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Igande honi begira,
hilerrian puntako orduak 
saihesteko gomendioa 
luzatu du Udalak

Buruntzaldeko 
gazte sortzaileak 
saretzeko elkargune bat 
aurkeztu dute

Igande honetan 
‘Lur eta Amets’ 
umeentzako filma Sutegin

“A ze eraikina!”
Zumarte Musika Eskola eta Orbeldi Dantza Taldearen 
egoitza berria inauguratu zuten aurreko larunbatean



 



  841. zenbakia 3ATARIKO HAIZEA

Euskal presoak

Euskal Herrira!

Kultur Elkartea
Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// elkartea@noaua.eus /// www.noaua.eus        
Jendaurreko ordutegia: 10:00 - 14.00 / 16:00 - 19:00 astegunetan

Albisteak iruditan

Elkarteko lehendakaria:
Idoia Torregarai.
Aldizkariko koordinatzailea:
Imanol Ubeda.
Idazkaria: Alaitz Aizpurua.
Diseinua: Erroitz S. L.

Erredakzio kontseilua:
Imanol Ubeda, Aritz Lasarte.

Publizitatea: Beatriz Alda,
publizitatea@noaua.eus

Banaketa: Iñaki Irazusta, 
Iban Maritxalar.
Tirada: 2.930 ale.
Lege-Gordailua: SS-668-96
ISSN: 1136-6818.

Inprimategia: Antza. Zirkuitu
Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Harremanetarako:
erredakzioa@noaua.eus

Laburrean

Euskal presoen eskubideen aldeko 
elkarretaratzea hilero moduan urriko 
azken ostiral honetan, Usurbilen Nahi 
Ditugu bilguneak deituta, arratsaldeko 
20:00etan Mikel Laboa plazan.

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.

Azken ostiraleko 
elkarretaratzea

Gripearen aurkako 
txertaketa
Urriaren 13tik hasiak dira jartzen gripea-
ren aurkako txertoa, bereziki arrisku tal-
deei. Urriaren 31tik aurrera herritar orori. 
Aurrez hitzordua eskatu anbulatorioan: 
943 362 013.

Zuhaitzak 
etzanarazi zituzten 
haize ufadek

Bizi, oso bizi ibili zen haizea urria-
ren 20tik 21erako gauean; alerta 
laranjan izan ginen. Biharamu-

nean begi bistako kalte arinak eragin 
zituen; hainbat zuhaitz erori ziren, uda-
letxe atze pareko Kontsejuzarra parean, 
Errekatxiki kalean, baita Txikierdiko bi-
dean ere. 

Euskotrenen zerbitzua ere eten zuten 
haize ufadek; orduko ehun kilometrotik 
gorako haize bolada bortitzek zenbait 
zuhaitz jausi zituelako trenbidera, Usur-
bil eta Orio artean. Autobus zerbitzua 
jarri behar izan zuten. Euskotrenen zerbitzua ere eten zuten haize ufadek. Argazkia: Jose Miguel Villafafila.
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AINHOA AZPIROTZ

“943 36 20 13 telefonoa 
ez da lehengoa. 
Anbulatorioko 

harrerakoen gertuko 
ahotsa desagertu da”

Ainhoa Azpirotz Eizmendi

Dena lagunarteko 
elkarrizketa batean 
hasi zen. Batek ko-

mentatu zuen umeak sei urte 
egiten zituela eta bat-batean 
pediatraren errebisioarekin 
gogoratu zela. Azkenaldian 
osasun arloko kontu guztiak 
COVID-19ra murriztu diren 
honetan, gainerako errebi-
sioak, kontsultak eta zainke-
tak ia desagertuta daude. Or-
duan, lagun horrek pediatrari 
deitzea eta sei urterekin erre-
bisioa egitera joatea tokatzen 
al zitzaion galdetzea erabaki 
zuen.

Telefonoa hartu eta betiko 
zenbakira deitu zuen, Usur-
bilgo anbulatorioko zenba-
kira, NOAUA!ko egutegian 
agertzen den horretara: 943 
36 20 13. Tiiiii… tiiiii….tiiii, 
anbulatorioko harrerakoaren 
ahotsaren zain zegoen, tiii-
ii… tiiiii… baina beste ahots 
batek erantzun zion: “Osa-
kidetzara deitu duzu, une 
honetan gure langile guztiak 
okupatuta daude, itxaron 
mesedez, ahal dugun bezain 
azkar artatuko zaitugu”. Ar-
nasa hartu eta zain geratu 
zen. Handik hamar segundo-
ra: “Gogoratu Internet bidez 
ere eskatu dezakezula hitzor-
dua”. Ondoren, musika, eta 
bitartean zain. Berriro: “Go-
goratu Internet bidez ere eska 
dezakezula hitzordua”. Mu-
sika eta zain, zain eta zain. 
Azkenean eskegi egin zuen, 
burutik hainbat ideia pasa 
zitzaizkiolarik: “Eskerrak ez 
zen larria. Zenbat denbora 
egon naiz zain eta azkenean 
alferrik? Bi aldiz gogorarazi 
didate Internetez egin de-
zakedala; hala egitea nahia-
goko dute? Beno, segur aski 
azkarragoa izango da bertara 
joatea berriz telefonoz saia–
tzea baino”. Kontua da larria 

ez izan arren, desesperazio 
punttu batekin kontatu ziela 
lagunei gertatutakoa.

Aldameneko lagunak barrez 
erantzun zion: “Nik herenegun 
18 minuturen ondoren hitzor-
dua lortu nuen! 18 minutu! 
Errekorra!!”. Eta pozik zegoen. 
Horrek garbi uzten zuen beste 
batzuetan gehiago ere egona 
zela.

Hirugarren lagunari ere 
antzekoa gertatu zitzaion. 
Lanean zelarik deitu zuen eta 
itxoiten, itxoiten… azkenean 
mugikorra bozgorailuarekin ja-
rri eta dendan jendea artatzen 
jarraitu zuen. Bezero batek 
esan omen zion: “Telefonoan 
norbait zerbait esaten ari zai-
zu”. Eta honek erantzun: “Ez 
lasai, musika da, itxoiten ari 
naiz”. Eta… 24 minuturen on-
doren lortu zuen norbaitek zer 

nahi zuen galdetzea!
Hizketan ari ziren guztiek 

adierazi zuten harridura, ezi-
na eta haserrearen arteko sen-
timendu bat. Ez zekiten oso 
ondo egoeraren aurrean barre 
edo negar egin. Elkarrenak 
entzunez kontsolatu ziren, 
baina haserretu ere bai. 943 36 
20 13 zenbakia ez da lehengoa. 
Lehen, harrerakoek erantzuten 
zuten “Usurbilgo anbulatorioa, 
esan?” galdetuz, eta nahiko 
azkar. Izen-abizenak eman eta 
berehala esaten zizuten medi-
kuarekin ordua hartzeko zein 
aukera zeuden. Orain, ez da-
kit non dagoen pertsona batek 
hartzen du telefonoa kasurik 
onenean; eta bestela, operado-
re batek erantzuten du. 

Tertuliako laugarren lagunak 
zorte hori izan zuen eta mi-
nutu luzeetako abentura hasi 
zuen: aurrena musika, gero 
“Osakidetza egunon, Osaki-
detza buenos dias. Arreta eus-
karaz nahi baduzu esan bat 
edo sakatu bat; arreta gaztela-
niaz nahi baduzu esan bi edo 
sakatu bi; si desea ser atendi-
do en euskara diga uno o pulse 
uno; si desea ser atendido en 

castellano diga dos o pulse 
dos”. Lagun honek bata saka-
tu zuen eta ondoren horrela 
jarraitu zuen telefonoaren 
beste aldeko makinak: “Zure 
deiak COVID-19arekin zeri-
kusia baldin badu, esan bat 
edo sakatu bat; aholkuren bat 
eskatzeko deitu baduzu, esan 
bi edo sakatu bi; medikuare-
kin, pediatrarekin edo erizai-
narekin hitzordua eskatzeko 
deitu baduzu, esan hiru edo 
sakatu hiru”. Lagun honek hi-
rugarren aukera sakatu zuen 
eta jarraian: “Hobeto identi-
fikatzeko pazientearen NAN 
zenbakiak edo pazientearen 
osasun txartelaren zenbakiak 
eskatuko dizkizugu”. Alaba-
rentzako ordua eskatu nahi 
zuen pediatrarekin, eta ez 
zekien ez haren NAN zen-
bakia buruz, eta are gutxia-
go osasun txartelarena (nork 
ote daki osasun txartelaren 
zenbakia buruz!!?). Beraz, 
eskegi egin zuen, eta hurrena 
berriro hasieratik hasi behar! 
Izorrai!

Nire lagun baten amak e–
saten duen bezala, atzeraka 
goaz.

943 36 20 13 telefonoa ez da lehen zena

“Sakatu bat, sakatu bi eta sakatu hiru aurrena, NAN edo osasun txartelaren zenbakia gero; minutuak aurrera eta 
hitzordurik ezin lortu. Atzeraka goaz”.

Alazne Arruti Bengoetxea       |       Ainhoa Azpirotz Eizmendi       |       Ugaitz Agirre Zapirain      |       Luis Aranalde
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Eremu gorrian, herritik atera 
ezinik

Aste hasieratik eremu 
gorrian da Usurbil 
100.000 biztanleko 500 

Covid-19 kasuko intzidentzia 
gainditu ostean (553,97). Ere-
mu gorrian da baita Burun–
tzaldea osoa eta Gipuzkoa. 
Igandeaz geroztik Espainiako 
Gobernuak ezarritako alar-
ma-egoeran eta astearte goizal-
deko 6:00etatik, alarma-egoera 
hori abiapuntu gisa hartuta, 
Eusko Jaurlaritzak agindutako 
murrizketen eraginpean. Ezin 
udalerritik atera, ezin ezta 
EAE-tik atera edo sartu, ez 
bada salbuespen gisa defini-
tuak dauden arrazoiengatik: 
ikasketak, lana, zaintza la-
nak, tramitazioak… Usurbilek 
mugakide dituen udalerrie-
tara mugitu daiteke jarduera 
sozioekonomikoetarako.

Horrekin batera, etxera–
tze-agindua indarrean. Ezin 
etxetik atera 23:00-06:00 ar-
tean, salbuespenezko kasue-
tan izan ezik. Eta gehienez 6 
pertsonako bilkurak baimen-
du ditu Jaurlaritzak. Neurriok 

Ezin etxetik atera 23:00-06:00 artean, salbuespenezko kasuetan izan ezik.

hasiera batean 15 egunerako 
onartu dira, estatuak finkaturi-
ko alarma-egoera bezala. Alar-
ma-egoera hau ordea maia–
tzaren 9ra arte luzatu asmo du 
Espainiako Gobernuak.

Eragileekin bilera
Bizi dugun egoerarekiko kezka 
nabarmena erakutsi du Usur-

bilgo alkate Agurtzane Sola-
berrietak. Sare sozialen bi-
dez adierazi duenez, “egoera 
kezkagarria da, aste eta hila-
bete gogorrak ditugu aurretik, 
eta, inoiz baino gehiago, ardu-
raz jokatzeko garaiak dira”. 

Asteazken honetan, herriko 
sektore eragile eta abarrekin 
biltzekoa zen Udala, “egoeraz 
egiten dugun hausnarketa par-
tekatu eta egin ezin daitekeen 
horretan indarra jarri baino, 
elkarrekin eta elkarlanean egin 
daitekeenaz hausnartzeko. Ho-
rixe da txertorik eraginkorrena, 
aurrera egiteko. Zaindu!” eska-
tu zuen aste hasieran alkateak.

AGURTZANE SOLABERRIETA

“Egoera kezkagarria da 
eta, inoiz baino gehiago, 

arduraz jokatzeko 
garaiak dira”

Ordutegi 
aldaketa Aginaga 
Sagardotegian
Egoera berria dela eta, ordu-
tegiak egokitu dituzte. Sagar-
dotegia ostiral gauean, eta 
larunbatetan zein igandeetan 
eguerditan eta gauetan ireki-
ta izango da. Afaritarako or-
dutegia ordu erdiz aurreratu 
eta 19:30ean hasiko da.

Antzerki ikastaroak 
eskaintzeko 
proposamena
Andrea Arruti Etxabe an–
tzerki ikastaroak eskaintze-
ko gogoz dago. Adin guztiei 
irekia dago proposamena. 
Astean bi eguneko saioak 
egingo lituzke, bakoitza ordu 
eta erdikoa. “Teknika ezber-
dinak landuko dira (inprobi-
saketak, ahotsa, gorputzaren 
mugimendua…). Taldeetan 
banatuta egongo gara eta se-
gurtasun neurri guztiak be-
teko dira”, azaldu digu ohar 
bidez Andrea Arrutik. 

Informazio gehiago telefo-
no zenbaki honetan jaso dai-
teke: 650 614 380.

“Zaintza lanen 
demokratizaziorantz” 
jardunaldiak, 
atzeratuak
Urriaren 23 eta 24rako an-
tolaturiko eskualde mailako 
jardunaldiak atzeratu egin 
dituzte. “Egoera hobetzean 
egingo dira!”, iragarri dute.

Pelaioenea barnetik 
definitzen
Aurreikusitako datak be-
tetzen badira, Emakumeen 
Etxeari lotutako hurrengo 
eskuhartze saioa azaroko 
lehen astean izango da, bi-
garrena kalezartarrentzako 
auzo ekipamenduari lotu-
takoa izango da.

Artisauen azokarik ez

Usurbilgo Udalaren kul-
tur agendan ere iragar–
tzekoak ziren, baina 

ohartxo batekin; Covid-19aren 
hedapenaren arabera, hitzor-
dua ospatu gabe geratu ziteke-
ela argituz. Iragan astean ze-
har ordea, koronabirusagatik 
bizi dugun osasun krisialdiak 
okerrera egin zuela ikusita, 
igande honetan (azaroak 1) 
ospatzekoa zen Artisau Azoka 
bertan behera uztea erabaki 
zuen Aitzaga Elkarteak, urria-
ren 23an egin zuten bileran. 

Atsekabe handiz, baina dene-
tariko ogibide eta artisauen 
bilgunea izan den hitzordua 

ez egitea adostu zuten. Pena 
handiz, hitzordua berez koro-
nabirus garai honi egokitzeko 
ahalegina egina baitzuten.

Plan alternatiboa, 
bertan behera
Dakizuenez, Artisau Azokako 
postuak frontoian kokatu izan 
dituzte urtero. Osteratxoa 
egin edota erosketak egitera 
hurbiltzen zen jendea ber-
tan elkartzen zen. Bizi dugun 
osasun krisialdia tarteko, an-
tolatzaileek plan alternatibo 
bat diseinatua zuten; postuak 
frontoiko aterpean elkartu be-
harrean, herriko txoko ezberdi-
netan sakabanatzea. Eta modu 

horretan, bai artisauen baita 
bisitarien pilaketa eragoztea. 

Denetariko ogibideak or-
dezkatu asmo zituen 20 bat 
artisauen postu kokatzekoak 
ziren herri erdiguneko txoko 
ezberdinetan; bitxigintza, larru-
gintza, egur lanketa, zeramika, 
otargintza, metalgintza… Eskuz 
eginiko lan ederren erakustokia 
izatekoa zen Usurbil azaroaren 
1ean. Aitzaga Elkarteak ordea, 
osasun krisialdiak okerrera 
egin duela ikusita, prebentzio 
gisa hitzordua bertan behera 
uztea hobetsi du. Ospatu izan 
balitz, edizio borobila izango 
zen 2020ko hau; 25. azoka hain 
zuzen. 
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“Ez dut uste heriotza ikusteko modua aldatu 
denik, heriotza ospatzeko modua baizik”

Sarritan galdetzen diote 
bere lanaz; “nire lana 
bizitzari segida ematea 

da, bizitza heriotzik gabe ez 
litzateke posible izango. Bai-
na gaiak oraindik tabua izaten 
segitzen du”. Eta tabua den 
heriotzari buruz hitz egiten 
aritu gara Usurbilen aurkezpen 
gutxi behar duen Gonzalez 
ehorztetxeko arduradun Victor 
Gonzalezekin, Covid-19ak bal-
dintzaturiko azaroaren 1a ate 
joka dugun honetan.

Nolakoa izango da aurtengo 
azaroaren lehena?
Victor Gonzalez: Zaila izango da, 
ez dakigu Covid-19aren eragi-
nez zer gertatuko den eguno-
tan. Hilerri hau oso zabala da, 
hemen ez dago jendea pilatzeko 
arazorik. Azaroaren 1a gainera 
igandez egokitu da aurten, be-
raz jendea ostiralean etortzen 
hasiko da hilerrira. Zorte handia 
dugu hilerri hau izateagatik.

Zer berezitasun ditu Usurbilgo 
hilerriak?

Victor Gonzalezen esanetan, “Errautsen Parkea oso gune ikusgarria da, egin den obrarik onenetakoa”.

Mendian zaude. Hemen dugun 
askatasuna, aire librea, beste 

hilerri batzuk ez dute. Pande-
mia hilabeteotan herritarren 
bat hil eta tanatoriora jende 
asko erakarri duenean jendea-
ren sartu irteerak bikain kon-
trolatu dira. Tanatorio honek 
gainerakoetan egitea beldurra 
emango lukeen hori egitea 
ahalbidetzen du. Hemen hil-
dakoak inongo arazorik gabe 

VICTOR GONZALEZ
Mendian daude hilerria 
eta tanatorioa. “Hemen 

dugun askatasuna, 
aire librea, beste hilerri 

batzuk ez dute”

“Agurra egiteko oso modu politak daude”
NOAUA! Azaroaren 1ean hil-
dakoak oroitzeko ohitura al-
datu da? 
Victor Gonzalez: Aldatzen ari 
da baina ez hilerrira etortzeko 
modua, pertsona bat hiltzen 
denean egoera horretan eraba-
kiak hartzea dagokien pertso-
nen pentsaera baizik. Heldue-
nek oraindik hilerrira loreak 
jartzera etortzeko ohitura dute 
azaroaren 1ean. Halako eraba-
kiak hartzen ari diren pertsona 
gazteagoek jada ez dute pen–
tsatzeko modu hori. Ez dute 
egun zehatz batean hilerrira 
etortzeko beharrik. Askotan 
sinbolo txikiekin aski zaie. 

Zure ustez heriotzarekiko ikus-

puntua aldatzen ari da?
Ez dut uste heriotza ikusteko 
modua aldatu denik, heriotza 
ospatzeko modua baizik. Hel-
duenek ziurrenik hileta elizki-
zuna eta hilerrian lurperatzea 
hautatuko dute. Gazteagoek 
agian zer aukera dituzten gal-
detuko dute. Ditugun aukeren 
berri ematen diegu; agurrerako 
hileta elizkizuna antolatzea, ta-
natorioan egitea, errautsen par-
kean, Sutegin... Aurten halako 
hainbat egiteko aukera izan 
dugu eta benetan ilea lazten 
duten agurrak izan dira. Beste 
hainbatek urna biodegradaga-
rri batean errautsak sartu eta 
leku sinboliko batean lurpera–
tzen dute eta hara joaten dira 

nahi dutenean. Ehorztetxean 
hildakoaren errauts pixka bat 
gordetzen duten lepokoak ere 
saltzen ditugu eta jendeak zin–
tzilik eramaten ditu, oroimen 
hori egunerokoa izateko.

Errautsen Parkea zer moduzko 
harrera izaten ari da?
Herritarrak pixkanaka erabil–
tzen hasiak dira. Gunea oso 
ikusgarria da, egin den obrarik 
onenetakoa. Sinbolismo oso 
handia du. Agurra egiteko oso 
modu politak daude; hildakoak 
gustuko zuen zuzeneko musika 
ekar daiteke, hitz batzuk adie-
razi... Errotzen doa ohitura hau 
pixkanaka, oraindik Usurbilen 
hildakoa norabait eramatearen 

ohitura handia baitago. 

Halako une bat heltzean, 
zuengana jotzen dutenek 
nahiko argi izaten dute zer 
egin?
Ez. Ehorztetxeko langilea ez 
da soilik hildakoa presta–
tzen duen teknikaria, gida la-
nak egin behar ditu heriotza 
gertatzen den unetik azken 
dokumentua entregatu arte. 
Hor gida on baten egitekoa 
sartzen da, aukera guztien 
berri eman, agurra nahi den 
moduan antolatu eta lasai 
sentiarazten lagunduko dizu-
na. Halakoak oso une zailak 
izaten dira, eta ez da jakiten 
zer egin. 

beilatzen ari dira, beti jendea-
ren sartu irteera kontrol zorro–
tzarekin. Hemen tanatorio ba-
rruan egon beharrik ez dago. 
Senide eta lagunek hildakoa 
bisitatzen dute, doluminak 
eman eta kanpoan geratzen 
dira denak, inor ez da barruan 
geratzen. Hori da leku honek 
duen alderdi ona. 
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“Gogorrena, azken agurra ukatzera 
behartzen gintuztenean izan zen”
NOAUA! Pandemia garaiotan 
nola aldatu du zuen lan egiteko 
modua? 
Victor Gonzalez: Oso gogorra 
izan da. Zorionez, Usurbilen 
pandemiaren lehen olatuak ez 
zigun eragin, ez zen Covid-19ak 
eragindako hildakorik izan. 

Beste urteetan baino hildako ge-
hiago izan dela nabaritu duzue?
Hori konfinamendu ostean na-
baritu genuen. Osasun egoe-
ra delikatuan etxean egotera 
derrigortua zegoen bati baino 
gehiagori eragin dio Gipuzkoa 
mailan. Mota honetako zerbi–
tzu asko egin genituen Usurbil-
dik kanpo. Gogorrena halere, 
konfinamendu garaian, hil-
dakoak Covid-19a izan edo ez, 
azken agurra egitera ukatzera 
behartzen gintuztenean izan 
zen. Oso gogorra ni bezalako 
pertsona batentzat, familiak 
hartzera ohitua nagoenean, 
haiek egin nahi dutena egitera 
ohiturak gaudenean. Ezin gure 
lana egin eta familia hauei 
azken agurra ukatu behar, 
ezin haiek lagundu. Eman ahal 
nien kontsolamendu bakarra 
zen, neroni izango nintzela 
hildakoa erraustera eraman-
go zuena eta errauts-kutxatila 
emango zizuna. 

Zauriak hor geratu dira.
Sentsazio gazi-gozo bat gera–
tzen da, hildako pertsona ho-
rrek merezi zuena egin ahal 
ez izateagatik. Hilabeteotan 
irtenbideak eman dira fami-
liak guztiz babesgabeak senti 
ez zitezen; streaming bidez 
zuzenean eskaini dira erraus-
ketak adibidez. Baina hale-
re ezin izan dute tanatoriora 
etorri, ezin izan dute hildakoa 
ikusi, agurtu eta hori memo-
rian grabatua geratzen da. Oso 
egoera gogorra bizitzea tokatu 
zaigu denoi. Animo asko herri 
osoari, aurrera begira jarraitu 
beharra dugu.

“Edozer gerta ere, pandemia honetan senide gertukoenek behintzat hildakoa 
agurtu ahal izatea lortu dugu. Lortutakoa pauso oso garrantzitsua da”.

Azken agur hori berriz debeka-
tu dezatekela uste duzu?
Ez. Mugak egon daitezke, bai-
na martxoan egin zen horre-
tatik ikasita orain irtenbideak 
eman dira. Covid-19 gabeko 
hildakoak presta ditzakegu, 
inolako arazorik gabe aurkez-
tu eta kontrol oso zorrotzare-
kin tanatorioak ireki, familia 
horiek hildakoa agur dezaten. 
Hildakoak Covid-19a badu, ez 
zaigu manipulatzea baimen–
tzen baina tanatorioan erakus-
tea bai, estalkia itxita. Kasu 
horretan hildakoaren argazkia 
jartzen dugu. Pertsonak etorri 
eta hildakoa agurtu dezake-
te. Edozer gerta ere pandemia 
honetan senide gertukoenek 
behintzat hildakoa agurtu ahal 
izatea lortu dugu. Lortutakoa 
pauso oso garrantzitsua da.

Nolakoa izan zen zuen egune-
rokoa konfinamendu asteetan? 
Usurbildik kanpo ere lan egiten 
duzu.
Lanagatik ezin izan genuen 
etxean konfinatu. Inoiz baino 
gehiago kanpora joan beha-
rrean aurkitu naiz eta inoiz 

baino hurbilago ikusi dut gerta–
tzen ari zena. Zertxobait arra-
roa, psikologikoki barneratzen 
zaila, kalean bakarrik baitzaude. 
Etxera itzultzerako desinfek–
tatu, arropa aldatu.. Prozesu 
oso zaila eta konplexua da. Iku-
sitakotik, pandemia hau esan 
zena baino lehenago hasi zela 
ikusi dugu. 

Urte hasieran jada nabaritu 
zenuten. 
Sektore honetan lan egiten du-
gunok beti diogu, urtarrila eta 
otsaila hilabete zailak izaten 
direla, baina autengo bi hila-
beteok oso zailak izan ziren 
eta pandemiak zerikusirik izan 
zuelakoan gaude. Urte hasiera-
tik ez dugu gelditzeko tarterik 
izan. 

Nola tratatzen ari gara herio–
tzaren gaia pandemia hilabete 
hauetan?
Gai konplexua da. Bakoitzak 
heriotzari oso modu ezberdi-
nean aurre egiten dio.

Gai hau enfokatzeko bi modu 
daudela uste dut; bat, herri-
tarrek gertukoak nola agurtu 
dituzten. Jendeak beldurra dio 
pilaketari eta tanatorio zein eli-
zetara joateari utzi diote askok. 
Bestetik, jendeak heriotza zer 
basakeriarekin ikusi eta ulertu 
behar izan duen. Batzuk ez ze-
kiten hildako senidea non zen, 
hori izugarria da. Gure memo-
riatik ezabatzea kostako zaigu. 

“Ehorztetxe 
familiar bat 
egin nahi genuen”
NOAUA! Ehorztetxea aspaldi-
danikoa da, tradizio luzekoa.
Victor Gonzalez: Aitak hartu 
baino lehen Kalparsorotarrek 
kudeatzen zuten. Beti izan 
da Usurbilgo ehorztetxea. 
Gure lan egiteko modua gaur 
egun ere hala da, Usurbil-
go parte gara. Ehorztetxeak 
konfiantza hori eman nahi 
du, zure senideekin agurtu 
ahal izatea baina hau ku-
deatzen duen pertsona ere 
horren parte izatea. 

Baltsamatzaile bakarretakoa 
ere bazara inguruotan? 
Ehoztetxe familiar bat egin 
nahi nuen, herriarentzat eta 
beharra zutenentzat. Tratu 
hurbilekoa eskaini. Gero hil-
dakoekin lan egiteko modu 
ezberdin batean espezializa-
tu nahi nuen. Inguru hone-
tan ez zegoen nik izan nahi 
nuen hori ikasteko modurik. 
Europako bi baltsamatzaile 
onenetakoekin Parisera joan 
eta haiekin eskuz esku lan 
egiteko aukera ederra izan 
nuen. Hildakoen baltsama–
tzaile eta eraikitzaile gisa ti-
tulatu nintzen. Teknika honen 
bidez, hildakoen berezko to-
nalitatea berreskuratzea lor–
tzen dugu. Guk inoiz ez dugu 
hildakoa makillatzen, seni-
deek eskatzen ez badigute. 
Hori da gure zigilua. Teknika 
hau eskaintzen diegu, gaine-
rako enpresei ere. Horregatik 
leku askotatik deitzen naute. 
Artelan bat dela deritzot.

Zure ezagutzaren transmi-
sioan egon liteke etorkizuna?
Duela 10 urte ehorztetxean 
eta geroago baltsamazioekin 
hasitako lanari segida eman 
nahi nioke. Pandemiagatik 
gauzatu izan ezin ditudan 
zenbait proiektu ditut. Hel-
duko da ikasitako eta egin-
dako guztia, alor guztietara 
zabaldu eta zigilu hori trans-
mititzeko unea. 

VICTOR GONZALEZ
“Doluaren oinarrizko zati 

bat eten dugu; senidea 
hil dela barneratzeko, 
dolua hasteko hildako 

pertsonaren bistaratzea”
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“Nafarroa 1620: Nafarroaren Loraldia (loaldia)” 
zikloa iragarri du Nafartarrak taldeak

Ekitaldi zikloa antolatu du 
hurrengo asterako Na-
fartarrak Taldeak, Usur-

bilgo Udalaren eta Nabarralde-
ren laguntzaz. “XVII. mendea 
aitzin Nafar erresumak seku-
lako loratzea bizi izan du. Ad-
ministratiboki, ekonomikoki, 
kulturalki eta izpiritu aldetik. 
Ordukotzat, estatu moderno 
baten plegu guztiak hartzen ari 
zituen, gainera euskara bere 
lurralde hizkuntzari, estaldura 
unibertsal bat emanez. Luis 
XIII.ak, Frantziako Henri IV. 
Bilakatu zen Nafarroako Henri 
III.aren herentziaz Nafarroako 
errege ere denak, 1620ko Edik-
tuaren bidez, unilateralki deli-
beratzen du Nafarroako koroa 
Frantziakoan urtzen duela. Or-
dutik Nafarroak eginen ahalko 
zuen estatuaren promesa izoz-
tua da”.

Azaroak 3-8
n “Nafarroa 1620 Nafarroaren 
Loraldia (loaldia)” erakusketa 
Sutegin.
n Ordutegia: asteartea-igandea 
18:00-20:00 /  larunbata-igan-
dea 11:00-13:30.

Azaroak 3, asteartea
n 19:00 “Nafarroa, Euskal 
Estatua...2020?” Iñigo Larra-
mendiren hitzaldia Sutegiko 
erakusketa aretoan.

Azaroak 5, osteguna
n 19:00 “Iparraldekoen ikuspe-
gia” Eneko Bidegainen hitzaldia 
Sutegiko erakusketa aretoan.
n Zehaztasunak: “Kontzien–
tzia historikoaren garrantziari 

Mikel Markezek eta Erramun Martikorenak kontzertua eskainiko dute azaroaren 7an.

buruzko gogoeta bat da, eus-
kaldunon ikuspuntutik. Mun-
duan zehar ikusitako adibide 
batzuetatik abiatuta, geurean 
eta geure buruaz eduki be-
harko genukeen konzientzia 
historikorako proposamen bat 
azaltzen da. Horrekin lotuta, 
konzientzia horren gabeziak 
gure egunerokotasunean duen 
eragin nabarmena agerian uz-
ten saiatuko gara”.

Azaroak 7, larunbata
n 19:00 Mikel Markez eta Erra-
mun Martikorenaren emanal-
dia Sutegiko auditorioan.
n Sarrerak: 5 euro Lizardin. 
Sarrera-kopurua mugatua.

Azaroak 8, igandea
n 19:00 “1620 Nafarroa behe-
regaina” antzezlana Sutegiko 
auditorioan.
n Zehaztasunak: “Pèir Los-
tauk, Nafarroako Parlamen-
tuko presidenteak, obra argi-
garri bezain harrigarria idatzi 
zuen Donapaleun, Frantziaren 
diktat-aren kontra: «Ihardes-
pena». Erantzun hura -duinta-
sunaren mintzoa- lo egon da 
lau mendez, harik eta Kale-
Barroka taldeak taula gainera 
ekarri duen arte. Antzerki ba-
rroko honetan entzunen ditugu 

NAFARTARRAK TALDEA
“Mikel Markez eta 

Erramun Martikorenaren 
kontzerturako izan ezik, 
gainerako saioetarako 
sarrera doan da, baina 

sarrera kopuru mugatua. 
Aurrez usurbilkultura.eus 

atarian eskuragarri”

Nafarroako agintari gorenaren 
tesiak independentziaren be-
rresteko.
n Arizaleak:
Mintza eta marra: AsisKo.
Antzerkilari: Daniel Arbeletxe, 
Mariañes Gorostiaga, Xan Mari 
Irigoien.
Musikari: Mixel Etxekopar.

Sarrerak eskuragarri
Oharra: Mikel Markez eta Erra-
mun Martikorenaren kontzer-
turako izan ezik, gainerako 
ekitaldietarako sarrera doan, 
baina sarrera kopuru mugatua. 
Aurrez usurbilkultura.eus ata-
rian eskuragarri.

Antolatzailea: Nafartarrak Tal-
dea.
Laguntzaileak: Usurbilgo Uda-
la, Nabarralde.

HERRIKO TALDEAK
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Errigorarekin erriberako euskalgintza eta ekoizpena 
laguntzeko aukera

Nafar hegoaldeko uzta 
euskarari puzka egi-
teko gonbita luzatuz 

bueltan datoz eremu hartan 
ekoitzitako produktu goxoak 
eskuratzeko kanpainaren 
edizio berria. Dakizuenez 
produktuon salerosketa sus-
tatzearekin batera, jasotako 
laguntzaren %25a bideratuko 
dute urtero moduan zonalde-
ko ikastoletara, baita Sortzeni, 
AEK-ri eta Agerraldia egitas-
moari ere. 

Azken egitasmo honek eus-
kararen ezagutza eta erabilera 
bultzatu nahi du “Ager vas-
conum” deituriko zonaldean, 
“Garestik Kortesera eta Zan-
gozatik Vianara” doan eremu 
horretan, tokiko euskaltza-
leen laguntzaz. “Espazio be-
rriak ezezik, euskararekiko 
begirada berriak irabazi nahi 
ditugu”. Helburuok betetze 
aldera, agenda oparo askoa 
osatu dute datorren urterako, 
euskaltzale eta eragile anitzen 
laguntzaz. 

5 euro gehiagoren truke, saski bakoitzarekin opari bat jasoko dute herritarrek. Saski beltza eskatzen duenak 
Korrikaren katilua. Berdea eskatzen duenak Seaskaren egutegia eta saski zuria eskatzen duenak Sortzen-en hazia.

Hiru saski
Produktu anitzez osaturiko hiru 
saski ezberdin jarri ditu Errigo-
rak herritarren eskura; produk-
tu gehigarri bereziekin; “aurten 
elkartasuna biderkatuko dugu; 
ohiko saskiez gain, Korrikaren 
katiluaren, Seaskaren egute-

ELKARTASUN SASKIAK

 “Korrikaren katilua, 
Seaskaren egutegia edota 
D ereduaren hazien bidez, 

zoritxarra zorion 
bihurtuko dugu”

Hiru saski aukeran
n Epea: urriak 24-azaroak 12.
n Eskabideak non: errigora.
eus ataritik edota NOAUA! 
Kultur Elkartearen egoitzan.
n Produktuen banaketa: aza-
roaren 26an eta 27an, 9:00-
14:00 artean NOAUA! Kultur 
Elkartearen egoitzan.

Saski motak:
n Saski beltza (betikoa): or-
buruak, pikillo marmelada, 
pikillo piperrak, zainzuri zu-
riak, teilak, tomate frijitua, 
mertxika almibarretan, oli-
ba-olio birjina estra, kardua, 
mahats-zukua, botila ardoa, 
potxak eta piper-mamia. Bai-

ta Korrikaren katilua ere. 
Prezioa: 55 euro.

n Saski berdea (ekologikoa): 
txitxirioak, ardo-ozpina, oli-
ba-olio birjina estra, baraz-
ki-menestra, pasta, orburuak, 
pikillo piperrak, arroza, zain-

zuri zuriak, botila ardoa, 
udare-zukua. Baita Seaskaren 
egutegia ere.
Prezioa: 65 euro.

n Saski zuria (berezia): or-
buruak, pikillo piperrak, 
zainzuri zuriak, botila krian–

tza, txokolatezko zigarretak, 
patxaran-pastak, patxarana, 
oliba-olio birjina estra, ardo 
zuri apartsua, arbendol-pol-
boroiak. Baita D ereduaren 
haziak ere.
Prezioa: 75 euro.
Informazioa: errigora.eus

giaren eta D ereduaren hazien 
bidez, zoritxarra zorion bihur-
tuko dugu. Ez dira garai one-
nak Herri Urrats, Korrika edo 
Sortzenen jaiak ospatzeko, bai-
na izan bitez oparoenak elkar-
tasunari ekiteko”. Eskaerak egi-
teko epea zabalik da.

Hiru saski daude aukeran: Berdea (65 euro), beltza (55 euro) eta zuria (75 euro).

HERRIKO TALDEAK



 PIL-PILEAN 2020ko urriaren 30ean10 ZER DIYO?

AGURNE ALKORTA
“Herriari gure eskerrik 
onena. Herria izan zen 

eraikinaren egoeraz 
ohartuta auzo bilera 

guztietan gure alde atera 
zena. Ituteen azpian 

entsaiatzen egon den herria 
(...), haurra besoetan 

hartu eta ganbararaino 
‘maite zaitut, maite maite 
zaitut’ abestera eraman 

duen herria”

Agurne Alkorta, Zumarte

Hemen jarri naute, 
zuen aurrean, hitz 
batzuk esateko, eta 

eraikin honi hasiera ona 
emateko. Eta nire etxeko ma-
haian idazten konturatu naiz 
milaka esker on eman behar 
ditudala. Eskerrik asko ugari, 
benetakoak eta barru barru-
tik ateratakoak.

Mila esker orain 35 urte 
baino gehiago herriko txistu-
lari ero batzuk Usurbilen mu-
sika eskola bat sortzeko ideia 
izateagatik. Txus, Roman eta 
Iñakiren lana betirako eraikin 
zahar honen azpian jasoko 
da, usurbildar guztion mu-
sikaren aldeko borroka hasi 
zutelako. Uste dut inoiz ez 
garela izango merezi duzuen 
esker ona emateko gai.

Mila esker Usurbilgo Uda-
lari azken hamar urteetan 
proiektu honetan murgil–
tzeagatik. Usurbilgo elizaren 
hormak egiten zenbat izer-
di, odol eta negar kosta ote 
zitzaizkien badakigu, baina 
norbaitek Urko ezagutzen 
badu, esan diezaiola Zumar-
teren hormak ere bere lana 
izan zutela eta kanta bat es-
kaini nahi badio gustura har-
tuko genukeela. Batzuetan 
badakigu murgiltze horretan 
itoak ere sentitu zaretela. Bai-
na momentu hau iritsi bada 
zuen esfortzuagatik izan dela 
argi dugu. Beraz, eskerrik 
asko udalari musikak igeri 

egiten jarrai dezan jarri duzuen 
salbamendu-txalupagatik.

Eta ze txalupa! A ze eraiki-
na! Gogoan dut udalak eta ar-
kitektoek lehen aldiz proiektua 
erakutsi ziguten eguna. Egu-
rrezko maketatxo bat ere bazu-
ten, bere zuhaitz txikiekin. A 
ze proiektua! Inoiz imajinatu 
genezakeena 3 bider gaindi–

tzen duena, bihotzetik egina, 
barruan bizitutakoarekin sor-
tua, eta orain guztiok goza–
tzeko pentsatua. Eskerrik asko 
sagarnatarrei beren diseinua 
gurekin pentsatuz egitearren. 
Herriari zuen lanaren opari 
ederrenetakoa egin diozuela 
pentsatzen dut. Mila esker.

Eta herriari gure eskerrik 
onena. Herria izan zen eraiki-
naren egoeraz ohartuta auzo 
bilera guztietan gure alde atera 
zena. Ituteen azpian entsaia–
tzen egon den herria, pipiaren 
errautsa azpian punk doinuak, 
zein bluesa edo ska musika jo 
dituen herria, haurra besoetan 
hartu eta ganbararaino maite 
zaitut, maite maite zaitut abes-
tera eraman duen herria. Usur-
bilgo herriari mila mila esker. 
Eraikin berri hau gure lanaren 
aitortza moduan jasoko dugu, 
herriak musikak jarrai dezan 
egiten dion oparia. Ez dadila 

haria eten.
Azken esker ona dagoe-

neko Zumarte barrura begi-
rakoa da, irakasle eta juntaki-
deei. Aldapan gora pausorik 
pauso, aldapan behera auzo-
rik auzo, eta halaxe ibili gara, 
lan eta lan, bideko korapiloak 
banan bana askatzen, urte 
hauetako gorabeherei aurre 
egiten. Ekipo, iritsi da, he-
men gaude berriz, astelehen–
ean martxan dugu gure Zu-
marte Musika Eskola Berria! 
Bejondeigula!

Eta Artzeren poema batek 
esaten zuen, “Iturri zaharre-
tik edaten dut, ur berria eda-
ten, beti berri den ura, betiko 
iturri zaharretik.” Eraikin be-
rria zabalduko dugun arren, 
iturria aspalditik baitago he-
men, musikak beti aurrera 
egingo du, eta bertatik edaten 
joango gara herritarrak, eta 
eraikinarekin hazten joango 
gara eta ikasten, eta zabal–
tzen eta betetzen, gauza be-
rriak ditugulako epe luze eta 
motzerako, ilusioa handia 
delako. Eta gehiago izango 
gara. Eta gehiago gara, polita 
izango delako beste batzuk 
ere iturri honetatik edatea. 
Orbeldi Dantza Taldeari ateak 
zabaltzen dizkiogulako, kul-
turak bat eginik indartsuago 
garelako. Ongi etorri.

Ustez bukatu dut. Guztioi 
berriz mila mila esker eta 
ongi etorriak zarete gurera. 
Eskerrik asko.

Zumarte berria

“Mila esker orain 35 urte baino gehiago herriko txistulari ero batzuk 
Usurbilen musika eskola bat sortzeko ideia izateagatik”. Agurne Alkortak 
larunbatean irakurritako idatzia da orri honetan batu duguna.
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“A ze eraikina!”
Zumarte Musika Eskola-

ren eta Orbeldi Dantza 
Taldearen aterpe berria 

inauguratu zuten aurreko la-
runbatean. Udal ordezkariek 
eta Musika Eskolako ardu-
radunek hartu zuten parte 
ekitaldian. Inaugurazioaren 
aurretik, OS3 Arkitektura Tal-
dekoek hainbat bisita gidatu 
egin zituzten eraikin berrituan 
barrena.

Covid-19a tarteko, aforoa 
mugatu behar izan zuten la-
runbateko inaugurazio eki-
taldian. Horregatik “aurreko 
legealdiko hautetsi guztiak 
ezin izan ditugu gonbidatu”, 
azaldu zuen Beñat Larrañaga 
udal zinegotziak. “Haiek abia-
tutako proiektua eta inbertsioa 
da hau. Haien konpromiso eta 
bultzadarik gabe ez ginateke 
gaur hemen izango”. Haien 

Aurreko larunbatean inauguratu zuten Zumarteren eta Orbeldi Dantza 
Taldearen egoitza berria. Covid-19ak ekarri dituen aforo neurrien ondorioz, 
Orbeldi Dantza Taldea beranduago hasiko da eraikin berrian entseatzen.

adibidea jarraituz segi dutela 
lanean adierazi zuen Larraña-
gak.

“Herri honek musika eskola 
egokiagoa behar zuen”
Aurreko udal gobernu taldea-
ren izenean Alaitz Aizpuruak 
hartu zuen hitza. “Ez ziren 
urte errazak tokatu baina udal 
gobernu taldetik garbi genuen 
Zumartek eta herri honek be-
har zutela musika eskola ego-
kiagoa”. Eraikin berriaz goza–

BEÑAT LARRAÑAGA

Aurreko legealdiko udalaren 
“konpromiso eta bultzadarik 

gabe ez ginateke gaur 
hemen izango”

tzeko aholkua emanez amaitu 
zuen bere hitzaldia.

“Orbeldi, ongi etorri”
Agurne Alkorta izan zen azkena 
hitza hartzen. “A ze eraikina!”, 
bota zuen hitzalditxoaren hasie-
ran. Inpresio hori bera hartu zu-
ten eraikina barrutik ezagutzeko 
aukera izan zuten guztiek. Zu-
marte Musika Eskolako egungo 
lehendakaria da Agurne Alkorta 
eta esker oneko hitz ugari izan 
zituen (10. orrialdean topatuko 
duzue larunbateko inaugurazio 
ekitaldian irakurri zuen idatzia). 
OS3 Arkitektura Taldekoak ere 
gogoan izan zituen, hasiera-ha-
sieratik proiektua eurekin parte-
katzeko denbora hartu zutelako. 
“Orbeldi Dantza Taldeari ateak 
zabaltzen dizkiogu”, nabar-
mendu zuen Alkortak azkenik, 
“kulturak bat eginik indartsuago 
garelako. Ongi etorri”.

Inaugurazioaren aurretik, OS3 Arkitektura Taldeko kideek hainbat bisita gidatu egin zituzten eraikin berrituan barrena.
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TOKIKOMeko hainbat hedabidek sustaturiko atala. Soluzioak 21. orrialdean.
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Soluzioak 21. orrialdean.
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Igande honetan “Lur eta Amets” filma Sutegin

Gaztetxoenei zuzendu-
riko euskarazko zine 
zikloa bueltan dator. 

Azarotik martxorako lehen 
igande arratsaldeetan haiena 
izango da Sutegiko auditorioa. 
Usurbilgo Udalak Ziortza Gaz-
te Elkartekoekin batera film 
ezberdinak proiektatuko dira, 
guztiak euskaraz. Abiapuntu 
berezia izango du ordea aur-
tengo edizioak; “Lur eta amets” 
ikus-entzunezkoa proiektatuko 
baitu NOAUA! Kultur Elkarteak 
azaroaren 1ean 17:00etan Su-
tegiko auditorioan, 8-12 urte 
artekoentzat. Sarrerak 3 euro-
tan eskuratu ahalko dira aurrez 
Lizardin eta NOAUA! Kultur 
Elkartearen egoitzan. 

Kontuan hartzeko arauak
“Lur eta Amets” filma ikuste-
ko ondoko elkarbizitza arauak 
finkatu ditu antolakuntzak. Au-
rreko urteetakoak batzuk, bes-

Sarrerak 3 eurotan eskuratu ahalko dira aurrez Lizardin eta NOAUA!ren egoitzan.

teak Covid-19ari lotutakoak:
n Zine-emanaldietan ezin da 
ez jan eta ez edan. Zuen se-
me-alabek bertara jan-edan eta 
gozokirik ezin dutela sartu.
n 6 urtez beherako haurrek 
zaintzaileren batekin sartu be-

har dute aretoan.
n Pelikulak irauten duen bitar-
tean, 12 urtez beherakoek ezin 
dute aretotik bakarrik atera.
n Zine-emanaldi bakoitzaren 
iraupena kontuan izatea kome-
ni da.

n Aretorako sarrera-irteerak, 
modu antolatuan egingo dira.
n Aretora sartu aurretik, es-
kuak garbituko dira.
n Pelikulak irauten duen bi-
tartean, 6 urtez gorakoek, mu-
sukoa jantzi behar dute.
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“Oraindik ere nabaritzen dugu jende gehiago dabilela”
NOAUA! Konfinamentu garaia 
merkatari askorentzat oso go-
gorra izan zen negozioa itxi 
beharrarekin. Zuentzat inoiz 
baino lan gehiago suposatu 
zuen?
Eroski City: Lan izugarri egin 
genuen, goiz goizetik ixteko 
ordura arte. Jende gehiago 
etortzen zen erostera, hor-
nitzaileak ere egunero joan 
etorrian… Gehiago saltzen 
genuen, baina uneoro jarri 
behar genituen falta ziren pro-
duktuak. Kate bat da nolabait, 
eta horrek lan gehiago supo-
satzen du. Jendearen jarrera 
ere bi motatakoa: oso ongi 
portatzen zirenak eta kasi po-
lizia lana egitera bultzatzen 
gintuztenak. Gu onenarekin 
geratzen saiatu gara, eta gure 
arteko harremanak indartzeko 
ere balio izan zigun konfina-
mentu garaiak.

Egoera berri horrekin jendea-

“Komertzio txikiei bultzada eman nahian gabiltza, eta neurri batean guk 
ikusi dugu horren aldeko apustua egin duela jendeak”.  Argazkia: Ion Markel 
Saez de Urabain (Gertuago).

ren erosteko ohiturak ere alda-
tu al ziren?
Gehien harritu ninduena zen 
jende gehienak produktu fres-

koak eramaten zituela, eta ez 
horrenbeste latako janaria edo 
etxeko apalategian egunak 
eman ditzaketen produktuak. 
Ez zen hori bakarrik izan 
arraroa, goizean irekitzen ge-
nuenerako izugarrizko ilara 
egoten zen atean, batzuetan 
beldurra ere ematen zigun 
zenbat jende zegoen ikusteak. 
Kuriosoa zen gainera askotan 

EROSKI CITY

“Santixabelak pasata, 
arratsaldez oso jende gutxi 

ibili ohi zen dendan. 
Aurten jendea ibili da”

jende berdintsua egoten ze-
lako lehen orduetan. Egia da 
egoera horretan etxeko kide 
guztiek otordu guztiak etxean 
egiten zituztela, eta horrek ere 
erosketa bolumena handitzea 
zekarrela, eta jendeak gehia-
go erosten zuen. Jendea ere 
gutxiago ateratzen zen herri-
tik eta betiko bezeroez gain, 
ohikoak ez ziren bezeroak 
ere izaten genituen. Azken 
horietako batzuk oraindik ere 
hemen ibiltzen dira, ohitura 
berria hartuta edo.

Orain jada erabat normaldu da 
kontua edo ohi baino jende ge-
hiago dabil?
Salmentek gora egin dute, hori 
datuetan argi eta garbi ikusten 
dugu, eta gure laneko egune-
rokotasunean ere bai. Komer–
tzio txikiei bultzada eman na-
hian gabiltza, eta neurri batean 
guk ikusi dugu horren aldeko 
apustua egin duela jendeak. 

“Egoera onartzea, beste erremediorik ez genuen izan”
NOAUA! Martxoan egoera go-
gorra izan zen merkatarien–
tzat. Nola bizi izan zenituen 
hilabete haiek?
Ixabel Esnaola Estetika Zen-
troa: Egoera berri bat sortu 
zen, sekula halakorik ikusi 
gabe geunden eta onartzea 
beste erremediorik ez genuen 
izan. Ikuspuntu ekonomikoa 
izan zen arazo larriena, baina 
tira, buelta eman behar horri 
ere.

Maiatzean berriz ireki zenuten 
zentroa, ezta?
Maiatzaren 4an ireki genuen 
berriz. Jendeak oso erreakzio 
ona izan zuen eta berehala i–
tzuli zen tratamenduak eska–
tzera. Inongo beldurrik gabe 
hasi ziren etortzen, eta gus-
tura bi hilabete etxean sartu-
ta eman ostean. Pauta batzuk 
eta osasun egoerak eskatzen 
dituen protokoloak jarraituz 

“Jendea nahikoa animatuta dago eta martxa hartu dugu berriz ere”. 

ireki genuen, eta horretan ja-
rraitzen dugu. Jendea nahikoa 
animatuta dago eta martxa 

hartu dugu berriz ere. 

Zein dira eskaintzen dituzuen 
zerbitzu nagusiak?
Aurpegiko tratamenduak, 
depilazioa laserra, depilazio 
elektrikoa, fotodepilazioa, so-
lariuma… Gisa horretako tra-
tamenduak egiten ditugu he-
men. Aurpegiko tratamendu 
asko eskatzen dizkigute, bai 

IXABEL ESNAOLA 
ESTETIKA ZENTROA

“Jendeak bonu asko erosi 
ditu eta erosten jarraitzen 
du. Oso pozik gaude nola 

funtzionatzen ari den 
ikusita” 

eta gorputzeko tratamenduak 
ere. Depilazioak ere arrakasta 
handia du. Usurbildarrak ibil–
tzen dira hemen gehienak, bai-
na kanpoko jendea ere anima–
tzen da. Mugimendua badago 
zentzu horretan. Familiarteko 
usurbildarrak dituztenak bi-
sitan etortzen dira batzuetan, 
eta probatzen dituzte gure tra-
tamenduak eta asko itzultzen 
dira berriz. Betiko bezeroak 
eta gisa horretakoak ditugu 
batez ere. Jarraipena behar 
duten tratamenduak dira de-
pilazioari lotutakoak eta aur-
pegiko tratamenduak ere bai, 
orduan bezero gehienak behin 
baino gehiagotan etortzen 
dira. Solariuma orain lasaia-
go dago, udaberrian eta uda 
parte horretan ibiltzen dira ge-
hienak, eta orain beherakada 
izaten du. Hala ere, badaude 
urte osoan zehar solariuma 
erabiltzen dutenak ere.
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Ziortza Gazte Elkartea: “Aurtengo zailtasun 
nagusia da talde txikiak ezin ditugula nahastu”

Ikasturte berriari ekin berri 
diote Ziortza Gazte Elkar-
teko kideek. Joan zen os-

tiralean jarri zuten martxan 
ikasturtea, eta aurtengoari 
dagokionaz eta beste hain-
bat kontuz hitz egin du Enara 
Arruti begiraleak NOAUA!re-
kin.

NOAUA! Aurreko astean hasi 
zenuten ikasturte berria. Nola 
antolatu dituzue taldeak aur-
ten?
Enara Arruti: Joan den astean 
hasi genuen ikasturtea, eta 
aste honetan ere badugu saioa. 
DBHko mailekin eman dugu 
hasiera hau, eta jubenilak bes-
te martxa batekin arituko dira; 
batxilergoko ikasleak.

Protokolo bereziren bat ja-
rraitzen duzue saioetan?
Udan egin genituen kanpa-
mentu ibiltarietan jarraitu 
genuen protokolo bera dugu 
oinarri. Zertxobait moldatu 
dugu orduko egoera eta orain-
goa ez datozelako bat, baina 
oso antzeko neurriak hartuko 
ditugu. Gehienez hamar gaz-
teko taldeak izango dira, tal-
deko begirale bat dutelarik. 

Hilabetean behin egiten di-

“Joan den astean hasi genuen ikasturtea, eta aste honetan ere badugu saioa”.

tugu taldeak, orduan aukera 
daukagu harreman desber-

dinak sortzeko ere. Hala ere, 
orokorrean bakoitza bere in-
gurukoekin mantentzen saia-
tuko gara gaixoren bat baldin 
bada ere transmisioa beste 
zirkulu batzuetara ez zabal–
tzeko. Horrez gain, musukoa 
derrigorrezkoa da, eta sartu 
aurretik gel hidroalkoholi-
koarekin eskuak garbitu behar 
dira. Hartu dugun beste neurri 
bat etxetik tenperatura hartuta 
etortzea da. 

ENARA ARRUTI
“Musukoa 

derrigorrezkoa da, 
eta sartu aurretik 

gel hidroalkoholikoarekin 
eskuak garbitu 

behar dira”

“Begirale berri batzuk sartu dira taldean eta belaunaldi 
aldaketa tokatzen da aurten” 
Urtero adina gazte hurbildu 
dira edo beherakada sumatu 
duzue pandemiagatik?
Enara Arruti: Antzeko gazte 
kopurua etorri dela esango 
nuke nik. Urtero hartzen dugu 
kontuan zenbat gazte hurbil–
tzen diren saioetara kontrol 
bat eraman eta jokoak pres-
tatzeko, eta aurten manten-
du egin da. Kontua da aurten 

kontrol zorrotzagoa eraman 
behar dugula edukiera kon-
tuagatik, eta horregatik aurrez 
izen ematea egin behar izan 
dugu aurten gauzak behar be-
zala antolatu ahal izateko. Ur-
tero legez, DBH1eko ikasleak 
dira gehiengoa 30-40 inguru, 
eta beraz, 3 edo 4 taldeetan 
banatuko ditugu. Ez genuen 
espero horrenbeste izango zi-

renik, baina moldatuko gara. 
Jubenilekin izan dugu beste 
sorpresa, azken bi urteetan 
inoiz baino jubenil gehiago 
animatu da saioetan parte har–
tzera, eta joera horrek jarraitu 
egingo duela ematen du. 30 
edo 40 bat izan ziren aurreko 
urteetan eta aurten ere kopuru 
horiek mantendu dira. Azken 
hauek izango dira Ziortzako 

begiraleoi erreleboa hartuko 
digutenak, beraz, ezinhobe.

Zenbat begirale zarete aur-
ten?
Hogei bat begirale gara. Be-
girale berri batzuk sartu dira 
taldean eta beste batzuek 
utzi egin dute, eta nolabait 
belaunaldi aldaketa toka–
tzen da aurten. 

Aurreko urteetako dinamikan 
aldaketarik egin duzue?
Dinamika orokorra beste ikas-
turteetako antzekoa da. Maila 
bakoitzarekin zer gai landu 
nahi diren erabakitzen dugu, 
eta horiek lantzeko jokoak 
prestatzen ditugu. Aurtengo 
zailtasun nagusia da talde txi-
kiak ezin ditugula nahastu, 
baina elkarren aurka jolas dai-
tezke, beti ere distantziak man-
tenduta. 

ELKARRIZKETA
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Joseba Larratxek abiarazi zuen 
“Udazkena Liburutegian” zikloa

Udazkena liburutegian 
zikloaren estreinal-
dian parte hartu zuen 

urriaren 22an Sutegin. Iaz 
Yurre Ugarterekin elkarlanean 
plazaraturiko “Joana Maiz” la-
naz solasean aritu ziren kultur 
etxeko auditorioan. Goizean 
Asisko Urmenetarekin beste 
proiektu berri bat aurkeztetik 
zetorren Joseba Larratxe; “Ba-
solatik berri onik ez”. 

“XVII. mendea, Orbaizetako 
arma ola, bertako lanbide des-
berdinetako pertsonaiak, iza-
ki fantastiko batzuk… osagai 
epiko eta fantastikoekin landu 
dute Asisko Urmenetak eta Jo-
seba Larratxek Basolatik berri 
onik ez komiki albuma, 2017ko 
otsailean lau hilero Xabiroi al-
dizkarian argitaratutako ata-
len bilduma”. Asiskok gidoiak 
landu ditu, Larratxek irudiak. 
Xabiroi, Ikastolen Elkarteak 
duela urte batzuk kaleratzen 
hasitako komiki aldizkaria du-
zue. “Basolatik berri onik ez” 
urtero argitaratzen duten Xabi-
roi bildumaren 13. albuma da 
hain zuzen.

Iaz Yurre Ugarterekin elkarlanean plazaraturiko “Joana Maiz” lanaz 
solasean aritu ziren Joseba Larratxerekin batera Sutegiko auditorioan.

Datozen hitzorduak
Urriak 29, osteguna
n 18:00 Ixabel Agirresaroberen 
ipuin kontaketa saioa.
n Tokia: Sutegi aretoa.
n Nori zuzendua: 6 urtetik go-
rakoei.
n Oharrak:
-Segurtasun berme guztiekin.
-Gonbidapenak, usurbilkultu-
ra.eus eskuratu beharko dira.

-Aforoa: 94 lagun.
-Izen emate epea: urriak 27.

Azaroak 11, asteazkena
n 19:00 Gaztelerazko literatura 
solasaldia Harkaitz Canorekin. 
Idazlearen “Enseres de ortope-
dia inútil” ipuin bilduma.
n Tokia: Sutegiko auditorioa.
n Zehaztasunak: “Idazlea bera 
gure artean izango da, eta bi-
delagun edo bitartekari lanak, 
Ana Merino usurbildarrak 
egingo ditu. Liburuak esku-
ragarri ditugu Liburutegian, 
beraz, saioan parte hartu nahi 
duenak, Liburutegitik pasa eta 
ale bat har dezake”.
n Antolatzailea: Udala.

HARKAITZ CANOREN 
BISITA

“Enseres de ortopedia 
inútil” ipuin bildumaz 

arituko da gaztelerazko 
literatura solasaldian

Gure Eskuren 
ekitaldia, 
proiekzio bidez 
Potxoenean
Covid19-aren hedapena tar-
teko, egoerak ahalbidetzen 
badu Gure Eskuk larunba-
terako (urriak 31) 18:00etan 
Potxoeneko ganbaran (areto 
nagusian) deitua duen eki-
taldiari eutsiko dio. Kontrako 
dekekurik izan ezean, hitzor-
dua aurreikusi moduan bide-
ratuko du. 

Musikari, antzezle 
eta bertsolarien eskutik
Gogoan izan, nazio mailako 
ekitaldi politikoa eta “Altxa!” 
izeneko kultur ikuskizuna 
deitu du larunbaterako era-
bakitze eskubidearen aldeko 
herri mugimenduak. Erika 
Olaizola, Iraia Elias eta Laura 
Penagos aktoreek, Amets Ar-
zallus bertsolariak, eta Eñaut 
Elorrieta eta Dupla taldeko 
musikariek parte hartuko 
dute. Amancay Gaztañaga 
da zuzendaria eta Gotzon 
Barandiaran gidoilaria.

Bizi dugun egoera tarteko 
ordea, Euskal Herri osorako 
proiektatuko dute hamaika-
gara.eus atarian, eta ekital-
dia zuzenean ikusteko herriz 
herri ere proiekzioak anto-
latu ditu Gure Eskuk. Usur-
bilgo lan taldeak aipatu mo-
duan larunbatean 18:00etan 
Potxoenean. “Segurtasun 
tarteak ziurtatuko dira eta 
saio guztian zehar maskara 
jarrita egotea derrigorrezkoa 
izango da”, ohartarazi dute 
antolatzaileek.

Sinadura bilketa masiboa
Erreferendumaren aldeko 
sinadura bilketa masiboa 
abiatu du Gure Eskuk hamai-
kagara.eus atariaren bidez. 
Bertan eman dezakezue atxi-
kimendua. “Erreferendum 
bidez erabakitzearen aldeko 
atxikimendu eta konpromiso 
pilaketa masiboa da ‘Hamai-
ka Gara’ egitasmoa”. 

Zubietaren etorkizuna marrazten hasiak
Zubietarrak etorkizuneko 
haien herriaz erabakitzen ha-
siak dira, “Guk Zubietan zer” 
prozesuaren baitan. Urriaren 
8ko aurkezpenaren ondotik, 
iragan astean mugikortasuna 
eta ingurumena hizpide zituen 
lehen mahai-inguru eta lan 
saioan hitza hartzeko aukera 
izan zuten zubietarrek. Dato-
rren astean saio gehiago:

Gizartea eta ekonomia
n Azaroak 3: mahai ingurua.
n Azaroak 5: lan saioa.
n Saioen ordutegia eta lekua: 
18:30-20:00, Zubietako fron-
toia.

n Aurrez izen eman helbide ho-
netan: hirigintza@usurbil.eus
n Sustatzaileak: Usurbil eta 

Donostiako Udalak, Zubietako 
Herri Batzarra, Euskal Herriko 
Unibertsitatea (EHU).

Urriaren 8ko aurkezpenaren ondotik parte-hartze prozesua martxan da.
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Buruntzaldeko gazte sortzaileek saretzeko 
elkargune bat aurkeztu dute

Buruntzaldeko Gazte 
Sortzaileak dinami-
ka martxan jarri dute 

eskualdeko zenbait gaztek. 
Kulturgile, sortzaile, artista 
eta orokorrean kulturan lan 
egiten duten gazteak elkar sa-
retu eta indartzeko bilguneak 
sortu nahi dituzte ekimen be-
rriarekin.

 Aurkezpen saioa Udarregi 
Ikastolako aretoan egin zuten 
ostegun ilunabarrean, eta he-
rriko hainbat gazte hurbildu 
ziren. Aurkezpen oso dina-
mikoa eskaini zuten, bi Guar-
dia Zibil bailiran hausnarketa 
bultzatuta. Amaieran, dina-
mikarako espresuki prestatu-
tako abesti bat jo eta dantza-
tu zuten gazte sortzaileek.

Erantzun kolektibo bat
Covid-19ak eragindako konfi-
namendu ondorengo aro ho-
netan kultura arloan eragin 
duen ziurgabetasunari buelta 

Aurkezpen saioa Udarregi Ikastolako aretoan egin zuten aurreko asteko ostegunean.

eman nahi izate horrek anto-
latu ditu gazteak, bakarkako 

jardunean dituzten zailta-
sunak modu kolektiboan 
erantzuteko premiak bultza-
tuta. 

Kultura, gizartea 
mugiarazteko tresna gisa
Artea dinamikoa da eta gizar-
tea mugitzeko ahalmena duen 

ESKUALDE MAILAN
Kultur arloan bizi den 

ziurgabetasunari buelta 
emateko asmoz 

elkartu dira

tresna indartsua ere izan dai-
teke. 

Garai hauetan, pandemiak 
ezarrarazi dituen neurriak 
traba ere badira hainbat mu-
gimendu artistikorentzat, eta 
bide horretan gazteen be-
rezko oldarkeria ateratzeko 
deia ere bada proiektua.

Plataforma digital bat jarri dute martxan
Lehenik eta behin, gazte sor–
tzaileak elkartzea du helburu 
dinamikak, eta horretarako 
sortu dute Buruntzalde-
ko Gazte Sortzaileen Plaza: 
buruntzasortzailea.wixsite.
com helbidean. Plataforma di-
gital hori eskualdeko sortzai-
leen topagune eta harreman–
tze tresna izango da. Bertan 
aurki daitezke Buruntzaldeko 

sortzaileen perfilak, kultur eki-
menen agenda, Buruntzaldeko 
Gazte Sortzaileen dinamiken 
argibideak, proiektu berrien 
eta artista berrien beharren 
anuntzio taulak… Parte har–
tzeko galdetegi bat bete baino 
ez da egin behar. 

Horrez gain, euskal kultur-
gileak kolektiboki kolpatzen 
dituen arazoari modu batera-

tuan aurre egiteko tresna ere 
izan nahi du dinamikak. Kul-
tura pairatzen ari den bazter-
keria salatu eta arnasguneak 
eskaintzeko ekimenak eta al-
darrikapenak egiteko ere balio 
du proiektuak.

Inguratzen gaituen mundua-
rekiko kritikoa eta konprome-
titua den kulturgilearen figura 
ere aldarrikatu nahi dute. Es-

kualdeko herriak zipriztin-
duko dituen artegintza di-
namika eta gogoeta espazio 
bilakatu nahi dute proiektua, 
eta euskara zentrora eraman. 
Gazte sortzaileren batek 
proiektuan parte hartu nahi 
badu, izena eman dezake 
Buruntzaldeko Gazte Sortzai-
leen Plazan, buruntzasortzai-
leak@gmail.com helbidean. 
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Futbola etenda bi astez

Gipuzkoako Futbol Fe-
derazioaren jarduneko 
Batzorde Betearazleak 

“pertsonen osasuna babesteko 
eta zuhurtzia irizpideak jarrai-
tuz, erabaki du Gipuzkoako 
Futbol Federazioaren menpe 
dauden lehiaketa guztien hu-
rrengo bi jardunaldiak atze-
ratzea”. Iragan asteburukoa 
(urriak 23-24) eta datorrena 
(urriak 31-azaroak 1), Eusko 
Jaurlaritzak “egoera epide-
miologiko larrian dauden he-
rrietatik ez sartu eta haietatik 
ez irteteko” aholkatu ostean. 
Gipuzkoan guztira 20tik gora 
udalerri ziren iragan ostiralean 
Federazioak erabaki hau hartu 
zuenean. 

“Era berean, ez da lagunar-

Federazioaren oharrak jasotzen duenez, “pandemiaren bilakaerak 
markatuko du lehiaketaren garapena”. Argazkia: Usurbil FT.

teko partidarik baimenduko 
berriro jakinarazi arte”, ira-
garri du aipatu federazioak. 
Horrekin batera, Usurbil F.T.-k 
NOAUA!ri helarazi dion Fe-
derazioaren oharrak jasotzen 

duenez, “pandemiaren bilakae-
rak markatuko du lehiaketaren 
garapena”. Bilakaera horren 
araberako “erabakiak hartuko 
dira, betiere gure kirolarien 
osasuna lehenetsiz”. 

Buruntzaldeko Ibilbideen 13. Eguna, 
bertan behera
Eskualdeko bide eta txokoak 
sakonago ezagutzeko parada 
ematen duen urteroko edizioa, 
antolatzaileek (Andoain, Lasar-
te-Oria, Urnieta eta Usurbilgo 
Udalek zenbait mendi elkarte-
rekin batera) bizi dugun osasun 

krisialdira egokitu arren ez da 
aski izan. Covid-19a eskual-
dean izaten ari den hedapena 
tarteko, bertan behera utzi zu-
ten bi egun lehenago, urriaren 
25ean ospatzekoa zen Burun–
tzaldeko Ibilbideen 13. Eguna. 

Eremu ‘gorritik’ igarotzen dira 
ibilaldi denak
“Ibilaldi guztietan eremu go-
rrian dauden herriren bat” ze-
goelako, Usurbilgo Udalak sare 
sozialen bidez gogorarazi zuen 
moduan.  

EH-ko Mus 
Txapelketako 
sailkatze saiorik 
ez da izango
Txapelketa bera urtebe-
tez atzeratzea erabaki du 
Euskal Herriko Mus Fe-
derazioak. Honenbestez, 
aurreko edizioetan Usur-
bilgo Aitzaga eta Agina-
gako Atarialde elkarteetan 
ospatu izan diren sailkatze 
saiorik ez da izango negu 
honetan. Alarma egoera in-
darrean jartzera zihoazen 
asteburuan ospatzekoa zu-
ten aurreko edizioko final 
handia, 2021eko martxora 
atzeratu dute. “Musaldi be-
rezia” iragarri dute bestalde 
abendurako, kultura nahiz 
kirol munduko aurpegi eza-
gunekin. 2.000 euroko saria 
irabaziko dute txapeldunek 
eta dohaintzan Seaskari 
emango diote.

Usurbil Kirol
Elkartearen 
erronka beteta
Astebeteko tartean erronka 
bete dute; Usurbil Kirol 
Elkarteak Youtuben duen 
kanalean 1.000 jarraitzaile 
bildu nahi zituen. Eta lortu 
dute, astelehen eguerdirako 
jada 1.020 harpidetza zituen 
“Usurbil KE eskubaloia” ka-
nalak. Erronka hau martxan 
jarri zuen eskubaloi taldeen 
bilguneak, herriko taldeen 
partidak telematikoki, aipa-
tu helbide horretatik zuze-
nean ikusteko. Covid19-ak 
baldintzaturiko ezohiko kirol 
urtea izango da aurtengoa. 

Alternatiba telematikoa
Zaletuek ezingo dute gozatu, 
pandemia aurreko baldintze-
tan bezala, herriko taldeen 
neurketez. Alternatiba tele-
matiko hau proposatu dute 
Usurbil K.E.-tik.

Txirrindulariak ziztu bizian igaro ziren
Abuztuan Herbehereetan 
hastekoa zen “La Vuelta” 
txirrindulari itzulia, baina 
Covid-19ak egutegia eta abia-
puntua bera ere aldarazi du. 
Gipuzkoa zeharkatzekoa zen 
txapelketako laugarren eta-
pa, estreinakoan bilakatu zen 
urriaren 20an. Irun Arrate-
rekin lotu zuen eta bidean, 
Usurbildik eta Aginagatik iga-
ro ziren txirrindulariak. Ziztu 
bizian. 

Espainiako Itzuliko etapak Irun Arraterekin lotu zuen. Usurbildik eta 
Aginagatik igaro ziren txirrindulariak.
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Zorionak bikote! Ez ditu edozeinek 60 urte betetzen 
ezkonduta. Azaroaren 3an ospatuko duzue zuen 
60. urteurrena. Ondo-ondo ospatu familia eta lagunekin 
eta muxu handi bat denen partez.

.

.

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. 
Telefonoz 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.

Alokairuan    
Alokatzeko etxe baten bila ari 
naiz. Bi pertsona gara eta txaku-
rra daukagu. 675189500 

Alokatzeko etxe baten bila ari 
naiz. Bi pertsona gara eta txaku-
rra daukagu. 675189500 

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 

Marradun garaje bat alokairuan 
Bizkarre auzoan. 696 014 585  

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Nissan Note 1600 gasolina ko-
txea daukat salgai, GRD matri-
kuladuna. 634416863 

Volkswagen “escarabajo” bat 
saltzen dugu. Kotxe klasikoa 
baina oso egoera onean dago. 
656704299. 

Santuenea auzoan trastero txiki 
baten bila nabil. 626 735 354  

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

Atxegalden garaje bat erosi 
edo alokairuan hartuko nuke.  
653014518  

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

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
24 urteko neska gaztea. Arratsal-

dez umeak zaintzeko eskeintzen 
da. 695617001 

Emakume usurbildarra naiz eta 
lan bila nabil, umeak zaintzeko edo 
etxekolanak egiteko. 627184674. 

Ingeleseko irakaslea naiz baina 
bestelako lanak egiteko ere prest 
dagoen emakumea naiz. Etxeko 
lanak, umeen zaintza edo heldue-
na. 631746521. 

Pertsona helduak zaintzeko 
emakume bat eskaintzen da. Inte-
resatuak deitu: 631 489 128. 

Astelehenetik ostiralera orduka, 
pertsona helduak zaintzeko 
emakume bat eskaintzen da. 
631157290. 

Pertsona helduak zaintzeko gi-
zonezkoa eskaintzen da. Lanaldi 
osorako edo orduka lan egiteko 
prest... Esperientzia eta errefe-
rentziak ditut 603595656. 

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. 

OHARRA: 2020ko azaroaren 6an aterako dugu hurrengo astekaria. Oharrik edo zorion agurrik baduzue, azaroaren 2a baino lehen helarazi. 
Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus            

Zorionak Víctor! 
Urriaren 23an 8 urte bete zenituen, muxu asko jaso 
etxekoen partez!!
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Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian dituzue ikusgai.

 

Goardiako farmaziak Urriak 29 - Azaroak 08

Osteguna 29 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte         

Ostirala 30 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte   

Larunbata 31  ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte     

Igandea 01   ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Astelehena 02 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte             

Asteartea 03 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte                                    

Asteazkena 04 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte           

Osteguna 05 GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte         

Ostirala 06 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte   

Larunbata 07  URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte  

Igandea 08   URBISTONDO San Franzisko 1. 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

 

 

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

Ekaina, uztaila eta abuztuan 
haurren zaintzaile lanetan edo 
partikularreko irakasle gisa 
jardun nahi dut. Esperien–
tzia zabala dut alor honetan. 
688695958 

Emakume bat etxeko lanak egi-
teko edo adinekoak zaintzeko 
prest .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 lanal-
di osoan aritzeko disponibilita-
tea. 617857807 

Garbiketa eta zaintza lanak 
egingo nituzke.  Esperien–
tziarekin. Orduka, edo lanaldi 
osoz aritzeko disponibilitatea. 
603315126

Garbiketa lanak, edo zaintza 
lanak egingo nituzke. Dis-
ponibilitate osoa daukat eta 
esperientzia antzeko lanetan. 
631818150 

Pertsona helduak eta haurrak 
zaintzeko edo garbiketan ari–

tzeko lan bila nabil. Denbora 
osoz edo orduka. 602424658

Eraikuntzan, jardineritzan edo 
bestelako ofizioetan lan egingo 

nuke. Bizargin moduan aritzeko 
ere bai. 602424658 

BESTELAKOAK
Zaldi bat salgai. 2013koa. Nu-
ria. Domatua. Burukoa, arnesa 
eta eserlekuarekin. Informazio 
gehiago, telefono hauetan: 
Amaia 943341900 eta Joxan 
699870308.

Alabak giltza batzuk galdu 
ditu, astelehen ostegun bitar-
tean, Torre Eiffel duela giltza 
kate gisa. Topatu badituzu, 
hona deitu: 617002046

Batxilergo 1. eta 2. mailako 
matematika klase partikularrak 
emateko norbaiten bila nabil. 
Klaseak gure etxean izatea nahi-
ko genuke. 649482775 

Frantseseko klaseak ematen 
ditut udan, norberaren etxean. 
600766068 Jokin 

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, 
patineteak, liburuak… Ata-
lluko Garbigunean, doan 
hartu daitezke. Astelehene-
tik ostiralera: 10:15-13:00 
/  16:00-19:00.  Jai egunak 
ez diren larunbatetan: 9:00-
13:00.

Plazan Bazan, 12/13 orrialdeetako soluzioak
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29 30 31osteguna ostirala larunbata
Euskal presoak etxeratzeko elkarretara–
tzea 20:00etan Mikel Laboa plazan. Egun 
bizi dugun osasun krisialdira egokituta. Dei–
tzailea: Usurbilen Nahi Ditugu.

Gure Eskuren “Altxa!” ikuskizuna eta 
ekitaldi politikoa zuzenean 18:00etan 
Potxoeneako areto nagusian. Antolatzailea: 
Gure Esku.

Ixabel Agirresaroberen ipuin kontake-
ta saioa 18:00etan Sutegin, 6 urtetik go-
rakoentzat.

Aste honetan bitan izango da Su-
tegin. Asteartean 4-5 urteko hau-
rrentzako saioa eskaini zuen. 

Ostegun honetan, 6 urtetik gorakoentzat 
arituko da. Sarrera doan izango da bai-
na gonbidapena eskuratu behar da aldez 
aurretik. Haurra heldu batekin batera 
bertaratu daiteke Ixabel Agirresaroberen 
ekitaldira.

Urriak 29 osteguna
n 18:00 Ixabel Agirresarobe ipuin kontala-
ria Sutegin. 6 urtetik gorakoentzat. 
Oharrak: Gonbidapenak, usurbilkultura.
eus bidez eskuratu behar dira (ekitaldi 
bakoitza ospatu baino bi egun lehenago 

Ixabel Agirresaroberen ipuinekin 
gozatzeko aukera berri bat

Duela egun gutxi “Amona Tomaxa eta gizandia” 
ipuina plazaratu du Elkar argitaletxearekin.

Agenda urria

Datozenak

Azaroan goizez zabalduko 
dute Kzgunea
“Gutxinaka normaltasuna berreskuratu 
eta aurrez aurreko formakuntzak ema-
ten hasi gara”, azaldu digute Usurbilgo 
Kzguneko ordezkariek. 

Ikastaroak web orrialde honetan 
kontsulta daitezke: www.kzgunea.
eus/eu/hurrengo-ikastaroak. Aurreti-
ko hitzordua eskatzeko edo edozein 
zalantza argitzeko, hona deitu: 
943 023 684 (Kzgunea Usurbil).

Azaroan goizez egongo da zabalik. 
Abenduan ordea, Kzguneak arratsal-
dez irekiko ditu bere ateak. 

“Guk Zubietan zer” 
parte-hartze prozesuko 
bi saio egingo dituzte 
datorren astean
Etorkizuneko Zubieta marrazteko par-
te hartze prozesu bat abiarazi dute Zu-
bietan. Datorren asterako saio bikoitza 
iragarri dute: azaroaren 3an asteartea, 
mahai inguru bat egingo dute eta aza-
roaren 5ean ostegunarekin, hirigintza 
eta etxebizitzari buruzko lan saioa. 
Bi saioetarako ordutegia eta lekua: 
18:30ak eta 20:00ak artean, Zubietako 
frontoian.

beranduenez). Haurrak heldu batek la-
gunduta etor daitezke. 

Azaroaren 1erako gomendioak
Azaroaren 1erako gomendio sorta bat 
plazaratu du Udalak. Helburua, “Co-
vid-19aren kutsatze arriskuak ekiditea 
eta hilerrietan jende pilaketak saihestea”.
Domu santu eguna ospatuko da igandean 
eta hilerrien ordutegiak hauek izango 
dira Aginagan zein Usurbilen: 08:00eta-
tik 21:00etara.

Gomendioak:
n Maskara janztea derrigorrezkoa da.

n Mantendu 1,5 metroko distantzia.
n Puntako orduak saihestu.
n Bezperan edo hurrengo egunean joan.
n Gehienez, sei laguneko taldeak.

Ez da taxibus zerbitzurik izango
Hilerrien edukiera %50era mugatu du-
tenez, honakoa ezarri da: 150 lagun 
Usurbilgo hilerrian, eta 23 Aginagako 
hilerrian. Aurten ez da Taxibus zerbitzu 
berezirik jarriko.



  



 


