan segi dute 
Yereguitarrek belaunaldiz be-
launaldi. Familiako kide Xabier 
Yereguik Sutegiko erakusketa-
ren irekieran oroitarazi zuenez, 
“1872an ezkondu zen gure bi-
rraitona eta birramona Martina 
Manterola. Aginagako Ezpaldi 

Berrin finkatu ziren sutegia 
zegoelako. 13 seme-alaba izan 
zituzten”. 

80. erlojua
Gogoan hartu beharreko zenba-
ki bat, Benitoren 80. erlojua izan 
zen Salbatore elizako kanpan-
dorrekoa. Berarentzat azkena. 

Hura egin, muntatu eta hilabete 
gutxira zendu zen. Baina bere 
hurrengo belaunaldiek erlo-
juak sortzen segi zuten; eta 
bai, eraiki zuten hurrengoa, 
familia barruko tradizioaren 
jarraikortasunaren adierazle 
nagusi gisa, 81. erloju gisa 
izendatu zuten. 

HERRIKO TALDEAK
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GIZARTE ONDAREA
Ibon Alberdi apaizak 
gogoan hartu zituen 

“ondare hau 100 urteotan 
honaino ekarri dutenak”

“Joxan Artzek bere poesiaren errimak erlojuaren 
tik-tak hotsekin markatzen omen zituen”

Bitxikeria edo pasadizo 
bat baino gehiago ditu 
100 urtetik gorako erlo-

juak. Ondare material hutsetik 
haratagokoa izan zela agerian 
uzten duena. “Joxan Artzek 
bere poesiaren errimak erlojua-
ren tik-tak hotsekin markatzen 
omen zituen”, Yereguik azaldu 
zuenez. Erlojua sorkuntza-
rako, bai gu eta gure arbasoak 
zer ordutan bizi ziren jakiteko, 
eta zaintzarako ere baliatzen 
omen zuten. 

Familiako historia biltze-
ko lanetan zirela Orreagara 
joan eta hango apaizak argitu 
zien, zergatik jartzen zituzten 
erlojuak auzo edota herrie-
tako elizako kanpandorreetan; 
zaintzarako. “Gure gaixoak 
nola zaindu” zehazten zuten 
erlojuok; gaixotuz gero, medi-
kuak agindutako sendagaiak 
zenbatero, zer ordutan hartu 
jakiteko.

Arbasoengandik datorren tek–
nologia hura aldarrikatu zuen 

Erlojua gertutik ikusteko aukera duzue egunotan Sutegin.

Yereguik erakusketaren aurkez–
penean; burdinarena. Laster, 
Sutegitik jatorrizko lekura itzu-
liko da Usurbilgo elizako erlo-
jua. “Baina jarri dezagun bere 
lekuan. Behin esaldi bat iraku-
rri nuen liburuxka batean. Le-

kuari dagozkionak bakarrik 
ez, lekua osatzen dutenak dira 
gauzak. Gauzek bere lekua 
osatzen dute”.  

Ildo beretik, proiektu honen 
garrantzia nabarmendu zuen 
Ibon Alberdi Salbatore Parro-
kiako apaizak. “Konturatu be-
har gara ez dugula bakarrik 
ondare materiala, baita per–
tsonala ere”, gogorarazi zuen. 
Erlojua zaharberritzeko egi-
tasmoan bideratu den lanketa 
jarri zuen adibide gisa. “Hori 

ere gizarte ondarea da. Ez de-
zagula galdu”, galdegin zuen, 
gainerako kideek egin bezala, 
proiektu honen bueltan egon-
dako elkarlana goraipatu eta 
eskertzearekin batera. Gogoan 
hartu zituen, “ondare hau 100 
urteotan honaino ekarri du-
tenak”. Zaharberritze lanetan 
parte hartu dutenak orain, 
edota iraganean, erlojuak ego-
ki funtzionatzeko “pesa horiek 
igotzen zituztenak; Aranburu-
tarrak, Joxe Mari Izagirre…”

Alkateak gogorarazi zuen 
moduan, egun Sutegin dagoen 
erlojuaren ibileren azken kro-
nika, jatorrizko lekura, elizako 
kanpandorrera itzultzean ida–
tziko da, laster. Garai berrie-
tara egokituta, automatikoki 
funtzionatuko du. Bere xarma 
galdu gabe; Sutegira joateaz 
gain, jatorrizko kokagunean 
bertatik bertara ikusi nahi du-
zuenok, badirudi horretarako 
aukera izango dela etorkizu-
nean. Bisita gidatuak antola–
tzeko asmotan dira.

Urtero moduan Organo Zi-
kloa antolatu du Donostiako 
81. Musika Hamabostaldiak 
abuzturako. Eta ziklo honen 
baitan, besteak beste, Usurbil–
en kontzertu bat ospatu ohi 
da. Aurten ordea, baten faltan 
bi iragarri dituzte. Bizi dugun 
osasun krisialdira egokituriko 
bi hitzorduotarako gonbidape-
nak eskuragarri jarri ditu anto-
lakuntzak.

Donostiako 81. Musika 
Hamabostaldian, Organo 
Zikloa-ren baitan, 13 kon–
tzertu iragarri dira aurtengo 
edizioan. Guztiak doakoak. 
Tartean, bi kontzertu Usur-
bilen; abuztuaren 2an eta 
9an. “Kontzertu hauetara 
joan ahal izateko, ezinbeste-

Musika Hamabostaldiko bi kontzertu Salbatore Elizan
koa izango da aldez aurretik 
gonbidapena jasotzea”, oharta-
razi dute antolatzaileek. Gon-
bidapenak eskuragarri dituzue 
jada. 

Aforoa mugatua
Gogoan izan, bizi dugun osasun 
krisialdira egokituriko Salbatore 
Elizako kontzertuak izango dira; 
aforoa mugatua izango da. Ema-
naldiotara joateko neurriok bete 
beharko dira:
-Musukoa erabiltzea derrigo-
rrezkoa izango da Hamabostal-
diko kontzertu eta ikuskizun 
guztietan.
-Kontzertu edo ikuskizunetara 
behar besteko aurrerapenarekin 
joatea gomendatzen da.
-Aretoko arduradunen zehaz-

tasunak jarraitu beharko dira: 
haiek gomendatu eta adierazi-
tako ibilbideak, distantziak, are-
totik ateratzeko oharrak...
-Aretotik ateratzeko baino ezin 
izango da eserlekutik mugitu.
-Neurri hauek aldaketak jasan 
ditzakete.

Organo zikloa
Abuztuak 2, igandea
n 20:00 Loreto Fernandez Imaz 
organo jolearen eta Ainhoa Zu-
billaga mezzosopranoaren ema-
naldia Salbatore Elizan. “Cou-
perin, Fauré, Messiaen, Guridi, 
Sorozabal eta abarren obra”.

Abuztuak 9, igandea
n 20:00 Pablo Mezzelani (ins-
trumentu multietnikoak), Pedro 

Aguinaga (biolina) eta Loreto 
Aramendi (organoa) hiruko-
tearen emanaldia. “Franck, 
Duruflé, Liszt eta “Vientos y 
Piedras” (Armenia, Bolivia, 
Afganistan, Argentina, Txina, 
eta beste hainbat lekutako pie-
za tradizionalak)”.

Gonbidapenak Musika Hama-
bostaldiaren bulegoetan (Zu-
rriola Hiribidea 1, astelehenetik 
ostiralera, 9:30-13:30) eskura-
garri edo 943 003 170 telefono 
zenbakian. Aforoa mugatua.

Informazio gehiago: 
www.quincenamusical.eus
Antolatzailea: Donostiako 81. 
Musika Hamabostaldia.
Laguntzailea: Usurbilgo Udala.

HERRIKO TALDEAK
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Bikoteen hartuemanen zaintza, Sexu 
Aholkularitza zerbitzuaren arreta gunea

Konfinamendua garai 
zaila izan da askoren–
tzat, zailtasunak balia 

daitezke gure bikote harrema-
na indartzeko, baina baliteke 
ere, itxialdi horretatik, gure 
harremana ahulduta ateratzea. 
Harremana berpizteko esku-
ra duzu Sexu Aholkularitza 
Gunea”. Hortxe etxealdi garai 
luzearen osteko udal zerbi–
tzuaren gonbita.

Ez da jorratzeko gai erraza. 
“Bikote harremana, elkarbizi–
tzan edo distantzian gorpuzteak 
bere gorabeherak ditu. Mutu-
rreko uneetan, bizi izan dugun 
konfinamenduak zailtasunak 
ekartzea logikoa bada ere, ha-
rremana bideratzeko erronkan 
jartzen gaitu”, Elene Jimenez 
Sexune taldeko sexologo eta 
gune honen kudeatzailearen 
esanetan. Zailtasun egoerek 
hartuemanak indartzeko balio 
dezaketen arren, baliteke eta 
“itxialdi horretatik gure harre-
mana ahulduta ateratzea”. 

Gunetik bertatik gogoraraz-
ten dutenez, batzuetan “guri 
bakarrik gertatzen zaigula 
pentsatzen dugu, baina ez da 
horrela”. Zailtasunak agertuz 
gero, “zailtasuna arazo bilaka-
tu baino lehen” laguntza eska–

Urrats hau ematea zaila dela ulergarria izan arren, aholkularitza 
zerbitzuarekin hartuemanetan jartzera gonbidatzen dute.

tzea onena, berandu baino le-
hen. “Aholkularitza zerbitzuan 
ditugun bikoteak zailtasunak 
arazo bilakatutakoan gertura–
tzen dira” eta Jimenezek ohar-
tarazi dutenez.

Urrats hau ematea zaila 

dela ulergarria izan arren, 
aholkularitza zerbitzuarekin 
hartuemanetan jartzera gon-
bidatzen dute. “Bikote zail-
tasunak gaindi daitezke… Si-
nestea, onartzea eta lantzea 
da gakoa. Sintoma guztiek ez 
dute konponbide berdina, bai-
na hobeto egoteko bideak jorra 
daitezke”.

Hamaika egoera
“Sintomak” ugariak, anitzak 
izan daitezke. “Eztabaidak 
areagotu badira. Elkarrekiko 
intimitaterako gogoa apaldu 
bada. Lehen beregan gogoko 
zenituen ezberdintasunak, 
amorragarriak izaten hasi badi-

ELENE JIMENEZ
“Bikote zailtasunak 
gaindi daitezke… 

Sinestea, onartzea eta 
lantzea da gakoa. 

Sintoma guztiek ez dute 
konponbide berdina, 
baina hobeto egoteko 
bideak jorra daitezke”

ra. Exijentziak eta leporatzeak 
egunerokoak bilakatu badira. 
Etxeko arduren antolaketak 
konfinamenduan ez dizula 
balio argi geratzen hasi bada. 
Umeei eskolako lanak irakas-
teko pazientziarik ez baduzu. 
Egitekoen zerrendak gainezka 
egin badizu. Elkar lotzen gai-
tuena eskasa dela irudituz gero. 
Seme-alaben zaintzan ezertan 
ez gatozela bat irudituz gero”, 
Sexu Aholkularitza Gunea ba-
liagarria izan daiteke.

Baita konfinamendu garai 
horretan elkarrekin egoterik 
izan ez duten bikoteen ka-
suan ere. Etenaldiak luze jo 
badu, amaigabea izan bada, 
tarte horretan, telefono nahiz 
bideo-konferentzia bidezkoak 
izan badira hartuemanak eta 
“orain aurre aurrez egoteak 
lotsa ematen badigu” edota 
online bizipenon ostean “es-
pero ez nuena izan eta orain 
atsekabetuta egonez gero”, 
kasuotan ere lagungarria izan 
daiteke Sexu Aholkularitza 
Gunea. Agian, espetxean edo 
egoitza batean bereizita egon 
eta berriz elkartzerakoan “in-
timitatea sortzeko zailtasunak 
agertzen dira” edo “kutsatzeko 
beldur, oinarrizko beharrei uko 
egitea”.

Balizko egoera guztiotan la-
gungarria izan daiteke Sexu 
Aholkularitza Gunea. Norbe-
rak bere buruari esandakoez, 
bakarrizketa horietaz jabetzen 
lagundu dezake. Bikotekideak 
norbere beharra edo nahia 
zein den jakin ezin duenez, 
“behar duzunaz konturatu, 
gero eskatu ahal izateko. Bes-
tela esperoan egon gaitezke 
eta espero duguna ematen ez 

Ariketa lagungarriak
denean, frustrazioa eta bestea-
rekiko haserrea dator”. 

Norberak behar duenaz kon-
turatzean eskatzea aholkatzen 
du. “Besteak ezin du irakurri 
zure pentsamendua, baina 
gogoz egin dezake zuk eska-
tutakoa”. Era berean, espazio 
bera partekatzeagatik “itota 
sentitzen bazara, denbora bat 
hartzea izan daiteke irtenbi-
dea, denborak planifikatzea, 

txandatzea”. Bi ariketa praktiko 
ere proposatzen dizkigu Sexu 
Aholkularitza Guneak. Gus-
tuko 10 gauzen zerrenda osatu 
eta astero hauei gure agende-
tan tartetxo bat egitea edota 
“bikotekidearen gauza ilunak 
baino ikusten ez dituzunean 
gelditu, 10 arnasketa egin eta 
berarengan gustuko dituzun 5 
ezaugarri idatzi paper zatitxo 
batean eta sukaldeko hozkailu 

parean ikusgarri jarri”. 

Informazio gehiago:
n Kale Nagusia, 43 behea 
(Gizarte Zerbitzuen egoitza).
Ordutegia: hilabete bakoi–
tzeko lehen, hirugarren 
eta bosgarren astearteetan, 
17:00-19:00 artean (doan, au-
rretik hitzordua hartuta).
n 697 919 516
n sexuaholku@usurbil.eus
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EHBildu nagusitu zen eta abstentzioa %42koa 
izan zen Usurbilen

EHBilduk 1.592 bozka 
batu zituen Eusko Le-
gebiltzarra berritzeko 

hauteskundeotan. Bozka ema-
tera joandako hamarretik ia sei 
lagunek koalizioaren hautagai 
zerrenda babestu dute. Biga-
rren indarra EAJ-PNV izan da, 
bozken %24,30rekin.

Abstentzioa parte hartzeari 
irabaztear
Ia “gehiengo osoa” eskuratu 
zuen abstentzioak Eusko Le-
gebiltzarra berritzeko uztai-
laren 12ko hauteskundeetan. 
Parte hartzeari irabaztetik 
gertu ibili zen; bozkatzera 
deituak zeuden herritarren 
%47,15ak ez bozkatzea era-
baki zuen EAEn. 5 puntu 
baxuagoa izan zen absten–

2016 eta 2020ko Usurbilgo emaitzak alderatu ditugu grafika honetan.

tzioa Usurbilen; %42,02koa. 
2016an %36,36ko absten–
tzioa izan zuen udalerri ho-
nek.

Gipuzkoako ordezkaritza
Gipuzkoak izango dituen 

25 legebiltzarkidetik, 10 
EAJ-PNVkoak izango dira, 9 
EHBildukoak. 3 legebiltzar-
kide izango ditu PSE-EEk, 2 
Podemos-IU koalizioak eta 
eserleku bakarra PP-Cs koa-
lizioak.

Eusko Legebiltzarrerako 
hauteskundeak 2020
EHBildu: 1.592 (%58,72).
EAJ-PNV: 659 (%24,30).
PSE-EE/PSOE: 184 (%6,78).
Podemos-IU: 161 (%5,93).
PP+Cs: 54 (%1,99).
Equo Berdeak: 25 (%0,92).
VOX: 15 (%0,55).
EB-AZ: 11 (%0,40).
PACMA/ATTKA: 8 (%0,29).
Recortes Cero-LV-M: 1 (%0,03).
P-LIB: 1 (%0,03).
UCDE: 0 (%0,00).
PUM+J: 0 (%0,00).
LXE-EAL: 0 (%0,00).

Errolda: 4.722.
Parte hartzea: %57,98.
Abstentzioa: %42,02.
Boto zuriak: 15.
Boto baliogabeak: 0.

EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK 2020
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“Jai egun borobil bat izaten ahaleginduko gara”

Pandemiarik gabeko 
ohiko testuinguruan 
Usurbilgo festak izan 

bagenitu, jaien bueltan ospa-
tuko zituzten, baina aurten Co-
vid19-ak egunez aldarazi dizkie 
hitzorduak. Halere, “Usurbili 
dagokion moduan, kirolari es-
kainitako jai egun borobil bat 
izaten ahalegindu gara”. Eguna 
eta antolaketa modua bizi du-
gun osasun krisialdira egokitu 
behar izan dute. Ezinbestean 
modu honetan ospatu beharra 
dagoen arren, “dizdira ken-
duko dio jaialdiari”, adierazi 
digute Usurbil Herri Kirol Tal-
detik. Berez, Usurbilgo jaiak 
ospatu izan balira, uztailaren 
5ean izango zen Herri Kirolen 
Eguna. Egun horretarako pres-
taketa lanak abiaraziak zituz-
ten urte hasieran. Otsailerako 
hitzordu bat baino gehiago 
lotuak.

Jaialdiak Kultur Biraren bai-
tan txokoa aurkitu du hilaren 
19an. Egunez haratago, argi 
zuten non ospatu behar zen 
eguna. “Herri kirolak izanik, 
herriko plazan”. Aktan ere hala 
jasoa gera dadin, eta harta-
ra, “Usurbili halako ohore bat 
emateko”; are gehiago, bizi 
dugun ezohiko testuinguru 
honetan. Eguneko ekitaldiak 
“grabatzea eskatu dugu”. Egin-
dakoa gorde eta etorkizunean 
oroitzeko.

Erronka honetarako batu dira. Txomin Alkorta Sarriegi prestatzailearen 
esanetara ari dira. Argazkia asteleheneko entrenamenduan atera genuen.

Egitekoak
Igandean, goizetik arratsaldera 
herri kirolei eskainitako eguna 
izango dugu Usurbilen. Haste-
ko, koadrila ederra batuko da 
segan Udarregi Ikastola pare-
ko belardian; 26 lagun inguru. 

“Neurtutako sail bat eman eta 
zeinek denbora gutxiagoan 
txukunago egin”, hortxe sega-
larientzako erronka. Txukun-
tasuna izango da irizpide pun-
tuagarri nagusia. 

Handik plazara, Gipuzkoako 
Harri Txikien txapelketa. 3 mi-
nututan, 3 harri txiki zeinek 
gehiago altxa, hura txapeldun. 
8 izen handi gonbidatu dituz-
te hitzordura. “Lan baten on-
dorioa izan da”, Usurbil Herri 
Kirol Taldearen esanetan. ETB 
bertan egotekoa da. Eguraldi 

IGANDEKO GIZA-PROBAN
Lau herritar ariko dira 

harriari tiraka. 20 
minutuko saioan ahalik 
eta zinta gehien egiten 

ahaleginduko dira

txarrarekin frontoian ospatuko 
litzateke.

Herritarrak giza-proban
Jaialdia borobiltzeko bazkalos-
tean idi-dema, antolakuntzak 
berri eman duenez. Aurretik 
lau herritar ariko dira harriari 
tiraka giza-proban. 20 minu-
tuko saioan ahalik eta zinta 
gehien egiten ahaleginduko 
dira. Egunotan afalorduan pla-
zan ikusiko zenituzten entre-
namendu saioetan, denak he-
rritarrak. Erronka honetarako 
batu dira, prestatzaile lanetan 
ari den Txomin Alkorta Sarrie-
giren esanetara. “Espainiako 
sega txapelduna”, segalari oso 
onen aurka lehiatua, Usurbil 
Herri Kirol Taldetik oroitarazi 
dutenez. Orain giza-probako 
laukotea prestatze lanetan dabil. 

Erronka, Usurbil Herri Kirol 
Taldeak Bizkaia aldean dituen 
zaletuen eta iazko azaroaren 
1ean Usurbilen bertan lehia-
tu zirenen eskutik sortu zen. 
Bizkaira harri handia nola 
mugitzen zuten ikustera gon-
bidatu eta herrian taldetxo bat 
osatzeko harra piztu zitzaien. 
Harri handia mugitzeko sei la-
gun behar zituzten, baina zai-
la zela iritzita, “1.800 kilokoa 
tiratzeko lau tiratzaileez” osa-
turiko taldea eratzea jarri zu-
ten helburu gisa. Hortik sortu 
zuten taldea igande honetako 
erronkarako. 

Ezohiko segurtasun eta 
higiene neurriak hartu 
ditu antolakuntzak He-

rri Kirolen Egunerako. 
Ekitaldi bakoitzean kirol 

jarduera ezberdin bat plaza-
ratuko denez, bakoitzak pro-
tokolo propioa izango du, na-
hiz oro har, neurriak beretsuak 
izan kasu guztietan. Kirolari 
parte hartzaileak osasuntsu 
dauden agiria aurkeztuko 
dute, ekitaldiak abiatu aurre-

tik tenperatura hartuko zaie. 
Kultur Birako gainerako 

hitzorduetan gertatu den mo-
duan, usurbilkultura.eus ata-
rian erregistratua egon, jaialdi-
ko ekimenotarako izena eman 
eta sarrerak egokitu zaizkien 
ikus-entzuleek ospakizun gu-
neak izango diren Udarregi 
Ikastolako belardi parera nahiz 
frontoi ondoko plazara hurbil-
du aurretik bi “segurtasun le-
rro” zeharkatu beharko dituz-

te. Udarregi Ikastolara heltzeko 
Oiardo Kiroldegi parean koka-
tuko dute sarbidea. Frontoi 
ondoko plazan sartzeko gunea 
Sutegi parean. 

Inprimatuta nahiz mugi-
korrean, sarreren QR kodea 
erakutsi beharko da lehenik, 
gel hidroalkoholikoarekin 
garbitu beharko dira gero 
eskuak. Eta barrura. Sega 
txapelketa zutik ikusteko es-
kaera egina du Usurbil Herri 

Kirol Taldeak. 

Maskara jantzita joan
Plazako ekitaldiak bai, buel-
tan jarriko diren harmaila 
eta eserlekutan jarrita iku-
si ahalko dira. Giro euritsua 
bada frontoian. Beti, ikusleen 
arteko segurtasun distan–
tzia bermatuta. Herri kirolen 
jaialdiaz gozatzeko huts egin 
ezingo den araua; musukoa 
edo maskara jantzita joan.

Ikusleen artean segurtasun distantzia gordeko da
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Uztailak 19 igandea, herri kirolen eguna
Uztailak 19, igandea
n 10:00 Sega txapelketa Udarre-
gi Ikastola aurreko belardian.

n 12:00 Gipuzkoako Harri Txi-
kitako Txapelketa herriko pla-
zan.
Partaideak: Manex Aburuza 
Alduntzin, Iraitz Arruti Arte-
txe, Iñigo Eizagirre Askaray 
“Eiza”, Gorka Etxeberria Iku–
tza, Aimar Irigoyen Jauregi, 
Hodei Iruretagoiena Uria “Ize-
ta IV”, Mikel Lopetegi Gereka 
“Urra”, Xabat Olaizola Arizti.
3 minutuko txanda harri 
bakoitzarekin: garailea kilo ge-
hien altxatzen dituena izango 
da.
Harriak: 125 kg Kopa (10 
arroa), 112,5 kg. kubikoa (9 
arroa), 100 kg. bola (8 arroa).

n 18:00 Giza-proba. 4 gizo-

Giza-proba arratsaldeko 18:00etan hasiko da. 4 gizonezko arituko dira tiraka, 1.800 kiloko harriarekin.

nezko 1.800 kiloko harriarekin. 
Partaideak: Gabriel Sarasola 
Ibargoien, Aitor Alkorta Etxe-

berria, Iñaki Portularrume Una-
nue, Iurgi Mendiluze Zuloaga 
eta Txomin Alkorta Sarriegi.

Ondoren, idi-dema. Inaxio Te-
lleria eta Jose Ramon Olazara-
nen idiekin. 

UZTAILAK 16, OSTEGUNA
n 09:00-17:30 UEU-ren 48. 
udako ikastaroen baitako Ja-
kin Jardunaldiak Udarregi 
Ikastolan: “Pandemiak, disto-
piak eta mundu berriak”.
n 20:00 Kontzertua Mikel La-
boa plazan: Gartxot.

UZTAILAK 17, OSTIRALA
n 19:00 Antzerkia Olanoenea 
plazan: “Skratx”.
n 20:00 Kontzertua Aginagako 
Eliza Zarra kanpoan: Malen 
eta Maddi.

UZTAILAK 18, LARUNBATA
n 20:00 “Birritan bortxatua” 
antzezlana eta Jurgi Ekizaren 
emanaldia Udarregi Ikastolako 
erdiko aretoan. “Antzerkia eta 
zuzeneko musikak uztartuko 
ditu uztaileko hirugarren la-
runbateko proposamenak. 
Batetik, Aldatzen Laguntzen 
antzerki taldearen eskutik, 
“Birritan Bortxatua” antzezla-
na izango dugu ikusgai. Nago-
re bortxatua izan da: salaketa 
jarri, eta epaiketa nola bizi 
duen kontatuko du antzezlan 

sakon eta beharrezko horrek. 
Nagore Laffageren eta Iruñe-
ko talde bortxaketako epaike-
tetan oinarritua, euskarazko 
“fikzio-dokumental” estiloko 
antzezlana dugu. 

Jarraian, Jurgi Ekizaren 
kontzertuaz gozatzeko aukera 
izango da. Willis Drummond 
taldeko sortzaile eta kanta-
riak bakarka argitaratu duen 
lehen diskoa aurkeztuko du. 
“Rock ilun eta pertsonala, zati 
indartsu zein distortsiona-
tuak, zati minimalista batzue-
kin nahastuz, ahots eta hitz 
gordinez datorkigu sortzaile 
lapurtarra”.
Sarrera: herritar bakoitzak bi 
sarrera eskuratu ahal izango 
ditu, gehienez. Sarrerak esku-
ratzeko uztailaren 16ra arteko 
epea. Usurbilgo herritarren–
tzat bakarrik. 
Edukiera: 60 lagun.

UZTAILAK 19, IGANDEA
Herri Kirolen Eguna
n 10:00 Sega ekitaldia Amitza-
ren eskutik, Udarregi Ikastola-
ren pareko belardian.

n 12:00 Gipuzkoako Harri 
Txiki altxatze Txapelketa 
Dema plazan.
n 18:00 Giza-proba eta ondo-
ren idi-dema Dema plazan.

UZTAILAK 24, OSTIRALA
n 20:00 Kontzertua Aginagako 
Eliza Zarraren kanpoan: Odo-
laren Mintzoa.

“Odolaren Mintzoa talde 
usurbildarra formatu akusti-
koan gozatzeko aukera izango 
dugu Kultur Biran. Argitara-
tuak dituzten bi diskoetako 
abestiez eta bertsioz osaturiko 
kontzertua izango da”.
Sarrera: herritar bakoitzak bi 
sarrera eskuratu ahal izango 
ditu, gehienez. Sarrerak esku-
ratzeko uztailaren 22ra arteko 
epea. Usurbilgo herritarren–
tzat bakarrik. 
Edukiera: 50 lagun.

UZTAILAK 31, OSTIRALA
n 20:00 Kontzertua Aginagako 
Eliza Zarraren kanpoan: Dal-
ton Anaiak.

“Elektropapo elektrotxa-
rangako kideen proposamen 

akustikoa dugu Dalton Anaiak 
izeneko proiektu berria”.
Sarrera: herritar bakoitzak bi 
sarrera eskuratu ahal izango 
ditu, gehienez. Sarrerak esku-
ratzeko uztailaren 29ra arteko 
epea. Usurbilgo herritarren–
tzat bakarrik. 
Edukiera: 50 lagun.

Oharrak:
-Sarrerak aurrez eskuragarri 
usurbilkultura.euswebgu-
nean.

Informazio gehiagorako:
943 371 999
usurbilkultura.eus

Antolatzaileak:
Jexux Artze Kultur Elkartea, 
Agiñako Eliza Zarra herri 
elkargunea, San Estebango 
Jai Batzordea, Herriko Ar-
tixtak, Hitz-Aho Udarregi 
Ikastolako guraso elkartea, 
Santueneko Jai Batzordea, 
Xauxar Txosna Batzordea, 
Atxegaldeko Jai Batzordea, 
Usurbilgo Jai Batzordea, 
Usurbilgo Udala.

Kultur Bira, egitaraua
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OREKA TX AGINAGAN
Kultur Biraren 

protokolo zehatza 
zorrotz errespetatzen 

segitzen dute herritarrek

Konfinamendu osteko Oreka TX-en jendaurreko 
lehen emanaldia Aginagan

Aginagara jauzi egin 
zuen asteburuan uztai-
laren 1ean abiaturiko 

Kultur Birak. Iragan ostiralean, 
Oreka Tx taldeak “Koklea” lan 
berria aurkeztu zien Aginagako 
Eliza Zaharrera joandakoei. 
“Poza ematen du, gune hauxe 
hala ikusteak”, zioen Harkaitz 
Martinez de San Vicentek, Agi-
nagako Eliza Zaharreko kon–
tzertu hasieran. Konfinamendu 
ostean jendaurrean eskainitako 
lehen emanaldia zuten. “Hau-
xe dugu nahigabe honen on-
dorengo aurreneko kontzertua, 
publikoarekin behintzat. Au-
rreko astean publikorik gabeko 
bat izan genuen”.

Abenduan plazaraturiko 
“Koklea” izeneko lan berria 
aurkeztu zuten, streaming bi-
dez ereusurbilkultura.eus ata-
ritik ere zuzenean ikusi ahal 
izan zena. 

“Koklea”, Txokoaldean 
sortutako ikuskizuna
Oreka Tx taldeak lotura estua 
du udalerri honekin. “Disko 
honen berezitasunetako bat  
da, Txokoalden sortua dela ia 
bere osotasunean. Hain zuzen 

Abenduan plazaraturiko “Koklea” izeneko lan berria aurkeztu zuten Aginagako Eliza Zaharrean.

ere, Txokoaldeko Txalapartxa 
Txokoan aritzen garelako daki-
zuen bezala”, Martinez de San 

Vicentek gogorarazi zuenez. 

Protokolo berezia
Eliza Zaharreko kontzertuaz 
gozatzeko ere leku mugatua ze-
goen, eserlekuak elkarrengan-
dik behar beste bereiziak, es-
kuak garbitu behar eta maskara 
jantzi behar hara sartu aurre-
tik... Kultur Biraren protokolo 
zehatza zorrotz errespetatzen 

segitzen dute herritarrek.

Oreka Tx taldeari eginiko 
bideo-elkarrizketa
Aurreko astean, “Ekinean” ata-
laren baitan, Oreka Tx taldeari 
eginiko bideo-elkarrizketa sare-
ratu genuen. Euren ibilbideari 
buruzko xehetasunak eskaini 
zizkiguten. Gure noaua.eus 
web orrialdean duzue ikusgai.

“Aroa eta mirariak” emanal-
di berria eskaini zuen Asier 
Kidam mago gasteiztarrak, 
Kultur Biraren baitan, uz-
tailaren 11n Aginagako Eli-
za Zaharrean. Bertaraturiko 
haur eta helduak txunditu 
zituen, guztiz parte hartzai-
lea izan zen ikuskizunare-
kin.

Asier Kidam 
magoarekin 
txundituta

KULTUR BIRA

Asier Kidam mago gasteiztarra Aginagako Eliza Zaharrean aritu zen aurreko larunbatean.
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ALAZNE ARRUTI
“Gu inguratzen gaituena 
bezain garrantzitsua da 

koloreek duten 
ingurunea ere”

Alazne Arruti Bengoetxea

Gaurkoan, ariketa ba-
tekin natorkizue. 
Udarekin batera, 

badirudi koloreak berpiztu 
egiten direla, eta armairua-
ren %70 beltza izanagatik, 
koloreekin jolasteko gogoz 
sentitu naiz.

Koloreek, euren existen–
tziaz gain, testuinguruaren 
beharra dute, izateko. Bi-
zitzaren parte den ororen 
antzera, gure pertzepzioa, 
inguruaren arabera aldatzen 
baita. Eta gu inguratzen gai-
tuena bezain garrantzitsua 
da koloreek duten ingurunea 
ere. 

Ez baita bera, horia, Do-
nostiako Kontxako badiaren 
gainean aireztatzea edota 
udaletxeetako balkoietan 
oihal gorriaren gainean tar-
tekatzea. Eztabaidaezina 
da hala ere, haizerik ezean, 
banderek trapu izaten jarrai-
tuko dutela edozein ezauga-
rri propio izanda ere.

Pertsona batetik bestera 
ere, koloreak modu ezber-
dinean hautematen ditugu. 
Baina hala eta guztiz ere, ko-
lore bakoitzari, esanahi bat 
erantsi nahi izan zaio urte 
luzeetan, eta gugan eragin 
dezaketenaren erakusle da, 
publizitate zein marketinean 
ematen zaien erabilera. 

Koloreen eta emozioen ar-
teko lotura beraz, uste baino 
estuagoa da, eta zientzia es-
pezializatu bat garatzerai-

noko gorabeherak gordetzen 
ditu beregan. Hain zuzen, 
Goethe poeta, nobelista, dra-
maturgo eta zientifiko ale-
mana izan zen bidea uztartu 
zuen lehenetarikoa, << Kolo-
reen Teoria >>  plazaratuaz. 
Liburu haren bitartez finkatu 
zituen, gaurdaino garatu di-
ren oinarrietako batzuk, eta 
jakintza titulutan neurtzen 
duen gizarte batentzat harri-
garri suertatu daitekeen arren, 
garaiko teoria Newtondarren 
aurka zioan bere pentsaera. 

Goethek osaturiko koloreen 
gurpilaren antzera, honatx 
nire egunerokotasuna osatzen 
duten zenbait koloreen no-
lakotasunak:

Horia
Kolore piztua den kasuetan 
bizitasuna iradokitzen dit. 
Argia, eguzkia, udako egun 
sargoriei dariena. Aldizkari 
hauxe. Ziztuan irentsi nuen 
Charlotte Perkins-Gilma-
nen Hormako Paper Horia 
liburuaren zaporea. Zora-
menaren kolorea. Eta apala 
edo errea den kasuan, ahul-
tasunarekin lotzen dut. In-
dargabetasuna, edota gaixo-
tasunarekin. Orbel ihartu eta 
goibel, edo ahoratu gabeko 
izozki urtuekin.

Gorria
Debekuarekin lotzen dudan 
arren, bada nigan pisu gehia-
go duen alderdi bat. Soinean 
daramadan dena delakoari ja-
ramonik egin gabe ezpainak 
margotzen ditudanean biltzen 
nauen zirrara. Irribarre za-
balen pizgarria. Gorputzera 
bueltan naramana. Erraietara 

itzularazten nau. Odola na-
bari dezaket borborka, ute-
roa bihotz taupadaka. Alaine 
Agirreren Odol Mamituak 
liburua oihuka, eta osasun 
mentalaren enigmetan barre-
na narama. 

Urdina
Itsasoa eta kresala. Aukeran 
nahiago garbia eta honda-
kinik gabea bada. Aparren 
bitsa, txoriek zeharkatutako 
zeru-ertza, eta duela urte 
batzuk horren ezaguna ez 
zen, baina geroz eta bisita-
tuagoa den etxe ondoko hon-
dartza basatia. Itsasontziak 
eta kaiak. Arrokak eta karra-
marroak. Bermeoko Talako 
Kantina eta Ekaitz Goiene-
txearen Zaldi Mamarroa no-
bela. Drogak, eta odol ema-
teetan soilik zulatu ditudan 
zainak.

Berdea
Lurra eta natura. Belardiak 
eta landaredi bizia. Harmo-
nia eta oreka. Mendiak, pun-
tara bitarteko arnas estuak 
eta pinu gaixo edo eukalip-
toez baino, jatorrizkoa zu-
haitz osasuntsuez osaturiko 
paisaia zabalak. Jean Giono 
Frantziarra eta alpeetan Ha-
ritzak landatzen zituen gizo-
naren kontakizuna.

Armairua ezean, zuen 
irakurketek osatzen duten 
barne liburutegia zertxobait 
koloreztatzen jarraitzeko 
amua duzue hauxe. 

Zenbait koloreen nolakotasunak

“Koloreek, euren existentziaz gain, testuinguruaren beharra dute, izateko”.
Argazkia: @helloimnik.

Alazne Arruti Bengoetxea    |    Ainhoa Azpirotz Eizmendi    |    Ugaitz Agirre Zapirain   |    Idoia Torregarai Martija

HAMALAU? GERTURATU ETA LAU!
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Antton Bernal dentista: “Ohiko martxatik gertu gaude”
NOAUA! Konfinamenduarekin 
itxi egin behar izan zenuten 
Usurbilgo Hortz Klinika. Zen-
bat denbora egon zineten lane-
ra etorri gabe? 
Antton Bernal Ruiz De Oña, 
Hortz Klinika: Kontsulta itxi-
ta egon zen hilabete eta erdi. 
ERTE bat egin genuen eta kli-
nika itxita egon zen urgenteak 
ez ziren tratamenduetarako. 

Baina larrialdiak atenditzeko 
aukera izan zenuten, ezta?
Bai. Larrialdi kontzeptuaren 
barruan min zorrotzak, infek–
zioak, odol jarioak eta trau-
matismo orofazialak sartzen 
ziren.

Larrialdia zen ala ez balora–
tzeko, nik neuk egiten nuen pa-
zientearekin hitz egin ondoren.

Segurtasun protokoloak jarrai-
tu beharra daude jendaurrean 
aritzeko. Hortz kliniketan zer 

Antton Bernal Ruiz de Oña, 
aisialdian eginiko argazki batean. 

esanik ez. Zuen lanean zer no-
lako eragina izan du? Zuen lan 

egiteko modua asko aldatu be-
har izan al duzue?
Segurtasun protokoloak eska–
tzen du, bereziki, lan eta den-
bora gehiago. Zitak luzeagoak 
eta tarte handiagokoak.

Pazienteek ezin dute elkartu 
egongelan eta garbitasun pro-
tokolo bat jarraitu behar dute 
sartzerakoan (irakuzketak so-
luzio antiseptiko batekin egin 
behar dira, eta eskuetan gel 
desinfektantea erabili).

Garbiketa bereziak ere kon–
tsultako altzariei eragiten die, 
ohiko esterilizazioaz aparte.

Badirudi normaltasun giro bat 
nagusitzen ari dela. Dena den, 
badago jende bat beldurrez 
dagoena oraindik. Zuek igarri 
al duzue? Lehen baino lan gu-
txiago duzue edo berdintsu al 
zabiltzate?
Normaltasun giroa atzematen 
da, gero eta gehiago, baina 

ANTTON BERNAL
“Pazienteek ezin dute 

egongelan elkartu,
eta garbitasun protokolo 
bat jarraitu behar dute 

sartzerakoan”

gaia oso presente dago pazien-
teen komentarioetan. Ea nola 
lan egiten dugun adibidez, gal-
dera horiek ere ohikoak dira. 
Lan gutxiago eduki dugu bai-
na, gaur egun, oso gertu gaude 
ohiko mailatik.

“Bonu guztiak saldu 
genituen oso denbora 
gutxian”
Udalak, kontsumoa sustatze-
ko xedez, ‘Gertuago’ kanpai-
na abiatu du. Zuek ere hartu 
duzue parte. Bonu salmenta 
nola joan da zuen kasuan? Eta 
kanpainak eman duenarekin 
pozik al zaudete?
Bonu guztiak saldu genituen 
oso denbora gutxian. Oso 
pozik gaude kanpaina hone-
kin eta oso idea ona izan da 
jarduera komertzialak berpiz-
teko eta herritarrei konfiantza 
emateko.

Ekaitz Garmendia: “Konfinamenduan erdizka 
utzitako lanei oraingo berriak batu zaizkigu”
NOAUA! Konfinamenduarekin 
itxi egin behar izan zenuten 
hortz klinika. 
Ekaitz Garmendia, Hortz Kli-
nika: Bai. Dena den, larrialdi 
zerbitzua irekita mantendu da 
infekzioak eta abar atenditze-
ko, eta gure pazienteek ospi-
taleko urgentzia-baliabideak 
erabili ez ditzaten (kolapsoa 
ekiditeko eta kutsatze-arriskua 
gutxitzeko).

Segurtasun protokoloak bete 
behar dira jendaurrean ari–
tzeko. Zuen lanean zer nolako 
eragina izan du honek? 
Guk, berez, beti aplikatu behar 
izan dugu protokolo bat desin-
fekzio eta esterilizazio arloan. 
Beraz, aldaketa handirik ez 
dugu sumatu. Hala ere, hartu-
tako protokoloak askoz ere zo-
rrotzagoak dira orain Covid19a-

Lan askorekin ibili dira Hortz Klinikan, “baina egoera lasaitzen hasi da”.
Argazkia: Ion Markel Saez de Urabain.

ren eraginez.

Badirudi normaltasun giro bat 
nagusitzen ari dela. Dena den, 

badago jende bat beldurra gai-
netik kendu ezinik dabilena.
Denetarik ikusi daiteke, jende 
lasaia eta beldurrarekin jarrai–
tzen duen jendea. Konfina-
menduari aurre egin eta gero, 
nik uste nuena baino anima-
tuago dago jendea. Tratamen-
duak egiten ari dira, eta ez 
premiazkoak direnak bakarrik. 

Orain lan askorekin ibili gara 
konfinamenduan erdizka utzi-
tako lanei oraingo berriak batu 
zaizkigulako. Pixka bat lasai–
tzen hasi da egoera, hala ere. 
Abuzturako espero dugu lan 
guztia eginda uztea, ea horrela 
oporraldi bat egin dezakegun, 
atseden hartu eta pilak kargatu 
ahal izateko.

‘Gertuago’ kanpainan hartu 
duzu parte. Bonu salmenta 
nola joan da zuen kasuan? 
Oso kanpaina ona iruditu 
zait, herritarroi laguntzeko eta 
kontsumo lokala sustatu ahal 
izateko. Eskertzekoa benetan 
horrelako ideiak izatea, eta 
negozio txikiei eman diguten 
bultzadagatik. 

Oso harrera ona izan dute 
bai bezeroen bai komertzioen 
aldetik.

EKAITZ GARMENDIA
“Covid19aren eraginez, 
segurtasun protokoloak 
zorrotzagoak dira orain”
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Iturralde farmazia: “Garai zaila pasa dugu”
NOAUA! Konfinamendua eza-
rri zenean, horniketa arazoak 
egon ziren farmazia askotan. 
Zuek ere antzeko egoera bizi 
izan al zenuten? 
Tomas, Iturralde farmazia: Bai, 
dudarik gabe. Lehen hilabe-
tean ez maskararik, ez gelik, 
ez eskularrurik... Ezer ez. 
Gauza da Administrazioak 
konfiskatu egin zuela dena. 
Guk genuen ordena zen ge-
neukan material guztia  Admi-
nistrazioaren esku utzi behar 
genuela. Nahiz almazena gu-
rea izan, nahiz eta materiala 
erosteko aukera izan, dena 
konfiskatuta geneukan. Hi-
labete egon ginen ezer gabe. 
Gelak guk egiten genituen 
baina alkohola ere agortu egin 
zitzaigun. Guk gure existen–
tziak bagenituen eta horrekin 
moldatu ginen gela prestatze-
ko hemen.

Guk jendaurrean seguru ari-
tu ahal izateko, maskarak ere 

“Hiru hilabetez etxean egon den hori ere hasi da agertzen. Baina ardura 
handiarekin”, esan digu Tomas Iturraldek.

beste bide batetik lortu behar 
izan  genituen.

Egoera zaila pasa duzue.

Oso zaila. Administrazioak 
konfiskatu egin zituen maska-
rak baina ez zuen oso argi e–
saten  kalerako maskara behar 
ote zen. Ez zegoenez, ez zen 
argi esaten. “Behar da baina 
ez dago” esango balute, alar-
ma handiagoa piztuko zelako.

Konfinamenduarekin protoko-
lo bat ezarri zen. Bezeroek zer 
moduz hartu dituzte segurta-

TOMAS ITURRALDE
“Administrazioak 

dena konfiskatu zuen: 
maskarak, gela, 

eskularruak... Hilabete 
egon ginen ezer gabe” 

sun neurriok? 
Oso ondo. Hasieran banaka 
atenditzen genuen. Jendeak 
kanpoan geratu behar zuen 
zain baina pazientziarekin 
eraman dute egoera.

Konfinamenduarekin lan-bolu-
mena handitu egin al zaizue? 
Beste martxa batean lan egin 
dugu. 

Gauzak normaltzen hasi dire-
la dirudi.  Jendea lasaiago hur-
biltzen al da farmazietara?
Jendea mugitzen hasi da. 
Helduak ere bai. Hiru hilabe-
tez etxean egon den hori ere 
hasi da agertzen. Baina ardu-
ra handiarekin. Jende heldua 
bereziki oso kontzientziatuta 
dago. Jende gaztea akaso ez. 

Oraingoz errespetatzen 
dira neurriak. Maskara  nahi-
taezkoa da eta, hala ere, ba-
ten bat sartzen da gabe. Baina 
kasu gutxi dira.

Amenabar farmazia: “Bi txanda ezarri genituen, 
kutsatzeak ekiditeko”
NOAUA! Konfinamendua eza-
rri zenean, horniketa arazoak 
zeuden farmazia askotan. Zuek 
ere antzeko egoera bizi izan al 
zenuten? 
Laida, Amenabar farmazia: Far-
mazia guztietan bezala, hor-
nidura arazoak izan ditugu. 
Zorionez, laborategi esterila 
dugunez, gure gel hidroalko-
holikoak formulatu ahal izan 
ditugu eta maskaren aldetik ez 
dugu hornidura faltarik eman. 
Hala ere, badaezpada fami-
liako kopuru murriztu bat ego-
kitu genuen familia guztietara 
iritsi ahal izateko, ez baikene-
kien noiz arte luzatuko zen 
egoera hau. 

Produkturen bat agortu al zi–
tzaizuen?
Termometro digitalak eta in-
fragorriak, adibidez. Gelak 

“Jendea lasai gerturatzen da. Ez dugu 
beldurra nabaritzen, ez behintzat 
martxoan eta apirilean bezala”.

formulatzeko garaian ere, 
alkohola eta ontziak aurkitze-
ko arazoak izan genituen eta 
baita eskularruak ere.

Konfinamenduarekin segurta-
sun neurriak ezarri ziren. Dis-
tantzia errespetatu, aforoa mu-
gatu, maskara jarri... Jendeak 
zer moduz hartu ditu neurriok? 
Egia esan, bai distantziak eta 
bai aforoak oso ondo errespe-
tatu ditu jendeak. Maskarak 
agian hasieran ez zituzten 
denak erabiltzen, baina mo-
mentu honetan esan dezakegu 
farmaziara sartzen diren guz-
tiek erabiltzen dutela. Maskara 
gabe sartzen dena, erosi behar 
duelako da.

Konfinamenduak lan gehiago 
ekarri du sektore askotara. 
Zuen kasuan ere, pentsatzen 
dugu ordu gehiago sartu behar 
izan dituzuela. Gauzak orain 
normalizatzen hasi  direla esan 
al daiteke?
Bai, alde batetik  jende gehia-

go hurbiltzen zelako farmazia-
ra normalean baino,  eta ilarak 
egiten ziren. Bestetik, farma-
zian bi txanda ezarri genituen 
batak bestea ez kutsatzeko, 
eta edozer pasata ere, farma-
ziak lanean jarrai zezan.

Honek ere, lana areagotu 
zuen lan talde erdiarekin egin 
behar genuelako lan. 

Asko eskertzen dugu jen-
deak eduki duen pazientzia eta 
eman dizkiguten eskerrak eta 
animoak.

Orain, farmaziako mos-
tradoreko lana normaldu da 
jada. Baina bestalde, labora-
tegiko lana asko igo da. Kon-
finamendu garaian jendea 
ez da medikura hainbeste 
hurbildu eta momentu har-
tan izan ez genituen formula 
magistral guztiak orain iristen 
ari dira.

AMENABAR FARMAZIA
“Eskertzekoa da jendeak 
eduki duen pazientzia 
eta eman dizkiguten 

eskerrak eta animoak”
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AGURTZANE SOLABERRIETA
Bizitakotik herri 

eta gizarte bezala zer 
ikasia badugula irizten 
dio alkateak, bereziki 

“ez dadila dena 
lehenera bueltatu”

Lau urterako lankidetza hitzarmena 
sinatu dute Udalak, UEU-k eta Jakin-ek

Lau urterako lankidetza 
hitzarmena berritu dute 
Udako Euskal Unibertsi-

tateak (UEU), Usurbilgo Udalak 
eta Jakin Fundazioak, hiru ur-
teko elkarlaneko bidea jorratu 
ostean. Udalak “zinez balorazio 
bikaina egiten du orain arteko 
bideaz. Erosoa, erraza eta gus-
tagarria izan da zuekin aritzea 
eta gainera zinez aberatsa ere”, 
Usurbilgo alkate Agurtzane So-
laberrietak, UEU-ko zuzendari 
Kepa Sarasolarekin eta Jakin 
aldizkariko zuzendari Lorea 
Agirrerekin batera duela aste 
batzuk Potxoenean egindako 
agerraldian.

Hitzarmena sinatu eta hiru 
eragileok uztailaren 16rako 
Usurbilen antolaturiko UEU-
ren 48. udako ikastaroen bai-
tako Jakin Jardunaldiak aur-
keztu zituzten. Jardunaldiok 
ospatzen segitzea ahalbidetuko 
du hain zuzen, aipatu lankide–
tza hitzarmenak. 

Usurbilgo Udalak gune bat 
eskaintzen segiko die jardunal-
di hauei, ez ordea “areto edo 
ikasgela soil bat”, hausnarke-
tari eta ezagutzari eskainitako 
gunea, “birpentsatzeko eta 
birformulatzeko”, alkatearen 
esanetan. Garai zail hauetan 
“asko dugu birpentsatzeko, eta 
zer esanik ez aldatzeko”. 

Hitzarmena sinatzearekin bat, uztailaren 16an Usurbilen egingo diren Jakin Jardunaldiak aurkeztu zituzten.

Bizi dugun krisialdiak “sis-
tema hau biluzik utzi du”, 
Solaberrietaren esanetan. Eta 
agerian geratu dira, “gizarte 
honen kontraesan sakonak, ga-
beziak, ezaugarriak....”. Baita 
lehentasunezkoa eta ezinbes-

tekoa zerk izan behar duen. 
“Bat-batean konturatu gara zer 
den garrantzitsua; bizitza, bai 
gurea eta bai hurkoarena”. 

“Etorkizuna irudikatzea 
dagokigu”
Bizitakotik herri eta gizarte be-
zala zer ikasia badugula iriz–
ten dio alkateak, bereziki “ez 
dadila dena lehenera bueltatu”. 
Zalantzaz betetako etorkizun 
ziurgabe baten aurrean aurki–
tzen garela. Testuinguru hone-
tan ospatuko dira Usurbilen, 
distopia mintzagai nagusi izan-
go duten aurtengo Jakin Jardu-

naldiak, duela bi urte utopiez 
aritu ostean. “Badirudi bat-ba-
tean distopian sartuta gaudela, 
noraezean apur bat. Baina ziur 
naiz distopia honek etorki-
zun hobe baten utopia berria 
ekarriko duela”. Beste eredu 
eta mundu bat posible dela 
azpimarratuta, orain “etorkizu-
na irudikatzea dagokigu”.

Eta horretarako ezinbeste-
kotzat jo ditu uztailaren 16an 
Usurbilen batuko diren pen–
tsalariak. “Horra hortaz gure 
gonbita. Gusto baduzue, Usur-
bilen ikusiko dugu elkar uztai-
lean. Zuen zain gaituzue”.

Sinergiak bilatzea ezinbes-
tekoa deritzo UEUko zuzen-
dari Kepa Sarasolak eta alde 
horretatik emankortzat jo du 
Udala, UEU eta Jakinen ar-
tean sortu den elkarlana. 

UEU-k jardunaldiotan egi-
ten duen ekarpena gogorarazi 
zuen; adituen lanak ekoitzi 
eta gizartearen esku jartzea 
izanik, eztabaida, hausnarke-
ta topaguneok sortzea, “haus-

narketarako erakusleiho bat 
eskaintzea” euskara ardatz 
hartuta. Oraingoan Usurbila 
dakarte topagune hau. “Usur-
bil kultur paradisu txiki bat da 
eta hona ekartzen dugu guk 
eztabaida hau”, nabarmendu 
zuenez, “elkarrekin lelopean”. 

Jakin: “Ikasi dezagun guztion 
artean eta guztion partetik”
Lankidetza hitzarmena ere-

dugarritzat jo zuen Jakin-en 
zuzendari Lorea Agirrek. 
“Usurbilgo udaletxeak es-
kaintzen dizkigun baldintzak, 
ez dira oso ohikoak izaten, 
erakunde publikoekin lan egi-
ten dugunean. UEU-rekin lan 
egitea oso erraza da, oso ondo 
konpontzen gara, efikazia era-
batekoa dute”. 

Jakinetik “edukiekin asma–
tzen saiatzen gara, gutxienez 

jendeari interesa sortuko dion 
zerbait ekartzen urtero mahai 
gainera”. 

Lankidetza hitzarmenak 
Jakin-i espazio eta denbora 
bat ahalbidetzen dio Lorea 
Agirreren esanetan, “jen-
dea pentsatzen jartzeko eta 
pentsamendu eta eztabaida 
hori zabaltzeko”, eta gaine-
ra, “aurrez aurreko ekimen 
batean”. 

UEU: “Ilusioz begiratzen diegu urte hauei”
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AITOR LANDALUZE
“Larunbat honetan, 

arratsaldeko 17:30ean 
abiatuko gara 

Mikel Laboa plazatik. 
Trikitilariek girotuko dute 

ibilaldia”

“Presoen egoera ez da asko aldatu azken urteotan”

NOAUA! Usurbil eta Zubieta lo-
tuko dituen martxa bat antolatu 
duzue larunbat honetarako.
Aitor Landaluze, Sare: Usurbilen 
Sare taldea dago eta saiatzen 
gara Sareko dinamikak eskual-
dean garatzen. Orain Izan Bi-
dea  kanpaina ari gara bultza–
tzen. Bi urteko egitasmoa da.

Zein da ekimenaren helburua?
Azken urteotan, gure me-
zua zabaltzen aritu gara gure 
ikuspegia ez zuen jendearen 
artean. Preso guztientzat es-
kubide guztiak, labur esanda. 
Pixkanaka-pixkanaka sare bat 
osatu da eta orain sare hori ak-
tibatu nahi dugu. 

Presoen egoeraren berri eman 
nahi duzue gizarte mailan.
Bai, presoen egoera ez baita 
asko aldatu azken urteotan. 
Berdin jarraitzen dute, sal-
buespenezko legedi batekin 
eta horrek suposatzen duen 
injustizia guztiarekin. Gizarte 
mailan ordea, salbuespenezko 
egoera hori ez da ikusten. Ez 
gizarte mailan ezta politiko-
ki ere. Ematen du salbuespe-
nezko egoera hori baliatzen ari 
direla zigor kode gisa, eta guk 
dinamika horrekin hautsi nahi 
dugu. Adibide mila ditugu: la-
rriki gaixo dauden presoak, 
edade altuko presoak edota 
motxiladun umeak, besteak 
beste. Egoera horiek guztiek 
berdin jarraitzen dute eta Co-
vid19 birusaren kontu honekin 
gainera, ikaragarri larritu dira. 

‘Izan bidea’ kanpainarekin 
jendea mobilizatu nahi duzue. 
Zertan datza? 
Euskal Herriko biztanle bakoi–
tzeko kilometro bat egin nahi 
da. 3 milioitik gora kilome-
tro osatu nahi ditugu guztira. 
Horretarako ekimenak antola-
tuko ditugu, eta mugimendua-
ren bidez –korrika, bizikletan, 
dantzan eta asmatzeke dauden 

Aitor Landaluze Sare Usurbil taldeko kidea da. Larunbat honetako ibilalditxoari buruzko azalpenak eskaini dizkigu.

euskarrien bidez– hauxe adie-
razi nahi dugu: egoera honi 
soluzio bat eman behar zaiola.

Ekimen horietako bat izango 
da larunbat honetakoa: Zu-
bietako buelta osatzea. Beste 
herri batzuetan aldiz, bizikle-
ta-irteerak edota mendi mar-
txak iragarri dituzte.

Hori da. 

Herriz herri, denen artean 
kopuru hori osatzea da ‘Izan 
bidea’ kanpainaren asmoa.
Aplikazio bat sortu da propio, 
denon artean eginiko kilome-
tro horiek guztiak bilduko di-
tuena. 

Ekimen hau Usurbilen aur-
kezteko asmoz, Zubietako 
buelta osatuko dugu. Larunbat 
honetan, arratsaldeko 17:30ean 
abiatuta. Gure kasuan, ‘Izan 
bidea’ ekimena Motxiladun 
umeekin lotu nahi dugu. Herri 
honetan bizi dugun errealitate 
bat hori delako. Xua dugu Usur-
bilen; kartzelatik atera zenetik 

behin bakarrik ikusi ditu gura-
soak. Eta Xuaren amak, Olatz 
Lasagabasterrek, data haueta-
rako espero du bigarren umea. 

Nondik abiatuko da larunbate-
ko ibilaldia?
Arratsaldeko 17:30ean abia-
tuko gara Mikel Laboa pla-
zatik. Kalezarrera joko dugu, 
handik Troiara... Zubietako 
buelta osatuko dugu, azken 
batean. Eta itzuli, Santuenetik 
barrena itzuliko gara. 

Familia giroko plana dirudi.
Bai, asmoa hori da. Trikitila-
riek girotuko dute larunbat ho-
netako ibilbidea. 

NOAUA! Uztailaren 23rako al-
diz, bizikleta martxa bat an-
tolatu duzue. Herrialde mai-
lakoa da, ezta?
Aitor Landaluze, Sare: Uztaila-
ren 23tik 25era egingo da ‘Izan 
Bidea’ bizikleta itzulia, Sarek 
antolatzen duen hirugarrena.

Aurtengoa ordea, edizio 
berezia izango da, Covid19a 
dela eta ezarritako egoerak 
dakartzan oztopoak eta hartu 
beharreko segurtasun neu-
rriak direla eta.  

Gure eskualdeari uztailaren 
23a dagokio. Lekunberritik 

abiatu eta Donostiara helduko 
da, Nafarroa eta Gipuzkoa ba-
tuz. Tolosa, Andoain, Urnieta 
eta Hernanitik barrena iga-
roko da. Partehartu nahi dute-
nak Lekunberritik abiatu dai-
tezke edota Andoainen batu 
daitezke bestela. 

Uztailaren 23an, herrialde mailako bizikleta martxa

LARUNBAT HONETAN SARE TALDEAK ZUBIETAKO BUELTA OSATUKO DU OINEZ
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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
Munalurra 16, 5ªA pisu bat sal-
gai. 3 logela, 70 metro2. Igogai-
lua egitea onartuta dago eta be-
rehala egingo da. 130.000 euro. 
Interesatuak deitu: 617972350. 

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. 

Alokairuan    
Konfinamenduan gustura ga-
biltza gurasoekin baina etxe bila 
gabiltzan bikote gazte bat gara. 
Biok hezitzaileak, lan kontratua-
rekin eta arduratsuak. 695 747 
944

Usurbilen, kaxkoan eta in-
guruan pisu bat alokatu nahiko 
nuke. Txakurra daukat. Hilaren 
1ean ordaintzeko konpromisoa. 
661115222. 

Etxe bat edo logela bat alokatu 
nahiko nuke Usurbil edo in-
guruan. Kontratua beharrezkoa. 
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. 

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 itxia. 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  

Udan LH1eko (7 urte) ume bati 
klaseak emateko pertsona baten 
bila nabil Usurbilen. 626474232 

Irailetik aurrera emakume bat 
behar dugu bi umeei bazkaltzen 
eman eta eskolatik jasotzeko.  
Ordutegia zehazteko daukagu. 
658706443 

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
Udan umeen zaintzaile lanetan 
edo klase partikularrak emateko 
prest nago Usurbilen. 648059422 

Saio partikularrak emateko es-
kaintzen naiz (edozein adinetako 
haurrei). Irakasle titulua dut eta 
iaz Ikastolan jardun nintzen klasea 
ematen. Ingelesez ere eman di–

tzaket saioak. 662127029. 

Ekaina, uztaila eta abuztuan hau-
rren zaintzaile lanetan edo parti-
kularreko irakasle gisa jardun nahi 
dut. Esperientzia zabala dut alor 
honetan. 688695958 

Emakume bat, interna bezela, lan 
egiteko prest, etxeko lanak edo 
adinekoak zaintzen.664192760 / 
722 48 39 94 

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–

OHARRA: 2020ko uztailaren 24an aterako dugu oporrak hartu aurreko azken astekaria. Oharrik edo zorion agurrik baduzue, uztailaren 20a baino lehen 
helarazi. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus            

Zorionak Noa!! 
Berriz ere uztailak 15. 
Iritsi zaigu zure 6. urtebetetzea. 
Muxu handi handi bat, 
jarraitu beti bezain sorgin.
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Goardiako farmaziak Uztailak 16 - Uztailak 26
Osteguna 16 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte             

Ostirala 17 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte   

Larunbata 18 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte 

Igandea 19 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte 

Astelehena 20 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte              

Asteartea 21 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte                                          

Asteazkena 22 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Osteguna 23 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte             

Ostirala 24 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte   

Larunbata 25 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte  

Igandea 26 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte  

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
URRUTIA-MARTIN-HERNANI
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

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 
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, dei-
tu edo bidali whatsapp mezu bat 
688637679, 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/umeak zaintzen 
lan egingo nuke. 631864292.

Pertsona helduak edo umeak 

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

BESTELAKOAK
Frantseseko klaseak ematen 
ditut udan, norberaren etxean. 
600766068 Jokin 

Txirrinda bat opari. 9-12 ur-
tekoentzako. 675 712 383. 
Helbide honetan duzue ikusgai:     
https://ibb.co/MZZxQmf

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. 

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.
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17 18 19ostirala larunbata igandea
Kultur Bira. 20:00 “Birritan bortxatua” an–
tzezlana eta ondoren Jurgi Ekizaren kontzer-
tua Udarregi Ikastolako erdiko aretoan.
Zorione Mendezen erakusketa Artzabalen.
Elizako erlojuari buruzko erakusketa 
18:00etatik 20:00etara Sutegin.

Kultur Bira, Herri Kirolen Eguna. Ikus 13. 
orrialdea.
Zorione Mendezen erakusketa Artzabalen.
Elizako erlojuari buruzko erakusketa 
18:00etatik 20:00etara Sutegin.

Kultur Bira. 19:00etan antzerkia Olanoe-
nean: “Skratx”. 20:00etan kontzertua Agina-
gako Eliza Zaharrean: Malen eta Maddi.
Zorione Mendezen erakusketa Artzabalen.
Elizako erlojuari buruzko erakusketa 
18:00etatik 20:00etara Sutegin.

Uztailak 16, osteguna
n 09:00-17:30 Jakin Jardunaldiak Uda-
rregi Ikastolan.
n 20:00 Mikel Laboa plazan: Gartxot.

Uztailak 17, ostirala
n 19:00 Antzerkia Olanoenea plazan: 
“Skratx”. “Antzezlan dibertigarria da, 
umeentzako zein helduentzako pen–
tsatua. Skratx-ek, denboraren poderioz, 
superheroitik antiheroira nola igaro den 
kontatuko digu. Umorez eta samurtasu-
nez beteriko emanaldia dugu”.
n 20:00 Kontzertua Aginagako Eliza Za-
harreko kanpoaldean: Malen eta Maddi.

Uztailak 18, larunbata
n 20:00 “Birritan bortxatua” antzezlana 
Udarregi Ikastolako erdiko aretoan. “Na-
gore bortxatua izan da: salaketa jarri, 
eta epaiketa nola bizi duen kontatuko 
du antzezlan sakon eta beharrezko ho-
rrek. Nagore Laffageren eta Iruñeko tal-

Jarduera ugari antolatu dira asteburu honetarako

Kultur Biraren baitan, “Birritan bortxatua” 
izeneko antzezlana ikusteko aukera egongo da 
larunbat honetan Udarregi ikastolan.

de bortxaketako epaiketetan oinarritua, 
euskarazko ’fikzio-dokumental’ estiloko 
antzezlana dugu”.
Antzezlanaren ondoren, Jurgi Ekizaren 
kontzertua. Emanaldi bikoitz hau mar-

Agenda uztaila

Zaharberritua izan den Elizako erlojua 
jatorrizko lekura itzuli aurretik, jendau-
rrean jarri dute ikusgai. Uztailaren 1etik 
19ra, arratsaldeko 18:00etatik 20:00etara, 
Sutegiko aretoan zabaldu duten erakus-
ketan. 

Elizako erloju berritua 
ikusteko azken egunak

Artzabalen ikusgai duen lan bat zozke-
tatzeko asmoa du. Parte hartzeko ba-
rrako eltxetxoan “borondatea eman 
(diru, mezu, marrazki… bidez). Ondo-
ren izena eta telefono zenbakia utzi ber-
tan egongo den paper batean”.

Zorione Mendezen 
erakusketa Artzabalen

Covid19ak sorturiko errealitate distopi-
koez eta bertan sorturiko aukerez jardun-
go dute ostegun honetan, hilak 16. Eguna 
borobiltzeko, Gartxot kantaria arituko da 
20:00etan Mikel Laboa plazan. Jardunal-
dietarako sarrerak agortuta daude. 

Jakin Jardunaldiak 
Udarregi ikastolan

txoan egitekoa zen baina pandemiaren-
gatik atzeratu egin behar izan zen. 

Uztailak 19, igandea
Herri Kirolen Eguna
n 10:00 Sega ekitaldia Amitzaren eskutik, 
Udarregi Ikastolaren pareko belardian.
n 12:00 Gipuzkoako Harri Txiki altxatze 
Txapelketa Dema plazan.
n 18:00 Giza eta idi-dema Dema plazan.

Uztailak 24, ostirala
n 20:00 Kontzertua Aginagako Eliza Za-
harreko kanpoaldean: Odolaren Mintzoa.

Uztailak 31, ostirala
n 22:00 Kontzertua Aginagako Eliza Za-
harreko kanpoaldean: Dalton Anaiak tal-
dearen zuzenekoa.

Informazio gehiagorako: 
943 371 999
usurbilkultura.eus



  



 


