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Laburrean

9 kasu berri detektatu ditu Osasun Sai-
lak Usurbilen iragan aste osoan. Ere-
mu horian jarraitzen du udalerri honek. 
110,97tik 190,23raino igo da intzidentzia.

Maria Jesus Etxeberriaren 
erakusketa Sutegin
Azaroaren 15etik 25era argazkiak eta 
margolanak jarriko ditu ikusgai Sute-
giko erakustaretoan. Ordutegi honetan 
zabalduko du erakusketa: 16:30-18:30.

Bederatzi Covid19 kasu 
azken astean

Gripearen aurkako txertoa, 
denon eskura
Orain arte arrisku taldeek har zezaketen 
txertoa. Aurrerantzean jada herritar orok. 
Hitzordua ordea aurrez eskatu behar da 
anbulatoriora deituta, 943 36 15 43.

Organoa plazaratzen

Organoen balioa nabarmentze-
ko Gipuzkoako Foru Aldundiak 
eta Musikenek antolaturiko 

“Gipuzkoako Organoak Plazara” zikloa 
Usurbilera heldu zen azaroaren 8an. 
“Masterklas” saioa eskaini zuen Brett 
Leighton musikari australiarrak, Salba-
tore Parrokian. 

Emanaldiarekin batera, berarekin 
ikasteko aukera izan zuten saiora hur-
bildutako Musikeneko ikasleek. Ataun, 
Tolosa, Andoain, Donostia eta Oiartzun 
ere zeharkatu zituen zikloaren bidez, 
herrialdeko hainbat organoetara “ger-
turatzeko aukera dute kontzertuen eta 
maisu handien hitzaldien eskutik”, an-
tolatzaileen esanetan. 

Brett Leighton musikari australiarrak “Masterklas” saioa eskaini zuen azaroaren 8an, Salbatore 
Parrokian. 
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AINHOA AZPIROTZ
“Usurbildarra 
izateaz gain, 

NOAUA!tarra izateko 
aukera ematen dit 
bazkide izateak, 

eta horrek badu azaltzen 
erraza ez den plus bat”

Ainhoa Azpirotz

NOAUA!ko bazkide–
tzan baja emate-
ra noa. Hasieratik 

naiz bazkide, baina uste 
dut oraingoan baja emango 
dudala. Astero jasotzen dut 
aldizkaria etxeko buzoian, 
baina nire bizilagunek ere 
berdin-berdin jasotzen dute 
bazkide izan gabe. Gainera, 
gaur egun Interneten sartu 
eta webgunean dena ager–
tzen da, paperean baino le-
henago. Eta mugikorreko 
aplikazioarekin ere dena ikus 
daiteke.

Bazkideen artean zozke-
tatzen den saskia ere ez 
zait inoiz tokatu, eta seguru 
ez zaidala inoiz tokatuko. 
NOAUA!k antolatzen dituen 
kultur ekitaldietan bazkideok 
prezio berezia izaten dugu, 
baina total, askotan ez naiz 
joan ere egiten eta hori ere ez 
dut asko aprobetxatzen.

Gainera, bazkidetzan 
baja emanda dirua aurrez-
tuko dut, urtean 40 euro. 
Eeee…. beno…. 40 euro… 
egia esan… ez da dirua. Urte 
osoan zehar beste makina 
bat gauzatan gastatzen dugu 
gehiago, bai. Asteroko eros-
ketetan aise xahutzen dira 
40 euro. Sagardotegi garaian 
ez dugu planteatu ere egiten 
diruagatik sagardotegira joan 
gabe geratzerik, eta gauza 
bere kintoko bazkari-afarie-

tan. Argiaren faktura ere han-
di samarra izan ohi da, baina 
ez diogu argi gutxiago gasta–
tzeko erronkarik jartzen geure 
buruari. Gauza bere gasolina-
rekin, gero eta garestiagoa den 
arren depositua betetzea, ez 
ditugu gure joan-etorriak mu-
rrizten edo beste modu batera 
planifikatzen.

Egia esan, gauza batzuk 
isil-isilik ordaintzen ditugu, eta 
beste batzuk…  kosta egiten 
da, alajaina.

Gazteen kasuan 40 eurora 
ez da iristen bazkidetza; 25. 
urteurreneko kanpainarekin 25 
eurotan bazkide izan daitezke. 
Hori ere ez da ba dirua. Pen–
tsa zenbat gastatu dezaketen 
ikasketak ordaintzen, Nike edo 
Adidas zapatilak erosten, au-
toko gida-baimena ateratzen 
edo aisialdian. 25 euro ez da 
dirua.

Orduan, zergatik ari naiz baz–
kidetza uztea pentsatzen? Ez 
bada dirua eta NOAUA!rentzat 
garrantzitsua baldin bada baz–
kideen laguntza ekonomiko 
hori, ez dut arrazoirik baja 
emateko.  Herria herritik egi-
ten jarraitu nahi du NOAUA!k 
beste 25 urtetan:  Errigora, tren 
eta autobus ordutegia, agenda 
eta antzeko zerbitzu xume eta 
funtsezkoak  eskaintzen;  Plis 
plas txalo eta jolas, Zirimara, 
Uda Jolas, kultur hamabostal-

dia, Laburbira, euskarazko 
pelikulen emanaldiak, I–
nauteriak, Pirritx eta Porrotx 
pailazoen emanaldia eta San 
Tomas azoka antolatzen;  
herriko ekimenetan parte 
hartzen eta abar. Eta horre-
tarako behar ditu bakoitza-
ren 40 euro horiek. Guztion 
ekarpen xumearekin herriko 
eragile izaten jarraitzeko eta 
herriko bizitza kulturala, 
aisialdikoa eta abar bizirik 
mantentzeko. Herritarren–
tzako lanean jarraitzeko.

Bai, horretan lagundu 
nahi dut, nahiz eta bazki-
de izan gabe ere aldizkaria 
buzoian jaso, webgunean 
ikusi edo mugikorrean 
kontsultatu. Usurbildarra 
izateaz gain, NOAUA!tarra 
izateko aukera ematen dit 
bazkide izateak, eta ho-
rrek badu azaltzen erraza 
ez den plus bat: herriko 
elkarte sendo bateko par-
taide izatearen sentsazioa, 
NOAUA!ko ateak irekita iza-
tearen segurtasuna, beste 
herritar askorekin –ezagun, 
ezezagun, gazte, adineko, 
gertuko, urrutiko…  zerbait 
partekatzearen xarma… 
Bazkide zaretenok jakingo 
duzue zertaz ari naizen, eta 
bazkide egiten zaretenok 
berehala sumatuko duzue 
hori dena. Eta… bide ba-
tez, saskia tokatzeko aukera 
izango dugu denok.

Ez da dirua

“40 eurorekin txapa bakoitza buruz gora jarri daiteke, NOAUA!k 
herritarrentzat lanean jarraitzeko. Eta… 40 euro… ez da dirua”.

Alazne Arruti Bengoetxea       |       Ainhoa Azpirotz Eizmendi       |       Ugaitz Agirre Zapirain      |       Luis Aranalde
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Gabirai bat, hilabete batean tiroz bota duten 
laugarren hegazti babestua

Eguzkik Fiskaltzan sala-
tu du gabirai bat (Acci-
piter nisus) tiroz bota 

zutela urriaren 27an Andatza 
aldean, Usurbilgo udalerrian. 
Partikular batek balkoi batean 
zaurituta aurkitu eta, Igeldoko 
Arrano Etxera eraman zuen 
arren, hegaztia handik gutxira 
hil zen. 

Beraz, gabirai hori da urrian 
tiroz bota zuten espezie babes-
tuetako laugarren alea, edo, 
hobeto esan, ezagutzen dugun 
laugarren alea. Izan ere, Eguz-

kik Fiskaltzan salatu zuenez, 
urriaren 6an arrano txiki bat 
(Hieraetus pennatus) zauritua 
agertu zen Errezilen eta 16an, 
berriz, elanio urdin bat (Elanus 
caeruleus) Seguran. Arranoa 
ere handik pixka batera hil zen 
eta elanioa gaur egun osatzen 
ari da. Halaber, urriaren 24an 
belatz handi bat (Falco pere-
grinus) hil zuten Jaizkibelen, 
hori ere tiroz.

Hilabeteko epean gutxienez 
babestutako lau hegazti bota 
izanak agerian utzi du urtee-
tan salatu dugun arazo kroniko 

bat, Aldundiak, alor honetan 
eskumenak dituen administra-
zio nagusiak, orain arte behar 
bezala tratatu ez duena. Horre-
gatik poztu ginen lehengoan 
Jaizkibelgo hainbat ehiza-pos-
tu itxiarazi zituelako, postu 
horien inguruetan belatz bat 
tiroz bota ondoren (eta, esan 
dezagun bide batez, Eguzkik 
Fiskaltzan salaketak jarri on-
doren). Alabaina, orduan esan 
genuen bezala, ikusteko dago 
momentuzko erreakzioa izan 
zen, urrian kasuak pilatu zire-
lako, edo benetan Aldundiaren 

politika berri baten abiapuntua 
den. Premia, behintzat, bada-
go, gaur ezagutarazten dugun 
Usurbilgo gabiraiaren kasu be-
rriak berriro agerian utzi duen 
bezala.

Behar bezainbeste aldiz erre-
pikatuko dugu babestutako 
hegazti bat tiroz botatzea in-
gurumenaren aurkako ustezko 
delitua dela, kartzela-zigorra 
ere ekar dezakeena. Bada, he-
men hegaztiak tiroz botatzen 
dira eta inoiz gutxitan izaten 
du zigorrik.  
              Eguzki Talde Ekologista

Ika-mika

Sagardo plazan esku hartzea egingo du 
Udalak datozen asteetan

Udalak Sagardo pla-
za berraktibatzeko 
esku hartzea egingo 

du datozen asteetan, Juntura 
kooperatibaren eskutik. Hiri-
gintza komertzialaren ildoari 
jarraiki, egoteko leku atsegin 
bat sortzea da esku hartzea-
ren helburua. Horretarako, 
zenbait altzari jarriko dituzte, 
mahaiak eta eserlekuak batez 
ere, eta pintaketa lanak egin, 
oinezkoentzat sarbideak mar-
katuz.

Sagardo plaza gune lasaia da 
eta hori mantentzea bermatu 
nahi du Udalak. Esku hartzea 
arina izango da; dagoena apro-
betxatuz, elementu berriak ge-
hituko dituzte. Hala nola, ma-
haiak eta eserlekuak gehituko 
dituzte, egonean egoteko leku 
atsegina izan dadin.

Azken aldian herrigunean 
egindako beste zenbait esku 
hartzeren filosofiari jarraitzen 
dio Sagardo plazakoak ere. 

SAGARDO PLAZA
“Esku hartzea arina 
izango da; dagoena 

aprobetxatuz, elementu 
berriak gehituko dituzte”

Mahaiak eta eserlekuak gehituko dituzte, leku atseginagoa izan dadin.

Kale Nagusian egindakoak 
dira azkenak: Olanoenea plaza 
eta 10. zenbakiko pasabidea-
ren berritzea, besteak beste, 
Irantzu Lekueren mural ba-
ten bidez. Guztien helburua 

da oinezkoak igarotzeko eta 
egoteko leku atseginak sortuz 
tokiko merkataritza indartzea. 
Udalak era horretako hainbat 
esku hartze egin ditu: Mikel 
Laboa plazara iristeko oinezko 
pasabideak hobetu ditu Zu-
biaurrenea-Errekatxikitik eta 
Artzabal- Olarriondotik; Mikel 
Laboa plaza oinezkoentzako 
egokitu du, eta handik Kale 
Nagusira iristen diren Irazu, 
Etxebeste eta Hirutasun kaleak 
eraberritu dituzte.

Oraingoan elikagai hauek daude 
aukeran: oliba-olio birjina estra, 
kontserbak eta arroz zein pas-
ta-sortak. Eskaerak egiteko epea 
martxoaren 24an amaituko da. 

Hilabete barru 
hasiko dira Sutegiko 
fatxadako obrak 
Abendu erdialdean hasiko 
dira Sutegiko fatxada berritze-
ko obrak hainbat hilabetetako 
atzerapenaren ostean, eta 
hilabete eta erdi beharko di-
tuzte lanak amaitzeko. Udan 
egitekoak zituzten, baina lan 
kargagatik atzeratu egin behar 
izan dute. 

Aldaketak erabiltzaileentzat
Fatxada egokituko dute, 
energetikoki eraginkorragoa 
izan dadin, eta goiko solai-
rua itxi eta taldeka lan egi-
teko espazioa sortuko dute, 
fatxadatik kendutako ma-
teriala berrerabiliz. Lanek 
iraun artean, mugak izango 
ditu zerbitzuak. Liburuen 
mailegua bermatuta egongo 
da, baina ez ikasteko giroa. 
Horregatik, udalak erabaki 
du Potxoeneako sotoa gor-
detzea, liburutegiko ordutegi 
berean, ikasteko lekua behar 
duten erabiltzaileentzako.
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Oidui Usabiaga: “Eskolak emateko orduan, 
gozotasun bat ematen du aurrez aurrekoak”

Oidui Usabiaga Arruaba-
rrena EHUko irakaslea 
da. Heziketa Fisikoa 

eta Kirola sailean ari da lanean, 
Gasteizko campusean. Usurbil–
en, Zirimara egitasmoaren sus-
tatzaileetako bat izan zen. Bi 
ardatz nagusi hauen inguruan 
jardun dugu, luze-zabal, gaur-
ko gure protagonistarekin.

NOAUA!ren urteurrena ospa–
tzen ari gara hilabeteotan. Zu 
non zeunden duela 25 urte? 
Zertan ari zinen?
Oidui Usabiaga: Ba duela 25 urte 
ikaslea nintzen. Orain eskolak 
ematen ditudan zentroan ber-
tan. Ikasi nahi nuen hura ikas-
teko aukera izan nuen. Eta asko 
gozatu nuen. Gasteizko ostegu-
nak, eskolak… Topera bizi izan 
nituen. Oso garai ederrak izan 
ziren baina oraingoak ere ha-
lakoxeak dira.

Toki askotan, pantailak or-
dezkatu ditu eskola presen–
tzialak. Unibertsitatean ere 
hala izango zen. Teknologiak 
eskaintzen dituen aukerak 
onerako izan direla esango al 
zenuke? 
Eskolak ere eman ditugu. ‘Bimo-
dala’ zer den ikasi dugu. Modu 

“Nire irakasle lanean, aurrez aurrekoa asko apreziatzen dut”. EHUko irakaslea da Gasteizko campusean.

bimodal delakoak ekarri du saio 
batzuk etxetik egiteko auke-
ra izatea, eta gainontzekoak 
unibertsitatean bertan. Astero 
txandakatzen gara eta etxetik 
aritu izan garenean, benetan 

hotza izan da (komunikazioa). 
Hori da dudan sentsazioa. 
Irakasleentzat eta ikasleentzat. 
Inorrentzat ez da gustagarria 
izan, hala uste dut nik. Baina 
ahal den duintasun handiena-
rekin aurrera egiten saiatu gara. 
Nik nire irakasle lanean asko 
apreziatzen dudana da aurrez 
aurrekoa. Fisikoki bertan egotea. 
Gure ikasketak gainera oso prak-
tikoak dira eta bertan egotearen 
bizipen hori ezin da, nire ustez, 

OIDUI USABIAGA
“Zoritxarrez, ikuskera 

kritiko gutxi dago
jarduera fisikoaren eta 
kirolaren esparruetan”

alde batera utzi. Beste modu 
batzuk bila daitezke eta agian, 
eskola mota batzuetan interes-
garria izan liteke. Teknologia 
berrien erabilera balekoa izan 
daiteke, baina aurrez aurrekoak 
beste gozotasun bat eta beste 
gertutasun bat ematen du. 

Musukoak edo beste aldagai 
batzuk ere sartu dira jokoan. 
Espresioa galtzera iritsi gara... 
Zalantzarik gabe, aurrez aurre-
koaren alde egingo nuke beti. 

“Integrazioa eta inklusioa ez dira gauza bera”
NOAUA! Hariketan: ekitatea, 
jarduera fisikoa eta kirola 
ikerketa taldeko partaidea 
zara. Dibertsitatea, ekitatea 
eta inklusioa abiapuntu–
tzat harturik, kirola, aisia 
eta heziketa fisikoaren in-
guruko ikerketa bat burutu 
duzue.
Oidui Usabiaga: Kirolaren 
ikuskera nahikoa onbera 
dugu orohar. Kirolak  eta 
jarduera fisikoa, tresna gisa, 
oso baliagarriak izan dai-

tezke. Hori nabarmentzea 
garrantzitsua da. Zoritxarrez, 
ikuskera kritiko gutxi dago 
esparru horien inguruan ari–
tzen garenean.

Hitzak oso erraz erabiltzen 
ditugu, ordea. Integrazioa eta 
inklusioa, esate baterako. Ez 
dira gauza bera. Integrazioa 
eta inklusioa ez dira gauza 
bera baina nahikoa erraz ba-
liatzen ditugu.  

Hariketan taldearen helburu 
nagusia beti izan da bazte-

rrean bizi diren edo jarduera 
fisikoa bazterrean duten ho-
rien ahotsak nabarmentzea; 
ikuspegi desberdinak kontuan 
edukitzea. 

Aurrerapenak egin dira. Za-
lantzarik gabe. Hala ere, zu-
loak uste baino handiagoak 
dira. Eta, era berean, politiko-
ki zuzena izatetik praxiaren 
zera horretara salto handia 
dagoela esango nuke. 

Batzuetan zaila egiten da 
transformazioa, baina talde 

honen helburu nagusietako 
bat gizarte transferentzia 
horretan eraldaketak sortzen 
laguntzea da. Erabili deza-
gun gure tresna baliagarri 
hau benetan behar den ho-
rretan, eta behar duen horri 
laguntzeko. 

Hariketan taldeak ikuskera 
hori du, eta bitxia bada ere, 
eroso sentitzen gara ikuskera 
deseroso horretan. Baina era 
berean, ekarpen bat egiteko 
gogotsu.
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“Haurrengan jarri behar da fokua, beraien 
beharretatik abiatuta programazioa sortzeko”
NOAUA! Zirimara eskaintza-
ren sustatzaileetako bat izan 
zinen. Bide laburra osatu du 
baina orain arte egindakoa 
ikusita, zer nolako balorazioa 
egingo zenuke?
Oidui Usabiaga: Nik oso balora-
zio positiboa egiten dut. Per–
tsona asko egon dira hausnar–
tzen azken urteotan. Eta noski, 
ni laguntzaile izan naiz, ez 
dakit zenbateraino sustatzaile 
izatera ere iritsi naizen, baina 
zer pentsatua emateko abia-
puntua jarri genuen pertsona 
desberdinen arteko elkarlana-
rekin. 

Aldaketak, nola ez, beti 
sorrarazten du zerbait. Urak 
mugitzen ditu. Halako dese-
rosotasuna sortzen du; erre-
sistentzia modukoa hainbaten 
partetik. Era berean, politena 
izan da hezitzaileek beraiek 
parte hartu dutela modu ak-
tiboan Zirimararen inguruko 

OIDUI USABIAGA
“Usurbilen beti egin da 

lan ona Eskola Kirolaren 
inguruan edo Zirimararen 

aurreko proiektuetan”

“Ibilbide oparoa ikusten diot NOAUA!ri, herritarrok 
pixka bat jarrita eta zuek horri bide emanda”
NOAUA! Euskararen normali-
zazioan eragiteko sortu zen 
NOAUA! Kultur Elkartea. He-
dabide gisa, paperean eta sa-
rean ari gara. Elkarte bezala, 
kultura arloan eta aisialdian. 
25 urteko ikuspegia duzun al-
detik, NOAUA!k zer du faltan 
eta zer du soberan?
Oidui Usabiaga: Esango nuke 
sortzea bera izugarria iruditu 
zitzaidala bere garaian. Izuga-
rria, gabezia bati erantzuten 
ziolako. 

Modu lokalean, bertako be-
harrei erantzun die NOAUA!k. 
Herritarrek bere  sentitzen 

duten proiektutzat daukat 
NOAUA!. Hor lanean zaudete-
noi beti egiten dizuet txantxa 
berbera. Usurbilgo edozein 
ekitalditan ez da posible zuek 
ez aurkitzea. Ezinezkoa da, 
ezin dizuegu alde egin! Ekital-
dia non, NOAUA! han. 

Gainera, garatzen joan den 
proiektu bat izan da. Nik hala 
bizi izan dut behintzat. Aldiz–
kari batetik askoz haratago doa-
la gaur egun NOAUA!.  Susta–
tzaile gisa, kultur eragile gisa 
eta baita aisialdiaren arloan 
ere. Eta eraldaketa hori positi-
boa iruditzen zait. Herritarrek 

ere asko baloratzen duten kon-
tua dela esango nuke. Momen-
tu honetan gauza askotarako 
jotzen dugu zuengana eta, 
batean zein bestean, NOAUA! 
tartean dabil beti. Hori herri 
ikuskera batetik oso eraginko-
rra da. Zuek ere, entzuteko 
prestutasun horretatik, oso 
erraz erantzuten diezue sortu 
izan diren beharrei. Gertuta-
sun hori azpimarratzekoa dela 
iruditzen zait. 

25 urte eta gero, herri izaera 
horrekin segitzen du NOAUA!k.
Herritarrei adierazten bere egin 
dezaketela, halako ekitaldia 

Zirimarak bere ibilbide laburrean egin duen eskaintzarekin pozik da. 
Hala ere, “eskaintza aberatsago bat eta anitzago bat egin beharko genuke, 
haurrentzat eredu inklusibo bat izan dadin”.

hausnarketa prozesuan. 
 Pausoa ez genuen guk eman, 

ez ginen kanpotik etorri “hau 
horrela egin behar da” esate-
ra. Aldaketaren erabakia be-
raiengan utzi genuen: “hobetsi 
egiten baduzue aldaketaren 
beharra dagoela, zuek eman 
pausoa”. Hori oso puntu ga-
rrantzitsua iruditzen zait. 

Gainontzean, uste dut Usur-
bilen beti lan ona egin dela 

Eskola Kirolaren inguruan eta 
baita aurreko proiektuetan 
ere. Iruditzen zait oso ongi 
egiten zela lan hemen, baina 
agian –eta hau batzuetan zaila 
da ulertaraztea–  gauzak oso 
ondo eginagatik ere, batzue-
tan bazeuden pertsona ba–
tzuk agian ez zutenak ikusten 
beren burua edo beraien se-
me-alaba Eskola Kirola eredu 
horretan. 

Zirimararekin saiakera izan 
da ea lortzen dugun pertso-
na horientzat aukera berriak 
sortzea. Inklusioa hori litzate-
ke. Eskaintza are aberatsagoa 
eta anitzagoa egin beharko 
genuke. Haurrentzat eredu 
inklusibo bat izan dadin. Es-
kaintzak, ezinbestean, anizta-
sun handiagoa behar du. Hau-
rrengan jarri behar da fokua 
lehenengo, beraien beharre-
tatik abiatutako programazioa 
sortzeko.

antolatu edota halako egitas-
mo berria sortzeko garaian. 

Aurrera begira ibilbide  opa-
roa ikusten diot NOAUA!ri, 
herritarrok pixka bat jarrita 
eta zuek horri bide emanda. 

Kanpora joaten naizene-
tan, kongresuetara adibidez, 
harrigarria iruditzen zaie 
horrelako egitasmo bat, hain 
herrikoia, hain antolatuta, 
hain zerbitzu eskaintza za-
balarekin. Harrituta gelditzen 
dira horrelako proiektuekin. 
Beraz, %100ean prest nau-
zue, ahal dudanean behintzat 
zuei esku bat botatzeko. 
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Hilabete honetan hasiko dira Aginagako 
kolektorearen obrak egiten

Aginagako saneamen-
dua osorik egiteko 
akordioa erdietsi dute 

Euskal Ur Agentziak eta Añar-
beko Mankomunitateak, eta hil 
honetan hasiko dira obrekin. 
Osinalde eta Aginaga arteko ur 
zikinak Loiolako araztegiraino 
eramateko azpiegitura nagusia 
eraikitzea dute helburu obrek, 
eta, aurreikuspenen arabera, 
22 hilabete beharko dituzte la-
nak egiteko: 5,4 milioi euroko 
inbertsioa izango da.

2019ko otsailean jada onartu 
zuten bi erakundeek Aginaga-
rako saneamendu proiektua. 
Hiru fase definitu zituzten, bai-
na lehenengo biak soilik egitea 
adostu zuten, hirugarrena gau-
zatzeko bermerik gabe. Udalak 
hiruak batera egiteko eskatu 
izan die, eta, azkenik, Urak-ek 
eta Añarbek aurten adostutako 
hitzarmenean hiru faseak bar-
ne hartzea lortu du. 

Lehenengo fasean, HUPE 
Hondakin Uren Ponpa Estazio 
bat eraikiko dute Txokoalden, 
eta Osinaldeko HUPErekin lotu; 
Txokoaldekoaren bitartez, ber-
tako eta Santueneko isuriak 
Osinaldeko sistema orokorre-
ra eramango dituzte. Bigarren 
fasean, Txokoaldeko eta Agi-

Aurreikuspenen arabera, 22 hilabete beharko dituzte lanak egiteko. 
5,4 milioi euroko inbertsioa egingo dute.

nagako HUPEak lotuko dituz-
te. Aginagako kaxkoko isuriak 
jaso, eta Aginagako HUPE be-
rritik Txokoaldekora eramango 
dituzte, Oria ibaia gurutzatuta. 
Hirugarren fasean, Aginagako 
erriberan kolektore nagusia 
egingo dute, eta kolektore horri 
hainbat hodi jarriko dizkiote, 
gero udalak egingo duen proiek–
tuaren bitartez, Aginagako etxe-
bizitzetara konektatu eta ur zi-

kinak jasotzeko.
Inbertsio esanguratsua da 

egingo dutena, obra osoaren 
kostua 5,4 milioi eurokoa baita: 
kostuen %60 Urak-ek hartu du 
bere gain, baita kontratazioa eta 
obra zuzendaritza ere; Añarbek 
gainerako %40 finantzatuko 
du. Obraren hiru faseak Osi-
nalde industriagunea, Txokoal-
de eta Aginaga dira obren hiru 
gune nagusiak: guztien ur zi-
kinak jaso eta Loiolako araz-
tegira bideratzea da helburua. 
Txokoalden euri urak eta ur 
zikinak bereizteko azpiegitura 
eraikia dute 1997ko uholdeez 
geroztik, baina ur zikinak ja-
sotzeko azpiegitura falta dute-
nez, batzuek zein besteek Oria 
ibaian bukatzen dute. 

Marsel magoa 
Sutegin izango da 
azaroaren 24an
“Kolorez jantzita” ipuin 
musikatuen saioak jende 
asko erakarri zuen Sutegiko 
auditoriora.

Azaroari dagokion 
“Udazkena Liburutegian” 
zikloa borobiltzeko, magia 
ikuskizuna iragarri dute hila-
ren 24rako.  “MagiaZ: Magia 
eta Zientzia uztartuz, Marsel 
margoarekin” udal liburute-
giak antolatu du. Emanal-
dia azaroaren 24an egingo 
da, 18:00etan Sutegin. Izen 
ematea, aurrez usurbilkultu-
ra.eus plataforman.

Musika Santueneko 
kaleetan
Auzoko Gure Elkartea jubi-
latuen elkarteko tabernaren 
eta Santuenea Kultur Elkar-
teko lokalaren aurrealdean. 
Azaroaren 27an, Dj Gorka 
Mendi arituko da auzoa gi-
rotzen, 18:00-20:00 artean.

Santa Zeziliren omenezko ekitaldiak bi egunetan
Hala antolatu dute aurtengoan. 
Aurrekoetan herrian barrena 
egiten zuten kalejirarekin eta 
horren ostean, Sutegin kon–
tzertua eskainita ospatzen 

zuten Zumarte Musika Es-
kolakoek Santa Zezili eguna. 
Aurten hitzordua bi egunetan 
zatitzea erabaki dute. Sutegi-
ko kontzertua azaroaren 23an 

izango da, 18:30ean. Musika 
Eskolako talde instrumentalek 
eta abesbatzek parte hartuko 
dute. Azaroaren 25ean izan-
go da kalejira, ordu berean, 

OBRA NAGUSIAK
“Osinalde industriagunea, 

Txokoalde eta Aginaga 
izango dira obren hiru 

gune nagusiak”

“Kolorez jantzita” saioarekin 
txiki geratu zen Sutegi.

18:30ean abiatuko da musika 
eskola paretik. Trikitixa-pan-
dero taldeak, Musika Txokoko 
eta abesbatzako ikasleek eta 
txarangak hartuko dute parte.
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Partehartze prozesuko galdetegia betetzen 
hasi dira Santueneko auzotarrak

Uda ostean, Santueneko 
parte-hartze prozesuari 
ekin zioten auzotarrek, 

eta udaberrian iragarri bezala, 
galdetegi bat prestatu dute. Hila-
ren 21era arte betetzeko auke-
ra izango da, online Udalaren 
webgunean eta sare sozialetan 
zein paperean. Ostiral arratsal-
dean Gure Elkartea tabernaren 
parean jarri ziren laguntza be-
har zuten herritarrei lagundu 
eta orriak banatzeko. Datorren 
larunbatean, hilaren 20an, ere 
bertan egongo dira goizean. 

Santuenea Elkarlanean talde 
eragilea, Auzo Planaren de-
finizioa dinamizatzeko sortu 
zen eta ateak irekita dauzka 
edozein auzokidek bertan par-
te hartu nahiko balu. Usurbil-
go Udalaren babesarekin eta 

Datorren larunbatean, hilaren 20an, Gure Elkartea tabernaren parean egongo 
dira berriro. Laguntza behar duten herritarrei lagundu eta orriak banatzeko. 

Hiritik At Koop-en laguntzaz, 
urrian zehar ‘sukalde-lana’ 
egiten egon ziren, eta iritsi da 
unea plazara salto egiteko. Tal-
de eragiletik galdetegi bat pres-
tatu dute horretarako, auzoki-
de guztien artean egin dezaten 
auzoaren argazkia: zer dugu 

hobetzeko Santuenean, epe er-
taineko ikuspegian? Zeintzuk 
dira lehentasunak? Ba al dugu 
gaurdanik proposatu nahi du-
gun ideiarik?

Espazio publikoaren ere-
muan, mugikortasunean, iris-
garritasunean, zaintza, ekipa-

mendu zein zerbitzu publikoen 
eremuan, edota, elkarbizitza 
zein auzo-antolaketaren espa-
rruan ekarpenak erraz jasotze-
ko tresna da galdetegia. Noski, 
gai berriak proposatzeko auke-
ra ere izango da bertan.

Proposamen fasea, 2022an
Behin galdetegiak jasota, on-
dorioak bildu eta sakontzen ja-
rraituko dute. Azaro eta aben-
du bitartean, auzo-txangoak 
burutuko dituzte, oraindik 
zehazteke dauden datetan, eta 
diagnostiko osoaren aurkezpen 
ireki bat ere egingo dute urtea 
amaitu baino lehen. Ondo bi-
dean, 2022 urtearen hasierare-
kin batera proposamen fasea 
ireki ahal izango dute, Santue-
nea hobetzeko tresna izango 
den Auzo Plana eraikitzeko.
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Kulturgileen elkargunea eraikitzeko 
prozesua iragarri dute

Usurbilgo kulturgileen 
elkargunea eraikitzen 
hasteko prozesua ira-

garri dute. Lehen saioa aza-
roaren 27rako, 10:00-13:00 ar-
tean Potxoenean. Arlo honetan 
diharduten eragile nahiz nor-
banakoak daude deituak, inte-
resa duen oro baita. Hitzordua 
aurreko larunbatean iragarri 
zuten Mikel Laboa plazan.

Zein da Usurbilgo kulturaren 
egoera? Zer iritzi dute eragile 
eta sortzaileek? Ikuspegi ko-
munitarioa bada edo nor bere 
kasa aritzen da ekimenak an-
tolatzen? Galdera hauen buel-
tan azterketa bat burutu zuten 
iaz, urte amaieran, herriko 
kulturgintzan (antzerkigintzan, 
bertsolaritzan, argazkigintzan, 
musikan nahiz dantzan) mur-
gilduak dauden bost lagunek. 
Azterlan hartatik sortu da orain 
abiatzera doazen prozesua.

“Usurbilen altxorrari zukua 
ateratzeko beharra”
Lanketa honetarako lehenbizi, 
“2018ko kultur agenda osoa 
aztertu” zuten. Azaroaren 13ko 
aurkezpenean azaldu zutenez 
gainera, galdetegi bat igorri 
zitzaien kulturgintzan dihardu-

Ahalik eta parte hartze zabalena” izatea nahi dute, bertan hausnartu eta finkatuko dira-eta “etorkizuneko helburu, 
funtzionamendu eta jardun guztiak”.

ten 26 herri eragileei nahiz 18 
norbanakoei. Emaitzak galde-
keta osatu zutenekin partekatu 
ostean, jendaurrean aurkeztu 
zituzten iragan larunbateko 
agerraldian.

“Galdera asko eta hausnarke-
ta dezente” utzi dituela aipa–
tzen dute sustatzaileek. Ondorio 
nagusi bat nabarmentzekotan, 
“Usurbilen altxorrari zukua 
ateratzeko beharra dagoela”. 
Altxorra aipatzen dutenean, he-
rri honek duen bizitzaz ari dira. 
Herri bizia baita Usurbilgoa az-
terlanak argi erakutsi duenez. 

Jardun aberats askoa da bai 
antolatzaile zein sortzaileena. 
“Kultur adierazpen gehienetan 
baditugu erreferentziazko gazte 

zein heldu sortzaile buru-be-
larri lanean”. Azterlanean argi 
islatu da errealitate hau, baita 
“gehiengoak diagnosi” bera 
partekatzen duela. Antzeko 
gabeziak sumatzen dituzte; ba-
tetik, “kultur eragile gehienak 
egoera nahiko prekarioan di-
rela ikusi genuen”. Talde edota 
elkarte gehienek “etxeetan edo 
lokal pribatuetan” bideratzen 
dute euren jarduna. Horrez 
gain, “izaera juridiko aldetik 
ere arazoak ikusi dira”.

Lanketa lau fasetan egingo da
Bakoitzak bere bidetik anto-
latzen ditu ekimenak herrian. 
Aurreko larunbateko aurkez–
penean bertan nabarmentzen 
zuten, egun horixe, azaroaren 
13a horren adibide egokia zela 
aipatzen zuten. Egunean ze-
har, zazpi bat ekintza desber-
din antolatuak zeuden herrian. 
“Sekulako jarduna dugu baina 
koordinatzeko komunikazioa 
falta zaigu, elkarrekin lanean 
aritzeko dena delako proiek-
tuetan”. Komunikazioarekin 

batera beraz, elkarlan gabezia 
ere sumatu dute galdetegian 
parte hartu duten eragile eta 
norbanakoek. “Ekimen puntua-
letarako izan ezik, elkarlan oso 
gutxi egiten da”, zioten.

Eta elkarlana lagungarria izan 
daitekeela irizten diote, parte-
katzen dituzten gabeziei aurre 
egiteko. “Giza baliabideei, es-
pazioari nahiz ekonomiari lo-
tutako arazoak elkarrekin lan 
eginda gainditu daitezkeela uste 
dugu”. Azterlanaren aurkezpe-

nean ziotenez, “kontua da nola 
egin, eta horretara gatoz”.

Eta horretarako abiatzera 
doaz hilaren 13an aurkeztu 
zuten prozesua. Euskal kultura 
hauspotzen diharduen “Dijitali-
dadea” proiektuko kideek dina-
mizatuko dute prozesua. “Mar-
ko teoriko bat osatua dute”, 
aurkezpenean aditzera eman 
zutenez. 

Lanketa lau fasetan banatzen 
dute, lau helburuon bueltan: 
sorkuntza bultzatzea, sortzai-

leei plazak eskaintzea, sor-
kuntza horien komunikazioa 
eta transmisioa. Udalak babes-
tuko duen prozesua beraz, aza-
roaren 27ko saioarekin abiara-
ziko dute. “Ahalik eta parte 
hartze zabalena” izatea nahi 
dute, bertan hausnartu eta 
finkatuko dira eta, “etorkizu-
neko helburu, funtzionamen-
du eta jardun guztiak”. Guztia, 
“Usurbilgo etorkizuneko kul-
turgileen elkargunea eraikitze-
ko bidean”.

ELKARGUNEA
Lehen bilkura azaroaren 

27rako deitu dute. 
10:00-13:00 artean, 

Potxoenean
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Xiberoko otarren kanpaina martxan da

Zuberoako ikastolak eta 
euskara laguntzeko 
elkartasun kanpaina 

abian da beste behin. Egitas-
moak Usurbilen bidelagunak 
ditu aspalditik.

“Ipar Euskal Herrian euska-
rak ez du babes ofizialik. Eus-
kara hizkuntza guttiagotua da 
gure lurraldean. Euskararen 
etxeko transmisioa Zuberoan 
eteten ari den heinean, Ikas-
tolek dute euskararen transmi-
sioa bermatzen”. Ikastolak eta 
euskara laguntzeko elkartasun 
kanpaina bueltan datorkigu Xi-
beroatik.

Eskaerak egiteko epea 
azaroaren amaieran itxiko da
Tokiko produktu goxoez horni-
turiko otarren kanpaina abiara-
zi dute berriz.  Azaroa amaie-
rara arte bideratu ahalko dira 
eskabideak ikaskoli.eus ataria-
ren bidez. Aipatu moduan, bi 
helburu nagusi ditu elkartasun 
ekimenak: batetik Zuberoako 
ikastolak laguntzea; eta bes-
tetik, “Zuberoako ekoizpenak 
ezagutaraztea eta dastaraztea”. 
Egitasmoaren sustatzaileek go-
gorarazi dutenez, “Zuberoan 
Ikastolak garatzen eta indar–
tzen jarraitzeko Euskal Herri 
osoko elkartasuna ezinbestekoa 
zaigu”. Hortik luzatzen diguten 

Tokiko produktuez hornituriko otarren kanpaina abiarazi dute Zuberoako ikastolek.

gonbita. “Euskara susta deza-
gun, Zuberoako Ikastolak la-
gunduz!”.

Marka guztiak hautsita
Iazko elkartasun kanpainak 
marka guztiak hautsi zituen. 
Orohar, udalerri honetatik 

kanpo aurreko edizioetan baino 
laguntza gutxiago bildu arren, 
Usurbilen inoizko arrakasta 
handiena izan zuen Xiberoko 
produktuen otarren salmenta 
kanpainak. Guztira 114 Ahüzki 
eta 245 Irati otarre eskatu ziren 
Usurbilen. Guztira 16.000 euro 
inguru bildu ziren! Nafartarrak 
taldetik eskerrak luzatu ziz-
kieten kanpaina honetan parte 
hartu zuten guztiei.

Ahüzki (40 euro)
Xerriki patea (190 g), ahate gi-
bel berrosatua (125 g), eztia 
(500 g), bixkotx poltsa artisana-
la (150 g), ardi gazna (550 g).

Irati (55 euro)
Xerriki patea (190 g), ahate gibel 
berrosatua (125 g), axoa: xahal-
ki xehatua saltsan (640 g), “Ezti 
Olha” eztia (edo hau faltatzen 
balitz, “Bortüko” eztia-500 g), 
bixkotx poltsa artisanala (150 
g), ardi gazna (550 g).

Orhi (70 euro)
Ahate gibela (200 g), bixkotx 
gatzatuak (80 g), lukainka ido-
rra, azafrai erreximenta (edo 
hau faltako balitz, “Bortüko” 
eztia-250 ml), gazna (1 kg).

Informazio gehiagorako: 
ikaskoli.eus

Zuhaitz Gurrutxagaren “Futbolistok II” bakarrizketa Aginagan
Zuhaitz Gurrutxaga aski 
ezaguna da Euskal Herrian 
Herri Txiki Infernu Handi 
programa aurkezteagatik. 
Umorean lan asko egin du, 
eta bere  bakarrizketa berria 
ekarri zuten Aginagara larun-
batean, “Futbolistok II”. Aur-
kezle izateaz gain,  Realeko 
futbolari ere izan zen duela 
hainbat urte, eta horri lotutako 
umorezko piezarekin barrez 
lehertu ziren Eliza Zaharrean 
elkartutako dozenaka lagun. 

ELKARTASUN KANPAINA
“Bi helburu nagusi ditu 
elkartasun ekimenak. 

Batetik, Zuberoako 
ikastolak laguntzea  

eta bestetik, “Zuberoako 
ekoizpenak ezagutaraztea 

eta dastaraztea”

Bere bakarrizketa berria aurkeztu zuen aurreko larunbatean Aginagan.
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Ruper Ordorikak Sutegin eskainiko du 
bira berriko lehen kontzertua

Ruper Ordorika albis-
te izan da egunotan, 
lan berria plazaratu 

duelako. Kuban girotutako 
abestiak batu ditu Amour eta 
toujour (Elkar) izenburua da-
raman diskoan.  Bira berriko 
lehen emanaldia Usurbilen 
eskainiko du. Ostiral honetan, 
gaueko 22:00etan, Sutegiko au-
ditorioan. 

Ruper Ordorika euskal kan-
tagintzak eman duen bakarlari-
rik nabarmenetakoa da. “80ko 
hamarkadan Pott literatur tal-
dean aritu zen, eta musika ar-
loan herri kantaren tradizioa 
eta rock egilearen nortasuna 
batu ditu, bere erara”, badok.
eus atarian jasoa dagoen mo-
duan. 

Bakarlari gisa ibilbide opa-
roa osatu du. Hiru Truku tal-
deko kide ere izan zen hainbat 
urtez. Joseba Tapia trikitila-
riarekin eta Bixente Martinez 

Ruper Ordorika Sutegin arituko da ostiral honetan. Sarrerarik ez da; lehengo astean agortu ziren guztiak.

Don Inorrezen kontzertua

Imanol Ubedak eta Karlos 
Aranceguik Don Inorrez egi-
tasmoa abiatu zuten 2018an. 
Urte hartan Mugiro bila izen-
burua duen diskoa grabatu 
zuten Cádizen, Paco Loco 
ekoizle eta gitarrajolearen par-

te-hartzearekin. Lan berri bat 
plazaratu dute aurten, Esku 
hutsik izenekoa. Power pop 
estiloko abestiak dira nagusi 
baina tolosar musikari hauen 
marka izan diren kantu la-
saiak ere eskainiko  dituzte.

Ezkerretara Ruben Caballero, Don Inorrez-eko gitarrajole usurbildarra. 
Igandean Sutegin arituko dira arratsaldeko 19:00etan. Sarrerak 
usurbilkultura.eus eskuragarri edota egunean bertan Sutegiko leihatilan.

(Izukaitz, Oskorri) gitarrajo-
learekin batera, herri kantute-
gia berritzeko ahalegina egin 
zuen.

Ruperrek Amour eta tojour 
(Elkar) birako lehen saioa ostiral 
honetan eskainiko du Usurbil–
en. Ez da antzekoa egiten duen 

lehen aldia. 2016. urtean, Guria 
ostatua (Elkar) diskoa plazaratu 
zuen eta Usurbilen eman zuen 
estreinako kontzertua. 

Tio Teronen oinordekoak

Tio Teronen Semeak taldeko 
dantzarien emanaldiak ikus-
garriak dira. Pasioa eta umo-
rea uztartzen dituzte euren 
ikuskizunetan.  “Festamen-
tua” izeneko saioa eskainiko 
dute larunbat honetan Mikel 

Laboa plazan. Zoritxarreko 
egoera batean elkartzea ego-
kitu zaio dantzari kuadrilla 
xelebre honi; hileta batean, 
hain zuzen ere.
Oharra: eguraldia txarra 
bada, frontoian arituko dira.

Tio Teronen Semeak Mikel Laboa plazan arituko dira larunbatean, 19:00etan.
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‘Hikaratu’, Tik Tok eta Instagram lehiaketa jada zabalik

Hikaratu, Tik Tok eta 
Instagramen parte-
hartzeko lehiaketa 

jarri dute martxan NOAUA! 
Kultur Elkarteak eta Usurbil-
go Euskara Taldeak, 14 eta 
20 urte bitarteko gazteentzat. 
Irabazleak Hurbilagoko den-
detan erosketak egiteko 100 
euroko bi opari-txartel iraba-
ziko ditu, eta zozketa bidez 
aukeratuko dute abenduaren 
2an. Partehartzeko azken egu-
na abenduaren 1a izango da.

Lagunekin, familiakoekin 
edo ingurukoekin hika hu–
tsean (noka zein toka) elkarriz–
keta bat grabatu beharko dute 
partehartzaileek eta Tik Token 
edo Instagramen jarri behar-
ko dute. Elkarrizketa pasarte 
umoretsu bat, egunerokota-
sunari lotutako pasarte edo 
asmatutakoa ere izan liteke. 

Horretarako, Tik Tok-en eta 
Instagramen ohikoak diren bi-
deo-formatuak erabili beharko 
dituzte: esketxak, koreogra-
fiak, bideoak… musikaz, efek-
tuez, trantsizioez eta bakoitzak 
nahi dituen baliabideez balia-
tuz.

Ez dira onartuko eduki 
iraingarriak
Kontuan hartu beharko da bi-
deoak 30 eta 60 segundu bitar-
tekoa izan beharko duela, eta 
partehartzaileek banaka ere 
parte har dezaketela, gehienez 
ere 5eko taldeak osatuta. Ez 

dira onartuko eduki irainga-
rriak biltzen dituzten lanak: 
giza eskubideen urraketa, 
bortizkeria, irainak, arrazake-
ria, sexismoa edota errespetu 
faltak. 

#Hikaratu traola erabili
Bideoa Tik Tok plataforma-
tik bertatik eta Instagrame-
tik partekatu beharko dira, 
HIKARATU erabiltzailea ai-
patuz (@hikaratu_lehiake-
ta) eta #HikaratuLehiaketa 
traola erabiliz. Era berean, 
WeTransfer bidez ere helara-
zi ahalko dira bideoak, elkar-
tea@noaua.eus helbidera eta 
beharrezko datuak jarrita: 
Tik Tok edo Instagram pla-
taformako erabiltzailea eta 
harremanetarako email bat. 
Gogoan izan, nahi bestetan 
parte hartu ahal izango duela 
pertsona bakoitzak.

Irabazleak bi opari-txartel irabaziko ditu. Sari banaketa abenduaren 2an 
egingo da, arratsaldeko 18:00etan Sutegin.

NOAUA! KULTURALDIA

NOAUA! Kulturaldia, azken txanpan
Azaroak 19, ostirala
n 22:00 Ruper Ordorikak disko 
berria aurkeztuko du Sutegin: 
‘Amour eta tojour’.
n Prezioa: 10 euro, bazkideek 8 
(NOAUA!ko bulegoan eskuraga-
rri). Agortuta daude sarrerak.

Azaroak 20, larunbata
n 19:00 Tio Teronen semeak: 
‘Festamentua’ Mikel Laboa 
plazan. Euria bada, frontoian.
n Prezioa: doan.

Azaroak 21, igandea
n 19:00 Don Inorrez taldeak 
‘Esku hutsik’ diskoa aurkez-
tuko du Sutegin.
n Prezioa: 10 euro, bazkideek 8 
(NOAUA!ko bulegoan eskuraga-
rri).

Sarrerak: 
n NOAUA!-ren egoitzan 
(bazkideentzako sarrerak 

NOAUA!ko egoitzan bakarrik 
eskuragarri) edo usurbilkul-
tura.eus atarian.

n Antolatzailea: NOAUA Kul-
tur Elkartea.
n Laguntzailea: Udala.

Tio Teronen Semeen saiorako ez da sarrerarik behar. Mikel Laboa plazan arituko dira larunbat honetan, 
arratsaldeko 19:00etan (euria bada, frontoian dantzatuko dute).
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Euskal lurraldetasuna eta historia hizpide Sutegin

Euskal Herriaren historia 
eta lurraldetasuna azter-
tu zituzten ostegunean 

hainbat herritarrek Sutegiko 
erakusketa aretoan. Patxi Za-
baleta politikari ohia, abokatua 
eta Euskaltzaindiako kidea izan 
zen hizlaria, eta hainbat men-
deetatik hona gurean izandako 
lurraldetasuna aztertu zuen.

Hainbat nazio eta estatu 
berriren irakurketatik, Euskal 
Herrikora pasatu zen Zabale-
ta. Gure herriaren historian 
izandako sinbolo eta momentu 
historiko nagusiak azaleratu 
zituen: Amaiur, Orrega, Peña-
len… Nafarroak emandako ar-
gibidetik euskal historia berraz-
tertu zuten dozenaka lagunek. Patxi Zabaletak gure herriaren historian izandako sinbolo eta momentu historiko nagusiak azaleratu zituen.

Energia komunitateak hizpide, Anerrekaren datorren hitzaldian

Hilabetea amaitzerako 
beste hitzaldi bat an-
tolatu du Anerreka 

ingurumen elkarteak. Aza-
roaren 25erako hain zuzen, 
arratsaldeko 18:30ean Su-
tegiko auditorioan. Energia 
komunitateak hizpide izango 
ditu herritar batek; Alazne 
Arruti Bengoetxeak. 

Nafarkoopeko Bulego Tek-
nikoko ingeniaria herrietako 
burujabetza energetikoaz ari-
ko da. “Energia guztiona eta 
guztiontzat izatea nahi dugu. 
Besteen menpeko bezero 
huts izan beharrean, gero eta 
herri gehiagotan, ekimenak 
abian jartzen ari dira ener-
giaren kudeaketan burujabe 
izateko asmoz”.

Deshazkundeaz
Klima larrialdia hartu zuen 
hizpide bestalde, Anerreka in-
gurumen elkarteak azaroaren 
2an antolatu zuen hitzaldian, 
Unai Pascual, Ekonomialari 

ekologikoa, BC3ko ikertzailea 
eta Gobernu-arteko IPBES pla-
taformako kidearekin. “Tran–
tsizioa modu erradikal batean 
gauzatu behar dugula jakinda, 
nola egin?”, galdetzen zuen. 

Erantzun posible bakarra 
du galderak Pascualen us-
tez. “Energia deshazkun-
deari ekiten ez badiogu, ez 
dago irtenbiderik. Energia-
ren erabileraren beherakada 
nabarmena beharrezkoa da 
mundu mailan”. Ez baitago 
bere esanetan “egungo bizi-
modua mantentzeko energia 
berriztagarri nahikorik”. Eta 
“lehengaiak xahutzeko eredu 
ekonomikoa agortua dago”. 

Trantsizio erradikal horri 
begira, “eraldaketaren gi-
daritza ez dago gizartean, 
ezta eztabaidarik ere, hori 
iruditzen zait larriena”. Glas-
gowko goi-bilera jarri zuen 
adibide gisa. “Enpresek rol 
oso garrantzitsua dute gailur 
hauetan”. 

Unai Pascual ekonomialaria Sutegin izan zen azaroaren 2an.
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Azaroaren 28an, dendatik plazara

Erle Egunik ez da izan-
go aurten, baina urte-
ko hitzordu gozoena 

ospatuko litzatekeen egunak 
alternatiba badu oraingoan; 
Hurbilago azaroaren 28rako 
(igandea) antolatzen ari den 
azoka. Herri merkataritza sal-
tokietatik erdigunera, plazara 
atera nahi du, dutena erakus-
teko. Erakusleihoa dendatik 
plazara lekuz aldatuko dute. 
Eta erosi nahi duenarentzat 
salgai aurkituko ditu hainbat 
produktu. Herriko lau merka-
tari eta ostalari erakarri ditu 
estreinako edizioak; Lizardi 
liburudenda, Marije arropa-
denda, Saizar sagardotegia eta 
Otar Goxo janari denda. 

Haiekin batera herriko hiru 
sortzaile izango dira; batetik 
Ione Iruretagoienak diseina-
tutako arropa, urte amaierara 
arte Itziarko Burugorri osta-
tuan “kolore seriea” izeneko 
erakusketa kokatu duen Zo-
rione Mendez bere “Marrak” 
proiektuarekin eta Buztinzulo 
elkartekoen zeramika lanak.

24 partehartzaile
Haiekin, Usurbildik kanpotik 
etorritako hainbat artisauen 
postuetan barrena osteratxoa 
egiteko aukera izango dugu. 
Guztira 24 bat partehartzaile 
bilduko ditu azokak, antola–
tzaileen esanetan; kosmetika 
naturala, produktu jasanga-
rriak, eskuz jositako poltsak, 
moda, bitxigintza… Erle Egu-
nean etorri izan diren gozo-
gintzako zenbait postu ere 
azoka honetara bueltatuko 
dira. Aukera ederra beraz, urte 
amaierako ospakizunei begi-
rako erosketak egiten hasteko.

Txikientzako eskaintza zabala 
frontoian
Jai kutsuko azoka izatea nahi 
du antolakuntzak. Beraz Dema 
plazan merkatari eta artisauen 
postuak aurkituko dituzue. 
Frontoian aldiz, txikienen–
tzako eremua. Covid19 garai 

Erle Egunaren faltan, herriko merkatarien azoka egingo da azaroaren 28an.

honen aurreko urteetan, Hur-
bilagok gabonetan antolatzen 
zuen parkea hain zuzen. For-
matu txikiagoan baina goiz 
pasa ederra egiteko eskaintza 
zabalarekin; puzgarriak izango 
dira, 3D zinea, jumping... Buz-
tinzulo elkarteak zeramikako 
tailerra eskainiko du gazte-
txoentzat. 

Sarrerak
Herrian bizitzeaz gain, eros-
teak abantaila ugari eskaintzen 
ditu. Horietako bat, azaroaren 
28ko azokari begirakoa. Hurbi-
lago elkarteko saltokietan eros-
ketak egitearen truke, puntuak 
jasoko ditu bezeroak. 10 puntu 
batuz gero, puzgarrietarako 
sarrera doan izango du azoka 
egunean. Bestetik, hilaren 28an 
herriko merkatarien postuetan 
20 eurotik gorako erosketaren 
bat eginez gero, Hurbilago 
Elkarteko establezimenduetan 
xahutzeko 5 euroko bonoa 
eskuratuko du. Gainerakoan, 
azokan jan edana ere egongo 
da; Saizarrek txotxa jarriko du 
eta Otar Goxok txorizo pin-

txoak sukaldatuko ditu. 2,50 
euroren truke hamaiketako 
ederra egiteko aukera bikaina 
eskainiko du Hurbilagok.

Ikustera sartu
Azaroaren 28ko azoka herri 
merkataritzaren erakusleiho 
ere izango da. Erosteaz gain, 
herrian dugun eskaintza zati 
bat ezagutzeko aukera. Sarri-
tan kosta egiten omen zaigu 
eta herriko dendetara zer du-
ten ikustera sartu edo behar 
dugun produktua ote duten 
galdetzera. Azokak honenbes-
tez, parada eskainiko du anto-
latzaileen esanetan, merkatari 
eta bezeroen arteko harremana 
sendotzeko, herrian erosteko 
kultura indartu eta belaunaldi 
berriei helarazteko, “bezero 
berriak erakartzeko eta bezero 
direnak gertuago sentitzeko”. 
Gertuago aipatuta, gogoan 
izan, azokaz gain, eta herriko 
dendek erakusleiho birtuala 
dutela eta haien berri jaso de-
zakezuela gertuago.eus atarian 
eta sare sozialen bidez.

Azaroaren 28an,
Hurbilagoren azoka
n Eguna: azaroak 28, igandea.
n Ordua: azoka 11:00-14:30 ar-
tean, puzgarrien eremua 10:00-
15:00 artean.
n Tokia: postuak Dema pla-
zan, puzgarriak frontoian.
n Antolatzailea: Hurbilago.

Saritua, herri 
merkataritzaren 
jarraitzaile 
izateagatik
Bi lagunentzako opari ede-
rra irabazi du Amaia Ben-
goetxea Salsamendi herri-
tarrak; parapente hegaldia, 
herri merkataritza eta osta-
laritza sustatzeko zabaldu-
tako sare sozialetara jarrai–
tzaileak erakartzea helburu 
zuen Hurbilagoren kanpai-
naren baitan. Bereziki gaz-
teen artean herrian bizi–
tzeaz gain, herrian erosteak 
duen garrantziaz kontzien–
tziatu nahi du Hurbilagok. 
Adi egoteko gonbita luzatu 
digute aipatu bilgunetik; es-
kaintzak, produktuak… ira-
garriko dituzte bideotatik:

Twitter: 
@gertuago

Facebook: 
@gertuagousurbil

Instagram: 
@gertuago

Webgunea: 
gertuago.eus

Herri bizitzaren alde
Saritua ere pozik zen. “Lagun 
batzuk etikatu zizkidaten ar-
gazkiak eta herriko zerbait 
zela ikusita parte hartzea 
erabaki nuen”, adierazi dio 
Bengoetxeak NOAUA!ri. 
Lagungarria iruditzen zaio 
ekimena, “gogorarazten 
dizu herriak zure laguntza 
behar duela, herrian kon–
tsumitu behar duzula eta 
hori oso garrantzitsua dela 
herria bizirik mantentzeko”.

HURBILAGO AZOKA
“Azaroaren 28ko azoka 
herri merkataritzaren 
erakusleiho izango da. 
Erosteaz gain, herrian 

dugun eskaintzaren zati 
bat ezagutzeko aukera 

izango dugu”

Bi lagunentzako opari ederra 
irabazi du Amaia Bengoetxeak.
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NOAUA! Zergatik erabaki duzu 
azaroaren 28rako antolatu den 
azokan parte hartzea?
Irati Artze: Azokan parte hartu 
nahi genuen galdetzera eto-
rri zirenean, oso oso gustura 
parte hartuko genuela adierazi 
genien. Guretzat denda kanpo-
ra ateratzea gauza handia da, 
herriko jendeak zer dugun 
ikusteko. Askok badakite bai-
na bezero beste batzuk agian 
ez dira inoiz dendara sartu. Eta 
guretzat garai honetan azoka 
egitean oso garrantzitsua da, 
produktu berri asko ditugu-
lako; bai liburuak, jostailuak…

Erosteko eta ikusteko. Dende-
tara ikustera sartzea kosta–
tzen omen zaigu.
Pandemiaz geroztik orain ge-
hiago konturatu da jendea 
herrian dugunaz, eta behar 
dutena eskuratzeko aurrena 
herrian galdetzeaz. Behintzat 
hori irabazi dugu. Eskatutakoa 

Lizardi dendakoek postu bat jarriko dute azaroaren 28ko azokan.

ez badugu eta ezin badugu 
ekarri joan beste leku batera 
galdetzea. Baina lehenbizi he-

rrian galdetu, eskatu. 

Hilabete amaierako azokak ho-
rretan lagundu dezake?
Guretzat batez ere hori da ga-
rrantzitsua. Jendeak zer dugun 
ikus dezala. Erosketa puntu 
bat izan daiteke baita, baina 
horrekin batera bultzatzea 
dendara etortzea, zer dugun 
ikustera. Duela bospasei urte 

Irati Artze, Lizardi liburudenda: “Jendeak zer 
dugun ikus dezala”

plazara atera ginen eta oso 
gustura egon ginen.

Azokan zer jarri asmo duzue 
ikusgai?
Euskarazko nobedadeetan aipa–
tzeko, Anjel Lertxundik aterako 
duen liburua, Irati Jimenez, 
Kirmen Uribe, Argiaren senda-
belarren liburua… Helduentzat 
nobedadeak; erdaraz Julia Na-
varro, Carmen Mola,… Umeen–
tzat ere ikusi ditugu liburu ba–
tzuk oso ilustratuak daudenak 
marrazki aldetik eta kontatzeko 
moduagatik. 

Erosteko ez ezik, azokako pos-
tuak ikusteko gonbita luzatu 
nahiko diezue herritarrei.
Hor izango gara azaroaren 
28an, gustura, herriko jendeari 
erakusleiho modukoa eskain–
tzen. Parte hartzea oso ga-
rrantzitsua da.  Zerbait erosten 
dutela hobe, baina behintzat 
ikusi.

NOAUA! Zergatik parte har-
tuko duzu azokan?
Marije Unanue: Jendeak den-
dan zer dugun ikusi dezan. 
Batzuk dendara sartzeko lo–
tsa edo ez dakit zer izaten 
duten. 

Zer da plazara aterako duzu-
na?
Arropa, agian goiko arropak; 
txamarrak, kamisetak, jer–
tseak… Denetarik pixka bat. 
Denda plazatik gertu dugu 
gainera.

Zer iruditzen zaizu halako 
azoka bat antolatzea?

Txamarrak, kamisetak, jertseak… Denetarik erakutsiko dute azaroaren 
28ko azokan. “Denda plazatik gertu dugu gainera”.

Oso ondo. Donostiako Lon-
dres hotelean egin izan duten 
azokan egon izan gara. Jen-

deak ondo hartzen du.

Erosteko baina bereziki ikus-

Marije Unanue, Marije arropadenda: 
“Jendeari esaten diot, dendara sartu, ikusi”

teko.
Dendara sartzea kostatzen da. 
Jendeari esaten diot, dendara 
sartu, ikusi, ez duzu derrigo-
rrez erosi beharrik, egokitzen 
bada erosi, baina behintzat 
zer dugun ikusi. Agian jen-
dea erakusleihotik igaro eta 
begira geratzen dela kontura-
tu izan gara.  Horrelakoetan 
sartu, ikusi. Gainera, arropa 
etxera eraman eta probatzeko 
aukera ematen dugu. Arropa 
zehatzen bat nahi izanez gero 
gainera, markak “stock”a bal-
din badu eskatu ahal da, eta 
etxearen arabera, egun bate-
tik bestera ekar daiteke.

IRATI ARTZE
“Pandemiaz geroztik 

orain gehiago konturatu 
da jendea herrian 

dugunaz”
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Hamarnaka herritar irten ziren 
Behobia-Donostia lasterketan

Lasterketa ezagunaren 
itzuleran, hamarnaka 
herritarrek parte hartu 

zuten azaroaren 14an.

Lasterkariak
Martin Larrañaga 01:10:36
Iñaki Añorga Unanue 01:14:43
Beñat Bereziartua 01:18:28
Iñaki Gerica Juan 01:19:43
Jon Tapia Lizarraga 01:20:29
Xabier Izeta Aramendi 01:21:57
Tito Izaguirre Godineau 01:26:33
Ander Aisa Bengoetxea 01:29:21
Rosa Uribe Navarro 01:29:34
Ander Orena Irureta 01:31:30
Salbatore Arruti 01:34:08
Oinatz Iparraguirre 01:34:14
Ander Aristegui Otamendi 01:36:25 
Ekhi Arrieta del Pico 01:37:55
Jokin Pagola Bereziartua 01:38:03 
Oliver Garcia Linares 01:39:46
Juan Alberto Roman Carro 01:41:04
Noemi Santamaria Melero 01:41:04
Imanol Orbegozo Aizpurua 01:42:18
Borja Chamorro Navarro 01:44:51
Jokin Zubiaur Blasco 01:45:24
Alfonso Lopez Garcia 01:46:25
Jon Guembe Urra 01:47:11
Axier Dominguez Prieto 01:47:14
Maximo Garcia Sanchez 01:48:06

Herritar ugari atera ziren igandean Behobia-Donostia lasterketan.

Sergio Garcia Sierra 01:48:06
Sergio Montes Guerra 01:48:16
Javier Lopez-Jacoiste Ortiz 01:50:07 
Joxemari Portu Azpiroz 01:50:50
Gema Molina Cuesta 01:51:06 
Erramun Erro Aizpurua 01:51:18
Ekiñe Zalakain Martija 01:51:18
Joana Lertxundi Beristain 01:51:19
Aloña Pulido Orbegozo 01:51:19
Amaia Añorga Manterola 01:51:19
Izadi Azkonobieta Etxabe 01:51:19
Maialen Esoain Peña 01:51:19
Aroa Arruti Castresana 01:51:20
Eli Eizagirre Bruño 01:53:19

Maitane Eizagirre Bruño 01:53:19
Javier Martinez Manso 01:54:13
Alberto Orozco Camara 02:01:05
Ana Mediavilla Perez 02:02:32
Luisa Rodriguez Moreno 02:10:20
Beatriz Irasuegui 02:10:20

Patinatzaileak
Carlos Jimenez Goya 00:51:15

Oharra: Lasterketako web orrial-
dearen bilatzailean Usurbil, Agina-
ga eta Zubieta klikatuz lortu ditugu 
datuok.

Aldarrikapenak eta 
jai giroa bat eginik
Kafe Tertuliak antolatuta, 
bertso-bazkaria egin zuten 
larunbatean herriko hainbat 
neskek* Askatasuna plazan. 
Lagunarteko bazkariaren 
ostean, bertso-saioa eskaini 
zuten, eta iluntzerako tri-
ki-poteoa egin zuten herrian 
zehar Ostolaza Ahizpen mu-
sika doinuen erritmoan. 

Deialdi irekia
Azaroaren 25era begira 
deialdi berezia egin dute 
Kafe Tertuliakoek, sare 
sozialen bidez. “Usurbilgo 
emakumeok* jasandako era-
so, bizipen, pasarteak... jaso 
nahi ditugu. Gero, audio 
batean bildu eta azaroaren 
25ean herrian jartzeko as-
moz. Nahi duzun moduan 
idatzi bizipena!”, deitu dute.

Zeramika 
ikastaroak
Buztinzulo zeramika elkar-
teak ikastaro bat iragarri du, 
interesa dutenek zeramika-
ren oinarriak ikas ditzaten. 
Azaroan zehar izen ematea 
irekita egongo da 652 702 
237 telefono zenbakian, goi-
zeko 10:00-12:00 bitartean, 
edo bestela, buztinzulo@
gmail.com helbidera idaztea 
nahikoa izango da. 

Astean bi orduko ikas-
taroak proposatu dituzte, 
pixkanaka teknika ezberdi-
nak ikasi ahal izateko.

Bazkaria eta trikipoteoa antolatu 
zuen larunbatean Kafe Tertuliak.

Astean bi orduko ikastaroak 
proposatu dituzte.

Tokikom Sarien seigarren 
edizioko sari banaketa 
egin zuten aurreko as-

tean Arrasateko Garaia Parke 
Teknologikoan.

Aurten, Azalik Onenaren Sa-
ria Sakanako Guaixe aldizka-
riaren ‘Uda Sakanan’ lanaren–
tzat izan da.

Edukirik Onenaren Saria 
Hego Uribeko Geuria aldizka-
riak jaso du, “Etxerreko putzua 
eta Hego Uribeko uren altxo-
rrak” monografikoarengatik.

Ikus-Entzunezkorik Onena-
ren Saria Goierri Irrati-Telebis-
tarentzat izan da. “Ateak itxi, 

Mirari Martiarenak eta Idoia Torregaraik gidatu zuten sari-banaketa.

leihoak ireki” lanari esker jaso 
dute aurtengo garaikurra.

Karkara aldizkariak aurkez-

tutako “Bandera da Orion” la-
nak irabazi zuen Komunitatea 
Saria.

Guaixe, Geuria, GiTB eta Karkara 
garaile 2021eko Tokikom Sarietan



  886. zenbakia 21GAZI, GOZO, GEZA

Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian dituzue ikusgai.

 

Goardiako farmaziak
Osteguna 18 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte   

Ostirala 19 LASA SUQUIA  Kale Nagusia 42, Lasarte 

Larunbata 20  GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte      

Igandea 21  GIL MARTIN Kale Nagusia 24. Lasarte           

Astelehena 22 ORUE  Jaizkibel plaza 2. Lasarte       

Asteartea 23 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte                                   

Asteazkena 24  URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte         

Osteguna 25 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte   

Ostirala 26 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte 

Larunbata 27  DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte      

Igandea 28  DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte     

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
ETXEBARRIA AZUETA, AITZIBER
Andre Kalea, 48 “Cuevas”
943 55 17 93

.

ETXEBIZITZA

Salgai
Etxebizitza salgai, kale Na-
gusia 39, udaletxe aurrean. 
58m (bi logela) eta garaje itxia 
prezioan barne. 649850515. 

Alokairuan    
San Esteban kalean (Etxealdia) 
31m2ko lokal bat alokairuan. 
Masajeak emateko edo esteti-
ka zerbitzuak emateko presta-
tuta dago. 655735715. 

Alokairuko pisu batean gela 
bat behar dut. Urgentea da, 
urriaren 30erako beharko 
nuke:  605 142 943. 

Usurbilen pisu konpartitu ba-
tean logela bat alokatzen da 
mutil edo neska batentzat. Bila 
bazabiltza deitu 618032966 

Neska kaudimenduna, mas-
kotak onartzen dituen etxe-
bizitza edo gela baten bila 
dabil Usurbilen. Kontratua eta 
erroldatzea beharrezkoa. Pa-
tricia 622396941.

Usurbilgo gizonezko bat naiz 
eta alokairuan pisu bat har-
tuko nuke Usurbil edo in-
guruan. 659185107.

Alokatzeko etxe baten bila 
ari naiz. Bi pertsona gara eta 
txakurra daukagu. 675189500. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Ezinduentzako motorra salgai. 
2018ko abuztuko motorra, gu-
txi erabilia. 625701616. 

Atxegalden garaje bat nahiko 
genuke alokairuan edo eroste-
ko. 628498326. 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak  

Olarrondo jatetxean zerbitza-
ria behar dute astebukaereta-
rako. Eguerdian lan egiteko. 
626 686 036.

Txapeldun jatetxean zerbitza-
riak behar ditugu jangela eta 
barrarako. Euskalduna izatea 

baloratuko da. 669 527 452.

Zerbitzari bila gabiltza Agi-
naga sagardotegian. Deitu 
telefono zenbakiotako batera: 
943366710 edo 943370668.

Emakume bat behar da umeak 
zaindu eta etxeko garbiketa 
egiteko; Familia zamarik ga-
bekoa. Haurren zaintzan es-
perientzia izatea beharrezkoa. 
Nahiago da euskara ondo 
menperatzen dakien pertsona 
izatea. 638738505. 

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

Txiribogan asteburuetarako 
langileak behar dira. Interesa-
tuok hona deitu: 629 951 931.

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Adinekoak eta haurrak zain–

tzak edota etxeko garbiketak 
egiteko eskaintzen naiz. Es-
perientzia eta gomendio onak 
ditut 602568090. 

Astelehen eta asteazken  arra–
tsaldeetan ingeleseko klaseak 
ematen ditut, norberaren etxean 
edo nirean. Klaseak ematen espe-
rientzia zabala. 678106553.

Pertsona helduak, garbiketak, 
peoi lanak edo pintore laguntzai-
le moduan aritzeko prest, gizo-
nezko bat naiz. 622747833.

Pertsona helduak zaintzeko 
edo etxeko lanak egiteko prest, 
neska bat naiz. 622747833.

Arratsetarako lan bila nabil. 
Euskalduna naiz, usurbildarra. 
Haurren zaintzan edo etxeko 
lanetan aritzeko prest. 616 27 
37 85.

Neska orduka eskaintzen da 
etxeko lanak egin edota hau-
rrak zaintzeko. Titulu soziosa-
nitarioarekin. 612 433 485.

Adinekoak zaintzeko lan bila nabil. 
Geriatria ikastaroa egina dut. Or-
duka nahiz egun osoz lan egiteko 
prest. 604 349 970. 

Nikaraguako neska ardura–
tsua, garbiketan eta adinekoen 
zaintza lanetan aritzeko eraba-
teko prest. Esperientziaduna. 
602 481 854 / anisieza@gmail.
com 

BESTELAKOAK
Txerriak salgai. Apote bat eta 9 
zerrama dauzkagu salgai. 6/7 
hilabetetako 5 txerrikume ere 
bai. Interesatzen bazaizu deitu 
607 668 603 (Joxe Cruz)

Ingeleseko, frantseseko eta 
latineko kalseak ematen ditut 
etxera joanda. 600766068. 

Filologia ikasketak ditut, in-
geleseko klaseak ematen ditut 
bakarka edo taldean. Maila 
guztiak. Harremanetan jartze-
ko deitu hona 660845780 edo 
idatzi email bat hona: bou-
chrahajar@outlook.com

Heriotzak
Manuel 
Maiz Labaka 
Azaroaren 12an 
hil zen, 
97 urterekin

Zorionak Amatxo!!
Oso ondo pasa zure 
egunean eta muxu erraldoi 
bat etxekoen partez.

Oraingoan elikagai hauek dau-
de aukeran: oliba-olio birjina 
estra, kontserbak eta arroz 
zein pasta-sortak. Eskaerak 
egiteko epea martxoaren 24an 
amaituko da. 

Eskubaloi partidak
Oiardo kiroldegian
Azaroak 20, larunbata
n 11:45 Infantil mutilak: 
Usurbil K.E-
Elgoibar

n 17:00 Kadete neskak: 
Usurbil K.E-
Inmo Azkue Pulpo K.E

Oraingoan elikagai hauek daude 
aukeran: oliba-olio birjina estra, 
kontserbak eta arroz zein pas-
ta-sortak. Eskaerak egiteko epea 
martxoaren 24an amaituko da. 

Futbol partidak 
Haranen
Azaroak 20, larunbata
n 19:00 Infantilak: 
Udarregi Usurbil FT B-
Ostadar SKT A
n 10:30 Infantilak: 
Udarregi Usurbil FT A-
Urnieta KE
n 12:00 Infantil neskak:
Udarregi Usurbil FT A-
Amaikak Bat KE
Udarregi Usurbil FT B-
Urnieta KE
n 13:30 Kadete neskak:
 Usurbil FT-Urnieta KE
n 15:30 Kadete mutilak:
 Usurbil FT A-Orioko FT A
n 17:45 Preferente neskak:
Usurbil FT-
Astigarragako Mundarro FKE



 22 2021eko azaroaren 19anINGO AL DEU?

19 20 21ostirala larunbata igandea
“Santuenea elkarlanean”: galdetegia bete–
tzeko laguntza zerbitzua, 11:00-13:00 artean, 
Santuenea 12ko lokalean.
NOAUA! Kulturaldia: Tio Teronen semeak: 
“Festamentua” dantza ikuskizuna. 19:00etan 
Mikel Laboa plazan. Euria bada frontoian. Doan.

NOAUA! Kulturaldia: Don Inorrez taldea-
ren kontzertua 19:00etan Sutegin. Sarrerak 
NOAUA!n edota usurbilkultura.eus atarian.

NOAUA! Kulturaldia: Ruper Ordorikaren 
kontzertua, 22:00etan Sutegin. Sarrerak 
agortuta.

NOAUA! Kulturaldiaren lehen aste-
buruan umorea izan zen nagusi. 
Bigarren asteburuan musika eta 

dantza izango dira protagonistak. Ruper 
Ordorika kantaria, Tio Teronen Semeak 
dantza konpainia eta Don Inorrez taldea 
ikusteko aukera aparta izango dugu da-
tozen egunetan.
 
Azaroak 19, ostirala
n 22:00 Ruper Ordorikak disko berria 
aurkeztuko du Sutegin: ‘Amour eta to-
jour’. Prezioa: 10 euro, bazkideek 8.

Azaroak 20, larunbata
n 19:00 Tio Teronen Semeak: ‘Festa-
mentua’ Mikel Laboa plazan. Euria 
bada, frontoian. Prezioa: doan.

Azaroak 21, igandea
n 19:00 Don Inorrez taldeak ‘Esku hu–
tsik’ diskoa aurkeztuko du Sutegin.
Sarrera: 10 euro, bazkideek 8 eurotan.

Musika eta dantza, NOAUA! 
Kulturaldiaren azken txanpan

Tio Teronen Semeak taldeak “Festamentua” 
ikuskizuna eskainiko du larunbatean.

Agenda azaroa

Datozenak

Covid19ak hildakoak 
gogoan
Haien omenezko ekitaldia prestatzen 
ari da Usurbilgo Udala; abenduaren 
12an, 13:00ean izango da, Bizkarreko 
parkean. Erreferentzia gunea izango 
da etorkizunean; “Udalak Covid19a-
ren ondorioz gertukoren bat galdu 
duten herritarrei doluminak helarazi 
nahi dizkie, eta, horregatik, gaixota-
sun horrek hildako herritarrak gogo-
ratzeko leku iraunkorra egokituko du 
Bizkarreko parkean”.

Gozogintza tailerra 
Santuenean
Azaroak 19/26
n 17:00/19:00, Santuenea 12an, elkar-
teko lokalean. Izen-ematea: 670027731.

Musika kalean 
DJ GorkaMendirekin
Azaroak 27 larunbata
n 18:00/20:00 Santuenean. Jubilatuen 
lokala eta Santuenea Kultur Elkarteko 
lokalaren aurrealdean.

Elkarretaratzea
Astebete barru izango da Sarek deitu-
tako elkarretaratzea, azaroaren 26an 
ostirala iluntzeko 20:00etan, Mikel 
Laboa plazan.

Informazioa, sarrerak: 
n NOAUA!-ren egoitzan (bazkideen–
tzako sarrerak NOAUA!ko egoitzan 
bakarrik eskuragarri) edo usurbilkultu-
ra.eus atarian.

Solasaldiak udal liburutegian
Azaroak 17, asteazkena
n 19:00 “Bidea ipar” liburuaz solasal-
dia, Iker Karrera eta Unai Ugartemen-
diarekin. 
Izen ematea: usurbilkultura.eus

Azaroak 24, asteazkena
n 18:00 “MagiaZ: Magia eta Zientzia uz-
tartuz, Marsel margoarekin” emanaldia 
Sutegin.
Izen ematea: usurbilkultura.eus



  



 


