
ASTEKARIA - 2009ko martxoaren 6an - XIII. urtea - Usurbil, 358. zenbakia

AstearAstear tean hasiko datean hasiko da
SSoinurbil Moinurbil Musikausika AsteaAstea

w
w

w
.n

oa
ua

.c
om

Martxoaren 16an hasiko da

atez ateko bilketa
Martxoaren 16an hasiko da

atez ateko bilketa





3Noaua! - 2009ko martxoaren 6an

ATA R I KO H A I Z E A

Aurkibidea
NOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil
943 36 03 21 - elkartea@noaua.com - www.noaua.com
Jendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, elkartea@noaua.com

Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, erredakzioa@noaua.com 

Idazkaria: Alaitz Aizpurua, elkartea@noaua.com

Publizitatea: Bea Alda, publizitatea@noaua.com

Kolaboratzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria Angeles
Arruti, Ainhoa Salsamendi, Maria Jesus Urbieta, Nerea Korta, Aritz
Gorriti, Jone Eizmendi, Ainara Arnaiz, Begoña Rekondo, Iñaki
Agirresarobe, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Iñaki Labaka, Koldo
Huegun, Aloña Loidi, Imanol Goenaga, Agustin Esnaola, Alex Tello,
Pako Agudo, Sara Lazkano, Nerea Aizpurua, Alazne Begiristain, Xabier
Arregi, Edorta Agirre, Pello Aranburu, Ainara Uribe, Joseba Pellejero,
Maider Makazaga, Aloña Pulido, Ainhoa Azpiroz, Aitor Landaluze,
Josu Aranberri, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi, Idoia Torregarai.
Denborapasak: LUMA, O.E.

Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti, Alaitz Aizpurua.

Informatika: Topaguneko informatika zerbitzua.

Banaketa: Miren Azkonobieta, Olatz Rezola, Amaia Zumeta.

Tirada: 2.600 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818

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

Euskal Herrira!

Euskal presoak

10. Or.BADATOR SOINURBIL MUSIKA ASTEA

UDALBATZA, ATXILOTUEKIN BAT

ATEZ ATEKOA, MARTXOAREN 16AN 5. Or.

8. Or.

9. Or.EAJ-PNV NAGUSI HAUTESKUNDEETAN

Albistea iruditan

Agurtzane Solaberrietaren pegatinarekin
Urtarrilaren 23an espetxeratu

zuten Agurtzane Solaberrieta,
Batasunaren zuzendaritza berriro osa-
tzea eta D3M zein Askatasuna alder-
dien ilegalizazioari muzin egiten saia-
tzea egotzita. Martxoaren 1eko hautes-
kundeetan, hala ere, gogoan izan zuten
Agurtzaneren ibilbidea. Bere irudiare-
kin osatutako pegatinarekin bozkatu
zuten hainbat herritarrek eta, aldame-
neko irudian ikusiko duzuen moduan,
Udarregi ikastolako hautes-ontzi batek
Agurtzaneren argazkia zuen itsatsirik.
Horretaz aparte, salbuespen egoera
salatzeko kartelak ere zabaldu zituzten
hautes-mahai inguruetan. 
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HE R O R R E K E S A N

AITOR LANDALUZE

Inauterien aitzakia baliatuz, lehengo astean sorgin
mozorroa jantzi eta erratza hartuz txango bat ema-

tera  sukaldeko leihotik atera nintzen. Erratzetik gau-
zak desberdin ikusiko ote nituen esperantzarekin.
Sorginkeriarekin nahastu eta nahigabe denboran atzera
egin nuela uste dut, hamar bat urte edo.

Hortxe nintzen, Usurbilgo zeru izartuan hegan,
“google earth”-en modura gauzak txorien begiradaz
ikusiz, mendi aldera hasieran eta gero plazara jo nuen.
Hara Markesaeneko pagoa! Eta hantxe, plaza gainetik
pasatzen ari nintzela, pertsona bat ikusi nuen Paris
etxearen aurrealdean, petrilaren izkinako harrian gizon
potolo bat. Besoak harrigainean, makila ondoan, ano-
rak urdina hotzetik babesteko,… Manolo. Zerbait esan
zuen bakarrizketa batean, baina ez nion ezer ulertu.
Bere ahoskatze bereziagatik, edo elpuebloko hizkeraga-
tik edo nire gorreria… ez dakit zergatik baina ez nion
ulertu. Irazu kalean gora, nindoalarik beste itzal bat.
Txapela beten azpian gabardina luze bat, Xelebre
barruan. Hau ere isilik ez zegoen  eta koplaka zihoan,
hemengo hizkeran gainera, baina berriz ere nire uler-
men arazoengatik edo, ez zitzaidan garbia egiten eta

zalantzetan nago. Hitz solte nahasi batzuk bai harrapa-
tu nizkion; birjina, ama, ume... Baina honi ere ez nion
ulertu eta inguruan esaten direnak  ezin ulertzeak
urduritzen nau. Ze ote, ez al dute garbi egiten? Ez al
dakit entzuten?  Belaunaldi desberdinen hitz erregistro-
ak hain urrutikoak al dira bata bestearekin? 

Ni erratza gainean nire zalantzekin nengoela, hiruga-
rren bat ikusi nuen. Tabernak itxiak zeuden arren,
batetik atera berria zirudien. Gabardina batekin hau
ere, kristal lodiko betaurrekoekin apaindua, ibilera
astuna,… hara! “Tiobenito”. Hau ere marmarrean;
gorria, azukrea, piperrak,… hitz horiek bai baina tes-
tuinguruak lagundu zidala uste dut, bestela honi ere ez
nion pitorik ulertu. Eskua poltsikotik atera eta tortilla
pintxo bat zuen.  Hori bai konpost-gailua Tiobenitoren
poltsikoa! Hara ez nuen nahi, baina gaiarekin topo egin
dut. Agian nire gorreria da, edo mezu ez argiak, ez
dakit baino ez ditut atez-atekoaren aurka daudenen
argudioak ulertzen. 

Dena den ea inauteri bat edo bi barru berriz ere buel-
tatxo hau ematen dudanean, denen artean zabor pro-
dukzioa %80tik gora murriztu dugun.

Luis Aranalde - Aitor Landaluze - Imanol Ubeda - Aritz Gorriti - Nerea Zinkunegi - Maialen Unanue - Joxe Piñas - Unai Agirre - Idoia Torregarai 

Erratzan hegan

Ika-mika

Txaparreneko zuhaitzak bota egin dituzte

Orain dela aste  batzuk,
Txaparrenea ondoko Oria  ibai

bazterrean  zeuden zuhaitzak bota egin
dituzte. Txikizio hau salatzen dugu,
ehun metroko luzerakoa izan delako
eta arrazoirik gabe. Uraren legea inda-

rrez dagoena erriberako basoak defen-
datzen ditu eta kasu honetan zalantza
dugu udal baimena edo Uraren
Zerbitzuko baimenik izan ote duten.

Ekintza honek Oria ibaia kaltetu
egiten du. Uda partean eguzkiarekin

alga berdeak ugaritu egiten dira eta
ura (itzalik gabe) oxigenorik gabe
geratzen da, ondorioz, arrainak hil egi-
ten dira.

Manu Aranburu
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Geroz eta gutxiago falta zela
iragartzen joan da Udala,
eta azkenik iritsi da eguna;

martxoaren 16an martxan jarriko da
hondakinak kudeatzeko modua goi-
tik behera aldatuko duen atez ateko
bilketa sistema berria. Egunotan,
azken prestaketa lanetan murgildua
dabil Udala. Atzera kontua hasi da. 

Bide luzea egin dute prestakizun
lanek, baina iritsi da benetako unea,
Udalak zehaztu baitu hondakinen
kudeaketa sistema berriaren estreina-
ko data. Martxoaren 16an astelehena-
rekin hondakinak gaika atez ate bil-
tzen hasiko dira. Bilduko den lehen
hondakin zatia organikoa izango da.
Kudeaketa modu berriari ekin aurreko
bezperatan berriz, beste aldaketa
garrantzitsu bat nabarmenduko dute
herritarrek. Hilaren 14 eta 15eko aste-
buruan kenduko dira orain arte kalee-
tan egon diren eduki ontziak. Beira
biltzeko eduki ontziak izan ezik.

Aldaketa eguna iritsi artean, prestaki-
zun lanek aurrera jarraitzen dute.
Hondakin zatiak egunez egun biltzen
jardungo duten langileak kontratatu
dira. Egunotan formazio ikastaroa jaso-
tzen ari dira, atez ateko sistema, edota
bilketa ibilbidea ezagutzeko. Gogoan
izan, bilketa goizez egingo da.
Herritarrek 6:30-8:30 artean, etxe ata-
rian utzi beharko dute egun bakoitzari
dagokion hondakin zatia. Jarraian hasi-
ko dira bilketa lanak.

Material banaketa eta 
alkatearen eskutitza
Bizilagun bakoitzaren ontzi

marroiak identifikagarri bat izango
du. Baita zintzilikagarriek ere.
Hartara, nork bere ontzia zer zintzili-
kagarritan jarri jakin ahal izango du.
Ontzi marroietako identifikagarriak,

eskutitz bidez bidaliko ditu Udalak
etxeetara. Zintzilikagarrietakoak udal
langileek jarriko dituzte. Atez atekoa-
ren hasiera iragartzen duen Alkatearen
eskutitz bana ere jasoko dute herrita-
rrek egunotan. 

Landa eremukoek Atallun eta
Aginagan zabalduko diren bilketa
guneetan utzi beharko dute egun
bakoitzari dagokion hondakin zatia.
Eremu horiek aldi berean atez ateko
ordutegiarekin moldatu ezin direnek
ere baliatu ahal izango dute, larrialdi
gune gisa. Biltokiak jada prest daude. 

Oraindik ontzi marroiak, gida,
imana eta kartela eskuratu ez dituenak
Sutegin kokatua dagoen informazio
bulegora hurbil liteke astelehenetik
ostiralera, goizez 10:00-13:30 artean
edota arratsaldez 16:00-20:00 artean.
Doan eskuratuko du materiala.

Autokonpostatze egitasmoan izena
eman zuten herritar batzuk jaso dute
konpost makina, baina ez guztiek.
Hornitzaileek Udalari jakinarazi dio-
tenez, datorren astean ailegatuko dira
falta direnak, goizenez martxoaren
9an, beranduenez jota martxoaren
13an. Komertzioetarako poteak ere
datorren astean zehar banatzea aurrei-
kusten du Udalak. 

Atzera kontua hasi da. Egun batzuk
baino ez dira faltako, atez atekoari eki-
teko.

Zubian, jai egunik ez
Atez ateko bilketa hasiko den aste

berean hilaren 19tik 22ra zubia izango
dute herritar askok, baina atez ateko
bilketa zerbitzua egun horietan ez da
etengo. Parte hartze prozesuan zehaztu
zen egutegia kontuan hartuta, egun
bakoitzari dagokion hondakin zatia
bilduko da etxe atarietan.

Martxoaren 16an hasiko da atez ateko bilketa

Kontainerrak martxoaren 14ko asteburuan kenduko dituzte (beirakoak

izan ezik). Martxoaren 16an hasiko da atez ateko bilketa.

Martxoaren 14an 
kenduko dira 

kaleko kontenedoreak
Datozen egunetan: ontzi marroie-

tan jartzeko identifikagarriak eskutitz
bidez jasoko ditu herritarrak.

Martxoak 9-13: Falta diren kon-
post makinak eta komertzioetako
ontziak banatuko dira. 

Martxoak 14-15: kontenedore edo
edukiontziak kaleetatik desagertuko
dira.

Martxoak 16: atez ateko bilketa
hasiko den eguna.

Informazio gehiago:
www.usurbil.net/atezate
Tlf: 900 776 776.
E-posta: atezate@usurbil.net
Informazio bulegoa: Sutegiko 
erakusketa aretoa.

“Ontzi marroia, gida eta
kartela eskuratu ez dituenak
Sutegiko informazio bulego-

tik pasa daiteke jasotzera”

SUTEGI, BULEGO NAGUSIA
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Udalak parte hartze prozesua
abian jarri zuenetik atez
ateko hondakin bilketa sis-

tema berriari lotutako hemeretziga-
rren bilkura burutu zen Oiardo
Kiroldegian pasa den otsailaren 26an.
Gai honetan orain arte egindakoaren
nondik norakoak azaldu zituzten udal
ordezkariek eta jarraian, zituzten kez-
kak eta zalantzak argitzeko hitza hartu
zuten herritarrek. Lasaitasun giroan
burutu zen batzarra.

Atez atekoa martxan jartzeko gutxi
falta da, azken urratsak ematea baino
ez hondakin kudeaketa sistema alda-
tzeko. “Azken ukituetan gaude egu-
notan”, adierazi zuen Xabier Mikel
Errekondo alkateak. Bilketa kamioia
erosi du Udalak, biltzaileak ere prest
daude. Landa eremuko herritarrek
hondakin zati bakoitza Atallun
(Ingemar lantegi ondoan) edota
Aginagan utzi beharko dute. Biltoki
hauetako lanak ere amaitzear dira.
Atez atekoa egingo den eremuan
berriz, zintzilikagarriak nonahi ikus
ditzakegu eta udal iturrien arabera,
jada organikoa jasotzeko ontziak
herriko 1.400 sendien artean banatu
dira. Bestalde, autokonposta egin
dezaketen bostehun etxebizitzetatik
laurehun bizilekutan konpostatzeko
makinak dituzte. 

Informazioa lehenbizi, 
galderak gero
Datuon berri izan zuten pasa den

otsailaren 26an Oiardo Kiroldegira
hurbildu ziren herritarrek. Udalak
egun batzuk lehenagotik etxez etxe
banatu zituzten orrietan duela aste-
beteko deialdiaren berri eman zen,
eta gonbitari erantzunez, herritarrak
erruz hurbildu ziren eskubaloiko pis-
tan egokitu zen biltokira. 

Duela hilabete batzuk ekin zitzaion

herritarrei zuzendutako prozesu
parte hartzailea. Helburua argia izan
da hasieratik; elkarlana bultzatuz,
udal ordezkari eta herritarren artean
hondakin kudeaketa berriari forma
eta itxura ematea. Pasa den udazke-
nean auzoz auzo eta sektoreka hain-
bat bilkura antolatu zituen Udalak. 

Zenbatzen hasita Kiroldegian
duela egun batzuk antolatu zen bil-
kura hemeretzigarrena omen zen,
udal ordezkariek oroitarazi zutenez.  

Osasuna eta ingurua zaintzea
Bertan ziren, alkateaz gain, Imanol

Azpirotz zinegotzi eta San
Markoseko Mankomunitateko
lehendakari ordea, Jordi Colomer
Mankomunitateko teknikaria,
Izaskun Txintxurreta nekazaritza eta
ingurumeneko udal teknikaria, eta

Xabier Lekuona atez ateko kanpaina-
ko komunikazio arduraduna. 

Bitan zatitu zuten bilkura; lehenbi-
zi hondakinen kudeaketa alorreko
egitasmo berritzaileari lotuta orain
arte egindakoaren nondik norakoen
berri eman zuten. Herritarrei sortu
zaizkien kezkak eta zalantzak ulerga-
rriak direla aintzakotzat hartuta,
asmoa, gaiari ahalik eta argitasun
gehiena ematea zela adierazi zen. 

Gogorarazi zutenez, ez gaude
arazo administratibo baten aurrean.
“Konponbidea denon artean eman
behar diogu, arazoa soziala baita”,
adierazi zuen alkateak. Hain zuzen,
legegintzaldi hau hasi eta berehala,
hondakinen gaia egungo udal
gobernu taldeak hasieratik izan
duen lehentasuna izan dela aipatu
zuten.

Eta argi zuten, zein zen bete beha-
rreko helburua; herritarren osasuna
eta ingurumena zaintzea. Ahalik eta
birziklatze maila altuena izatea, beste
lurralde batzuetan jada abian ziren
atez ateko beste esperientziak eredu-
tzat hartu eta Usurbilgo ezaugarrieta-
ra moldatuta. 

Parte hartze zabala 
kiroldegian egin zen batzar irekian

Atez atekoari buruzko batzar irekian jende askok hartu zuen parte.

“Konponbidea denon 
artean eman behar diogu,

arazoa soziala baita”

XABIER MIKEL ERREKONDO
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Atez atekoarekin 

birziklatze maila hirukoiztu liteke

Jordi Colomerrek zehaztu zuenez,
gutxi gorabehera egun hondakinen

%23 inguru birziklatzen da Usurbilen.
Gure inguruan eta urrutirago joanda
ere bataz bestekoa antzekoa da. Emaitza
hauekin Mankomunitateko teknikariak
aipatzen zuenez, zabortegi edota
errauskailuen beharra hor legoke.
Egungo sistema aldatzeko bi modu
posible daudela ere azaldu zuen; zati
organikoarentzat bosgarren edukiontzi
bat jartzea gure kaleetan edota atez ate-
koa. Bi sistemen arteko ezberdintasu-
nak segituan agerian utzi zituen. 

Egungo ontzien sistemari organikoa-
rena erantsita, birziklatze-maila %30-40
tarte horretara igo bai, baina birziklatze-
ra bideratu litekeen materialaren puruta-
suna murriztuko litzateke. “Zenbat eta
material nahastu gehiago izan, tratatzeko
arazo gehiago egongo da”, adierazi zuen
Colomerrek. Eta beraz, beharko lirateke-
en tratamendu plantak egungo sistemak
eskatuko lukeen berak lirateke
Mankomunitateko teknikariak azaldu
zuenez; gaitasun handiko erraustegi
edota zabortegiak.

Atez atekoa martxan jarrita aldiz, egun

Usurbilen dagoen birziklatze tasa hiru-
koiztu daiteke, %70etik gorako birzikla-
tze maila lortuz. Eta gainerako erreusa,
zati birzikla ezina tratatzeko errauskailua
bezalako planten hainbesteko beharrik
ez legoke. Teknikariak adierazi zuenez,
errauskailuak funtzionatzeko behar beste
erregai ez bailuke izango. Gaineratzen
zuenez, erraustegiak sortutako errau-
tsentzat ere aparteko zabortegi bat
beharko litzateke. Ondorio hauek
Europan han eta hemen jada martxan
dauden atez ateko bilketa esperientzieta-
tik atera dituzte. Holanda, Italia edota
Herrialde Katalanetako hainbat udale-
rrietatik hain zuzen.

San Markos Mankomuni-
tateko teknikari Jordi

Colomerrek Kiroldegian burutu
zen bilkuran, abian diren espe-
rientzietan oinarritutako datue-
kin bi hondakin kudeaketa siste-
mak alderatu nahi izan zituen,
emaitzetan dauden desberdinta-
sunak agerian utziz.

Ezkerretara, Jordi Colomer,

udalaren aholkularia atez

ateko proiektuan.

Zorionak 

eta txaloak

Atez atekoari buruzko informa-
zioa eskaini ostean, herritarrek

hartu zuten hitza. Batzuk euren kez-
kak azaltzera joan ziren Udalak antola-
tutako hitzordura, besteak zalantzak
argitzera. Proposamen eta ekarpenik
egin zuenik ere izan zen. Atez atekoari
lotutako ohiko galderak, ordutegiaren
egokitasunari, biltokiei, zintzilikaga-
rriei edota organikoa biltzeko ontzi
marroiei lotutakoak izan ziren. 

Ahalik eta gutxien kutsatu
Kezka eta galdera artean, izan zen

unea zorion hitzak helarazteko baliatu
zuenik ere. Herritar batek Udala
zoriondu zuen, aipatu zuenez, honda-
kinen arazoari sustraietatik heltzeko
erakutsi zuen ausardiagatik. Baita
herritarrari zuzendutako eta aurrekari-
rik ez duen parte hartze prozesua mar-
txan jartzeagatik ere. Ahalik eta
gutxien kutsatzeko erronkaren aldeko
jarrera erakutsi zuenean, datozen
belaunaldiak gogoan hartu zituen.
Haiei utz diezaiegun inguruneaz ohar-
tarazi nahi izan zuen. Zeuden zalan-
tzak ulergarriak zitzaizkiola aipatuta,
bere hitzetan, “guztiak erantzunda gel-
dituko dira, praktika errealarekin”.
Atez atekoa martxan jartzen denean
hain zuzen. Bilkurara bertaratu zen
herritar batek baino gehiagok txaloe-
kin erantzun zioten. 

Beste behin otsailaren 26ko bilkura,
herritarren parte hartze eguna izan
zen. Udalak aberats gisa definitu eta
aurrerantzean ere, atez atekoa bidera-
tzeko giltzarria izango dena.

Plataformarekin bilera
Kiroldegiko batzarra baino ordu

batzuk lehenago, Udala atez ateko sis-
temaren aurka osatu den plataformako
ordezkariekin bildu zen. Udalak jaki-
narazi duenez, patsadan egin zen bil-
kura, alde bakoitzak  bere iritzia azal-
duz. Herri kontsulta burutzeko trami-
tazioarekin hastea ere hitz eman zuen
udalak.

HERRIA/
HIRIA

Bellusco (Italia)
Vairano (Italia)
Margraten (Holanda)
Tona (H. Katalanak)

BIZTANLE

KOPURUA

5.954
5.930

13.500
7.578

GAIKAKO

BILKETA

%75,80
%78,00
%73,33
%87,00

HERRIA/
HIRIA

Bartzelona 
Mataro
Nicheliro (Italia)
Les Borges Blances
(Herrialde Katalanak)
Montgrat

BIZTANLE

KOPURUA

1.616.000
119.780
45.000

5.734
9.778

GAIKAKO

BILKETA

%31,74
%36,68
%19,50

%23,10
%25,75

Atez ateko bilketarekinAtez atekoa 

vs bosgarren 

eduki ontzia

Bosgarren edukiontziarekin
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Urtarrileko ezker abertzalea-
ren aurkako polizia opera-
zioa irmoki salatu eta zortzi

espetxeratuei elkartasuna adierazten
dien mozioa onartu zuen udalbatzak
gehiengo osoz, otsaileko osoko ohiko
bilkuran. Elkartasuna modu berezian,
Agurtzane Solaberrieta herritarrari eta
bere senide zein lagunei. Haietako bat
baino gehiago gerturatu zen udalbatza
plenora, mozioaren eztabaida gertutik
jarraitzera.

Otsailaren 24ko ohiko osoko bilkuran
aurkeztu, eztabaidatu eta bozkatu zen
mozioak argi uzten du egun espetxera-
tuak dauden ezker abertzaleko zortzi
kideei zer delitu leporatzen zaien; ideia
batzuk hauteskundeetara aurkeztea.
Onartutako testuaren arabera, larritzat
eta onartezintzat jotzen da, besteak beste,
“hauteskunde prozesu baten oinarri
demokratikoak zeharo deuseztatu izana”:
Euskal Herriko gatazkari konponbide
demokratiko bat emateko konpromisoa
kriminalizatzen dela ere gaineratzen da. 

Horregatik, Euskal Herriak aldaketa
politikoa beharrezkoa duela azpimarra-
tzen da, herri bezala dagozkion eskubi-
deak onartuak izan eta proiektu guztiak
askatasun osoz gauzatzea ahalbidetuko
lukeen marko demokratikoarena hain
zuzen. 

Bi mezu ere helarazten dira onartuta-
ko mozioan. Lehenengoa alderdi politi-
koei, hausnartzera gonbidatuz. Eta
bigarrena espetxeratuei; elkartasuna
adierazten zaie. Bereziki Agurtzane
Solaberrieta herritarrari eta haren senide
eta lagunei. 

Eskubideak bermatzeko deia
Azken osoko bilkuran aurkeztutako

testua, udal gobernu taldeak eta
Aralarreko zinegotziek babestu zuten.
EA-ko udal ordezkariek abstentziora jo
zuten. EAJ-PNV-ko zinegotziak berriz
testuaren aurka bozkatu zuen. PSE-EE-
ko zinegotzia ez zen osoko bilkuran
egon. 

Udal gobernu taldetik Xabier Mikel
Errekondok Agurtzane Solaberrietak
egindako ekarpen politikoa eskertu nahi
izan zuen. Edozein jarduera politikoga-
tik aplikatu diren ilegalizazioak salatzea-
rekin batera, zilegitasun osoz eginiko
lana zela aipatu zuen alkateak.   

EArentzat, salagarriak D3M 
eta Askatasunaren ilegalizazioak

Gehiengo osoz onartu zen mozioaren
alde bozkatu ez zuten gainerako udal
ordezkariek beren iritzia eman zuten.
EA-tik Luis Mari Ormaetxeak  salaga-
rritzat jo zituen D3M eta Askatasunako
zerrenden ilegalizazioak eta sistema
judizialak ukitu politikoz jokatu zuela
adierazi zuen. Iritzi politikoa eta indar-
keria bi esparru desberdin direla gogora-
raztearekin batera, herritarrek hautes-
kundeetan hautua egiteko zuten eskubi-
dea aldarrikatu zuen.

Aralar, mozioarekin bat
Aralarreko zinegotziek bat egin zuten

udal gobernu taldetik aurkeztutako
mozioarekin. Urtarrila amaierako osoko
bilkuran, atxiloketak gertatu eta egun
gutxira, jada plazaratu zuten euren iri-
tzia. Gertatutakoa zentzugabekeria poli-
tiko eta juridikotzat jo zuten eta elkarta-
suna adierazi zieten atxilotuei. Bereziki,
Agurtzane Solaberrieta herritarrari,
baita haren senide eta lagunei ere.

EAJ-PNV, 
giza eskubide guztien alde
Giza eskubide guztien aldeko aldarri-

kapena eta urraketa guztien aurkako
salaketa burutu zuen EAJ-PNV-tik
Iñaki Illarramendik. Atxilotuen eskubi-
deen errugabetasuna zein haien gainera-
ko eskubideak bermatzea galdegin zuen.
Ilegalizazioetarako bidea eman duen

legedia eta ETA-ren jarduera jarrera
baztertzailetzat definitu eta bata zein
bestea soberan daudela gaineratu zuen. 

Herritarren elkartasuna
Udal ordezkariek osoko bilkuran aur-

keztu eta bozkatu behar zuten mozioa-
ren gaiaren haritik, herritarrak bertaratu
ziren udalbatza aretora. “Salbuespen
egoerari stop! Euskal Herriak autodeter-
minazioa” zioten kartelekin salatu nahi
izan zuten jazotakoa, udal gobernu tal-
deak testua irakurtzen zuen artean.
Hauteskundeak igarota, hitzetatik ekin-
tzetara igarotzeko dei  egin zuen berta-
ratu zen herritarretako batek.
Sufrimendu handia dagoela esatean
denak ados badaude, irtenbide bat aur-
kitzeko beharra azpimarratu zuen.

Agurtzane Solaberrieta eta gainerako 

atxilotuen inguruko mozioa onartu du udalbatzak

Otsaileko azken asteartean

egin zen bilkurako irudia.

Ugartondo eremuko
Plan Bereziko Testu

Bategina, onartua

Udal ordezkarien gehiengo
osoaren aldeko bozkekin,

Ugartondo izenarekin ezagutzen
den Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-59 eremuari
lotuta dagoen Plan Bereziaren Testu
Bategina onartu du udalbatzak.
Erabakia onartzeak zuen premiaz-
kotasuna azpimarratzen da proposa-
menean, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratzeko hain zuzen.

Agurtzane Solaberrietak
egindako ekarpen politikoa

eskertu nahi izan zuen 
udal gobernu taldeak

ESKER ONEKO HITZAK
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EAJ-PNV izan zen Eusko
Legebiltzarrerako hauteskun-
deetan bozka gehien bildu

zituen alderdia; Usurbilen 895 jaso
zituen. EA alderdiak, ordea, beheraka-
da nabarmena jasan zuen, baita
Usurbilen ere: 144 boto lortu zituen
EAk martxoaren 1ean. Duela lau urte,
EAJ-PNV eta EA koalizioan aurkeztu
ziren eta 1.282 boto atera zituzten
elkarrekin.

Baliogabetu arren, 
D3M bigarren indarra
Alderdien Legearen ondorioz, D3M

eta Askatasuna legez kanpo utzi zituzten
urtarrilean. Ezker Abertzaleak D3M-ren
aldeko botoa eskatu zuen hauteskunde-
etarako. Nahiz eta baliogabe izan, 761
herritarren babesa jaso zituen
Usurbilen. Duela lau urte, EHAK alder-
diak 1.087 boto bildu zituen.

Aralarrek 
bikoiztu egin ditu botoak
Duela lau urteko datuekin alderatuz,

Aralar alderdiak bikoiztu egin ditu
botoak. 2005ean 206 boto lortu zituen
eta, aurreko igandean, 420 boto.

PSE-EE alderdiak gora, 
PP eta EB alderdiak behera
2005eko Eusko Legebiltzarreko hau-

teskundeetan, PSE-EE alderdiak 378
bozka lortu zituen. Azken hauetan, 477
bozka eskuratu ditu alderdi sozialistak.

PP alderdiak, ordea, EAEn bezala
Usurbilen ere behera egin du. 180 boto
zituen duela lau urte, 126 honakoan.

Duela lau urteko datuekin alderatuz,
EB alderdiak ia botoen erdia galdu
ditu. 2005ean 113 boto atera zituen eta
azken hauteskunde hauetan, 72.

Abstentzioa 2005ean
baino handiagoa izan da
M-1eko hauteskundeetan, abstentzio-

an geratu dira balizko 1.713 bozka,

%36,69. 2005eko Eusko
Legebiltzarrerako hauteskundeetan, abs-
tentzioa %29,51 izan zen (1.376 boto).

EHNArekin bozkatzeko 
arazoak hautes-mahai batean
Ezker Abertzaleak aditzera eman due-

nez, Xabier Mikel Errekondo alkateak
eta beste zenbait herritarrek EHNA aur-
keztu zuten bozkatzeko unean baina
arazoak izan zituzten bozka emateko.
Mahaiko presidenteak ez baitzien utzi.
Guztira hiru mahai zeuden Udarregi
ikastolan eta batean bakarrik jarri zuten
eragozpena.

EAJ-PNV nagusitu zen hauteskundeetan

Udarregi ikastolako hautes-mahaietan, herritar batzuek

“Salbuespen egoerari Stop” kartelak erakutsi zituzten. 
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Martxoaren 10etik 26ra ber-
tako zein Gipuzkoako
beste txokoetatik datozen

musika instrumentu jole eta abeslariren
bilgunean bihurtuko da herria,
Soinurbil egitasmoari esker. Udalak eta
Zumartek antolatutako musika astea
bosgarren ediziora ailegatu da jada.
Aurtengoan, Zumartek inoiz baino
ordezkaritza anitzagoa izango du.
Musikariekin batera, abesbatzetako
kideek parte hartuko dute antolatu
diren ekitaldietan. Haien zuzendari
lanetan dabilen Amaia Aldalurrek aurre-
ra begira, Zumartetik kantari harrobi
berria badatorrela iragartzen du. 

NOAUA! Lehenengoz Soinurbilen
parte hartzekoak zarete. Zer nolako
emanaldia prestatzen ari zarete?

Amaia Aldalur. Oñatiko Ganbara
Txikitxo eta Ganbara Txikikoekin
parte hartuko dugu. Haiekin pareka-
tuak gaude, Zumarten, Oñatin bezala,
hiru abesbatza ditugu eta. Ekitaldian
halere, haiek izango dute protagonis-
moa.

N. Zumarteko ordezkaritza zabala
izango da bertan?

A. A. Hiru abesbatza ditugu: Kantu
Kantarikoak 7-10 urte artekoak dira,
11-13 urte artekoak biltzen dituena eta
hirugarrena, helduenek osatutakoa.
Soinurbilen bi taldeek parte hartuko
dute; Zumarte Txiki eta Zumarte abes-
batzek. 

N. Noiz hasten dira zuen prestaki-
zun lanak?

A. A. Ikasturtean zehar prestatzen
goaz. Hasieran Santa Zeziliko eta gabo-
netako emanaldiak izan genituen.

Ordutik Soinurbili begira gaude.

N. Ikasleen ahots eta ikasketa alda-
ketek eragin zuzena al dute zuen abes-
batzetan?

A. A. 11-13 urte arteko abesbatza
neskez osatua dago. Koru txiki eta gaz-
teak, neskez osatuak daude. Adina
edota kirolagatik, mutilek ez dute
korurako iman berezirik. Ez dute ohi-
turarik. 

N. Historikoki abesbatzen emanaldi
guneak, eremu konkretu batzuetan
kokatu izan dira. Baina azken urteotan
nonahi entzun litezke abesbatzak?

A. A. Duela dezente aldatu zen. Koru
indartsu asko dabiltza kanpoan. Halere,
koru bat barrurako taldea izan ohi da.
Emanaldietarako isiltasun giro bat
behar du. 

N. Zumarteko abesbatzek zer berezi-
tasun dituztela esango zenuke?

A. A. Hiru koruak erabat desberdi-
nak dira. Kantu Kantarikoak Musika
Mintzairako ikasleak dira. Derrigorrez
parte hartu beharra dute abesbatzan.
Gaztetxoen taldeak bestalde, urte
dezente daramatzate abesten eta nahi
dutelako, gustura datoz. Helduen tal-
dean berriz, oso giro polita dago.

N. Haurrak, helduak… Ahotsa zain-
tzeko ohitura handirik ba al dugu?

A. A. Batere ez. Edozein parrandetan
taberna batera sartu eta musika altuegi
dagoela eta, oihuka hitz egin beharra
dugu. Horrek hurrengo egunean daka-
rren kaltearekin. Abesteko oso txarra da.

Badator Soinurbil
Martxoaren 10ean hasiko da eta bosgarren edizioa beteko du aurten

Asteartean hasiko da Soinurbil “bazen behin... opera” lanarekin.

“Gazte Abesbatzakoak
gustura datoz; eta helduen

taldean oso giro polita dago”

AMAIA ALDALUR, ZUMARTE

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa
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Soinurbil, ekitaldiz ekitaldi
Martxoak 10, asteartea
18:00 “Bazen behin… Opera” haur

opera Sutegin, Opera Divertimento
konpainiaren eskutik.

Operaren mundura hurbildu eta
oinarrizko irakasgai batzuk jasotzeko
aukera ematen duen ordubeteko ikus-
kizun berezia da. Eskola bat abiapuntu-
tzat hartzen da, jarraian lirikaren hasta-
penetatik gaur egunera arteko denbora
bidaian murgiltzeko. Sarrera, doan.  

Martxoak 11, asteazkena
18:30 Orioko Danbolin eta

Zumarte Musika Eskolako ikasleak
Sutegin. 

Partaideak: dantzariak, esku-soinu
taldea, Zumarteko piano bikotea,
Zumarteko trikitilari taldea, biolin
taldea, alboka taldea, banda.

Martxoak 12, osteguna
14:45/15:30 Zumarteko ikasle gaz-

teen kontzertu pedagogikoa Udarregi
ikastolako ikasleentzat Sutegin. 

Ekitaldiaren asmoa, musika instru-
mentuak ezagutu, entzun, bereiztu eta
ze familiakoak diren jakitea da. 4-7
urte arteko ikasleei zuzendua. 

Martxoak 13, ostirala
19:30 Hernaniko “Hernasax”

Saxofoi Taldea, Zumarteko saxofoiko
ikasleekin batera Sutegin. 

Musikan saxoak izan duen presen-
tziaren errepaso historikoa egingo da.
Partaideak: hemezortzi saxofoi jole,
hiru perkusio jole, piano eta baxu jole
bana, Zumarteko saxofoi ikasleekin
batera. Musika klasikoa, musika ban-
dak eta jazz doinuak tartekatuko
dituzte. 

Martxoak 14, larunbata
18:30 Oñatiko “Ganbara

Txikitxoak”, “Ganbara Txiki” eta
Zumarte Txiki eta Zumarte
Abesbatzak Sutegin. 

Zuzendaria: Aitor Biain. Pianoan:
Eli Mendiaraz eta Miren Gurutze
Plazaola.

Martxoak 15, igandea
11:30 Kalejira Tolosako Musika

Bandarekin.
12:30 Kontzertua frontoian,

Tolosako Musika Bandarekin.
Euskal Herriko musika banda

aitzindarienetarikoak lehen emanaldia
1828an eskaini zuen, Jose Mateo de
Ezpeleta zuzendari zuela. Ordutik
mota desberdinetako ekitaldietan
parte hartu dute; hala nola, kontzertu
didaktikoetan pailazoekin,
Oskorrikoekin, diskoak grabatu
ditu… Euskal Herrian eta hemendik
kanpo hainbat tokitan eskaini izan
ditu emanaldiak.

Martxoak 26, osteguna
19:00 Usurbilgo Zumarte eta

Orioko Danbolin Musika eskolako
ikasleak Orioko kultur etxean. 

Urtero beste herri bateko musika
eskolako ikasleekin egin ohi duten
trukaketa emanaldia. Partaideak:
Zumarte Gazte Abesbatza, Zumarte
folk taldea eta talde instrumentala,
gitarra taldeak…

Antolatzaileak: Zumarte Musika
Eskola eta Udala.

Laguntzaileak: Gipuzkoako Foru
Aldundia, Kutxa eta Euskal Herriko
Musika Eskolen Elkartea.

Orioko danbolin ikasleak.

Hernaniko Saxofoi Taldea.

Tolosako Musika Banda.
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Korrika, txirrindu gainean
edota igeri ez du parekorik
Mikel Otaegi kirolari gazteak,

23 urtez azpiko Euskadiko Txapelketan
sailkapen buruan geratu ostean. Iaz
kategoria horretako zortzi lasterketetan
parte hartu eta seitan garaile amaitu
zuen. Denboraldi hasierarako eginak
zituen aurreikuspenak gainditu zituen.
2009koa azken urtea du maila honetan,
eta topera aprobetxatzera doa. Jada
Barakaldo eta Mungiako probetan izan
da. Hurrengo hitzordua, Basaurin.

NOAUA! Euskadiko Txapelketa ira-
bazita, gustura ezta?

Mikel Otaegi. Urtero hamaika laster-
ketako ibilbidea antolatzen dute. Maila
horretan sailkatzeko, gutxienez sei proba-
tan parte hartu beharra dago. Gero, nor-
bere sei lasterketa onenen sailkapenen
bataz bestekoa ateratzen dute. Nik zortzi
probatan parte hartu nuen. Seitan iraba-
zi nuen, batean bigarren postuan sailkatu
nintzen eta bestean, bosgarrenean.

N. Kirol urte biribila zurea?
M. O. Martxoa hasieran egin nuen

lehen lasterketa. Gero astero hasi ginen
parte hartzen. Laugarren lasterketan bizi-
kletatik erori nintzen. Bizikleta txikitu
eta hurrengo proban ez nuen parte hartu.
Handik bi astera beste lasterketa batean
parte hartu nuen eta laugarren sailkatu
nintzen. Hanketatik gaizki jarraitzen
nuen; halere, nahiko txukun ibili nin-
tzen. Gero, segidan beste hiruzpalau
proba egin nituen. Azterketengatik ekai-
neko etenaldiaren ostean, Donostiako
triatloia probatu nuen. Baita Nafarroan
irailean beste duatloi proba batean ere.

N. Denboraldi hasierako aurreikuspe-
nak gaindituko zenituen?

M. O. Bai. Denboraldi hasieran, las-
terketaren batean podiumera iristeko gai
ikusten nuen neure burua. Denok irudi-
katzen ditugu halako egoerak. Izandako
emaitzekin oso gustura nago. Aurten

gainditzea zaila izango da; halere, iaz ere
urte hasieran modu berean pentsatzen
nuen. Lehen lasterketak egin eta marka
goian jarri nuen. 

N. Kirol proba hauen ezaugarri nagu-
sietako bat aipatzekotan, lehia gogorra
azpimarratu behar?

M. O. Normalean zortzi kilometro
korrika, berrogei bizikleta gainean, eta
lau korrika gehienetan. Motzagoak ere
badaude, 5, 20 eta 2,5 kilometrotakoak.

Nahiago dut proba pixka bat luzeagoa
izatea, laburretan pultsuarekin ezinean,
botaka egin beharrean, bolak igo beha-
rrean aritzen baikara. Nahiago dut pro-
bak luzeagoak izatea, erritmo onean ari-
tzeko, lehertu gabe.

N. Zer nolako kirol egutegia duzu
aurtengorako?

M. O. Sasoiaren eta gogoaren arabera
izango da bat edo bestean parte hartzea,
baina ahal bezain beste probatan parte

hartzeko asmoa dut. Hasiera batean, gor-
putzak jasan arte. Duatloi proba gehiene-
tan parte hartuko dut. 

N. Kirolari baten errendimendu
maila maximoa zein litzateke zure ustez?

M. O. Lasterketetan dena ematera ate-
ratzen naiz. Baten bat aurrean ikusten
badut, haren atzetik noa. Mentalitateak
asko egiten du lasterketan. Ni buru gogo-
rra naiz behintzat. Baten bat ikusten
badut aurretik, eta gorputzak ahal izanez
gero, aurrera noa. Talde batean lasterka-
riak zugandik ehun metrora izanda, etsi-
tzea edo burugogor aurrekoengana joate-
aren artean, lasterketa asko aldatzen da. 

N. Kirol zaletasuna nola bizi duzu
eguneroko bizitzan?

M.O. Kirol honetan, zuk exijitzen
diozu zeure gorputzari entrenamendu
saioetan, eta ez baduzu gogorik, ez duzu
entrenatzen. Baina prestatzen ez bazara,
ez duzu errendimendu ona izango.

N. Dena katean dator ezta?
M.O. Plus moduko bat dut nik, iaz

ondo ibili nintzela. Aurten hori gaindi-
tzeko, urtero zerbait hobetu ahal baldin
bada, geroz eta gehiago exijitu behar
diozu zeure buruari. Entrenamendu saio-
ek merezi dutela ikusten duzu.

Mikel Otaegi, 23 urtez azpikoen artean 

Euskadiko txapeldun iraupen lasterketan

“Aurten, duatloi proba gehienetan parte hartuko dut”.

“Nahiago ditut proba
luzeak, erritmo onean
aritzeko, lehertu gabe”

MIKEL OTAEGI
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“Gehiago sufritzen dut korrika”
NOAUA! Kirol modalitate desber-

dinetan aritzen zarete aldi berean;
duatloi edo triatloi probak prestatze-
ko. Zein jardueratan sentitzen zara
erosoago?

Mikel Otaegi. Ondoen, bizikletan.
Gustukoena dudana da. Korrikan une
oro lurrari kolpeak ematen zoaz, eta
hankak bizikleta gainean izanda ez
dute hainbeste sufritzen.

N. Erraza al da kirol jarduera des-
berdinak konbinatzea?

M. O. Lehen lasterketetan, musku-
lua oraindik kontraste horietara ohitu
gabe nuen. Hasieran asko sufritu
nuen, baina bukaerarako hanka ohitu
egiten da. Entrenamendu batzuk egin
genituen bizikletan lehenik, eta gero,
segituan korrika egitera pasatzen
ginen, ohitzeko. Bukaerarako jada
ondo.

N. Nola antolatzen duzu astea,
korrika egin, igeri eta bizikleta gaine-
an aritzeko?

M. O. Gogoaren arabera egiten
dut. Neguan aurten gehienbat, igeri
ari naiz. Iaz ez nuen askorik egin.
Baina orain eguraldi txarrarekin gus-
tuen egiten dudana kirol ekintza da.
Zintan errodilloan nabil. Eguraldi

ona dagoenean, bizikletan ibiltzera
edo korrika egitera ateratzen naiz.
Asteburuetan, ahal dugunean norma-
lean, igandetan geratzen gara taldeko
gehienak, bizikletan buelta bat elka-
rrekin emateko.

Neguan, bereziki, igeriketan ibiltzen da. Eguraldi onarekin, bizikletan

ibiltzera eta korrika egitera ateratzen da. Erdikoa da Mikel Otaegi.

Baxurde Txikiko
Entrenamendu saioetan

gustura ibiltzen da Mikel.

Giro ona Baxurde Txiki taldean
NOAUA! Iazkoaren parean, biga-

rren denboraldiari lasaiago ekingo
diozue Baxurde Txikiko kideek?

Mikel Otaegi. Azkenean denak
elkar ezagutzen gara. Giro ona dago,
denok konprometituak taldearekin.
Entrenamenduetako lehia sanoa iza-
ten dugu beti. Ni behintzat segituan
berotzen naiz. Baten bat lehian hasiz
gero, hantxe nago ni.

N. Taldea osatzearekin egin zenu-
ten apustuarekin, asmatu duzuela
esan liteke.

M. O. Bai. Nik uste normalean
lehen urtea izaten dela zailena, paper
kontuak, dirulaguntzak eta arropak
lortzeko. Iaz hori guztia lortuta, tal-
dekoak ondo ezagututa, martxa har-
tua dugu eta aurten, lasai, horri segi-
tuko diogu.

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42
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Inauteriei jarritako bertsoak
Kiroldegian dantzatu genun
jende guztian aurrean
dantza egin (e)ta jolastu gero
Usurbileko kalean.
Ostiral goizez ez de(g)u jarduten
ikastolako lanean.
Etorri al zinen gu ikustera
otsailaren hogeian?

Neska zakarrak, mutil “txuloak”
dantzan ari omen ziren;
denak batera dantzatu ezin
desastre bat izandu zen.
Ez uste arren guzti-guztiek
intentzioa bazuten,
makarrak edo raperoak zein
aritu ziren ondoen?

Aurtengo gaia, olinpiadak
izango da ororentzat.
Beti bezala Usurbilgoek
paxara Lasartekoentzat.
Gazte, heldu, zahar eta haurrak
festa dago guztientzat.
Zirkua da gibel handientzat
Eta olinpiadak liderrentzat.

Hara gaur Nekane etorri da
bainujantzia jantzita
Josetxo ere hor azaldu da
xabalina bat hartuta;
eta Maitane etorri zaigu
“body” batez estalita
baina tamalez goaz gu aurten
Tolosara inauterita.

Tolosakoak dira kristonak
inauteri egunakin
A zer eroak direnak batzuk
beste batzun aldiakin!
Hantxe ikusi genun tipa bat
karnet gabe motoakin,
fregona ere buruan zuen
soineko loredunakin!

Inauteritan aritzen dira
irakasleak mozkortzen
ta ikasleak egoten dira
mozorrotuta jolasten
ze pandila ari den dantzatzen
Zubietan, Kalexarren
inauteriak kristonak dira
batez ere Usurbilen.

Doinua: Pello Joxepe

Irudian, 6. mailako ikasleak. 

Datorren astean, 

gurasoentzat hitzaldia

Bikotea izatea eta guraso iza-
tea... desberdintasunak.

Izenburu hori du datorren asterako
Hitz Ahok antolatu duen hitzaldiak.
Bikote batek haurra izatean eta
familia bat osatzean, gauza ugari
aldatzen dira. Izan ere, funtzio berri
bat ezartzen zaie: guraso izatearena.
Eta zer gertatzen da bikotea hausten
bada? Edo heziketa arloan, ikuspun-
tu ezberdinak azaltzen direnean?
Galdera hauek erantzun asmoz
antolatu du Hitz Ahok hitzaldia.
Martxoak 12 osteguna, Udarregin.
Hizlaria, Izar Arregi psikologoa.
17:00-18:30, haurtzaindegi 
zerbitzua jarriko da. 
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I Z E R D I PAT S E TA N

Hernanik 2-1 irabazi zion igan-
dean Usurbili Berria pilota

txapelketan. Kadeteetan, 14-22 iraba-
zi zuten Barandiaran eta Sanchez
usurbildarrek. 

Jubeniletan, ordea, 22-15 irabazi
zuen Urbieta-Aizpitarte Hernaniko
bikoteak. Santxo-Ostolaza bikote
usurbildarrak ahalegin handia egin
zuen, hala ere. Nagusietan erabaki
zen kanporaketa. 

Nagusietakoa, erabakigarria
Hernanik 22-10 irabazi zuen hiru-

garren eta azken partida. Huizi-
Txapartegi bikoteak ezin izan zuen
Hernanikoa gainditzerik izan.

Hernani nagusitu zen 

Berria txapelketako norgehiagokan

Asteburuko pilota partiduak
UDABERRI TXAPELKETA
MARTXOAK 6, OSTIRALA
AGINAGAN, 20:00
Paleta goma 2.maila
USURBIL - EUSKAL JOLAS II
(Josu Arruti - Jon Olaizola)

MARTXOAK 7, LARUNBATA
USURBIL, GOIZEKO 10:30EAN
JUBENILAK 2.maila
USURBIL - ATAUN
(Julen Gesalaga - Markel Galarraga)

NAGUSIAK 1. maila
USURBIL II - AZKOITIA
(Aitor Aranburu - Asier Katalina)

JUBENILAK 2. maila
USURBIL III - ILUNPE I
(Jabier Santxo - Julen Urruzola)

GIPUZKOAKO 
TRINKETE TXAPELKETA
MARTXOAK 7, LARUNBATA
IRURAN 17:30 FINALA
NAGUSIAK 1.maila, eskuz binaka
USURBIL - HERNANI
(Enrike Huizi - Mikel Landa)

TELEDONOSTI 
TXAPELKETA 

MARTXOAK 6, OSTIRALA
ANTIGUAN 19:30, JUBENILAK
Xabier SANTXO - Iraitz ARRIETA

II. EMAKUMEA
PILOTARI TXAPELKETA

Pasa den asteburuko partidan,
Redondo-Errasti bikotea 30-17
nagusitu zen Aginagan. 

Berria Txapelketan Hernanik

egin du aurrera.

Aitzaga Mus
Txapelketa, ostiralean

Txokoaldeko Erroizpen

Abenduan hasi zen Aitzaga
Mus Txapelketa. Ekaina

bitarte, hilean behin jardunaldi bat
jokatuko da. Dagoeneko hiru saio
jokatu dira eta, oraingoz, Pakito-
Albaro bikotea da jaun eta jabe sail-
kapen nagusian, otsailean Peña
Pagolan jokatutako saioan argi eta
garbi nagusitu eta gero.

Ostiral honetan, Txokoalden
Jardunaldi berria martxoaren 6an

jokatuko da, ostirala, Txokoaldeko
Erroizpe elkartean. Gaueko
22:00etan hasiko da eta bikote
bakoitzak, parte hartzeko, 20 euro
ordaindu beharko ditu. Lau sari
hauek banatuko dira:

1. 2 arkume, mariskoa, txanpaina
2. 4 Koneju, txangurroa, txanpaina
3. 2 koneju, txangurroa
4. 2 koneju, txangurroa

Ekainean, azken saioa
Hilean behin jokatzen da Aitzaga

Mus Txapelketa, azkena ekainean
izango da. Sailkapen orokorrean,
lehen lau postuetan geratzen diren
bikoteek sari bereziak jasoko dituzte.

Ostiral honetan 22:00etan,

Txokoaldeko Erroizpen.



16 Noaua! - 2009ko martxoaren 6an

IN G O A L D E U?

Martxoak  5, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz., Lasarte

Martxoak  6, ostirala
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Martxoak 7, larunbata
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte
Iturralde, Borda Berri 1, Usurbil*

Martxoak 8, igandea
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

Martxoak 9, astelehena
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

Martxoak 10, asteartea
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte

Martxoak 11, asteazkena
Rodriguez, Nagusia 42 atz., Lasarte

Martxoak 12, osteguna
Gil, Nagusia 24, Lasarte

Martxoak 13, ostirala 
Acha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte

Martxoak 14, larunbata
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte
Oa, Kontseju Zarra 11, Usurbil *

Martxoak 15, igandea
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Castilla Farmazia (22:00-09:00),
Urbieta kalea, 7 Hernani  943 552 941
*Usurbilen, soilik eguerdira arte

Eguneko goardiako farmaziak

Zure ziklomotorrak hiru urte
baino gehiago baditu, azter-

keta teknikoa pasa behar du derri-
gorrez. Iaz bezala, aurten ere,
azterketa hori herrian bertan egite-
ko aukera izango da. 

Datorren astean, martxoaren
12an osteguna, IAT estazio mugi-
kor bat jarriko dute Askatasuna
plazan (azoka egiten den aterpe-
an), goizeko 9:00etatik 14:30ak
arte.

Hori bai, aldez aurretik udal-
tzaingora deitu behar da txanda
hartzera, 943 361 112 telefono
zenbakira, goizeko 08:30etatik
14:30ak bitartean eta martxoaren
12rako ordua hartu.

Martxoaren 12an, 
ziklomotorrari azterketa
teknikoa egiteko aukera
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INGO AL DEU?

Agenda

Martxoak 5 osteguna
Emakume eta gizonen arteko auke-

ra berdintasunari buruzko diagnosti-
koaren aurkezpena. 18:00etan
Artzabalen. 

Martxoak 6 ostirala
- Euskarazko film laburrak. 8 film

22:00etatik aurrera, Sutegin. Doan.

Martxoak 7 larunbata
- Antzerkia: Putzuak lehortzen.

20:00etan Sutegin. Sarrera: aldez
aurretik 4 euro, kiroldegian.
Egunean bertan, 6 euro. Aktoreak:
Maite Agirre, Ander Lipus.

Martxoak 10 asteartea
- Euskal kantu ikastaroa, 19:30etik

20:30era, Udarregiko musika gelan.
- Haurrentzako ikuskizuna: “Bazen

behin... opera”. 18:00etan Sutegin.

Martxoak 11 asteazkena
- Orioko Danbolin eta Zumarte

Musika Eskolako ikasleen kontzertua,
18:30 Sutegin.

Martxoak 10/11 
- Tute txapelketa Artzabalen. Gure

Pakeako bazkideen artean. 16:30ean.

Martxoak 12 osteguna
- Zumarteko ikasle gazteen kontzer-

tu pedagogikoa ikastolako ikasleen-
tzat, 14:45ean eta 15:30ean Sutegin.

- Gurasoentzat hitzaldia Udarregin,
Hitz Ahok deituta. 17:00etatik aurrera.

Martxoak 13 ostirala
- Hernaniko “Hernasax” saxofoi tal-

dearen eta Zumarteko saxofoiko ikas-
leen kontzertua. 19:30ean Sutegin.

“Putzuak lehortzen” antzerkia, 

Ander Lipus eta Maite Agirreren eskutik

Amodioz mintzo den ikuskizunaz
gozatzeko aukera izango dugu

larunbat honetan Sutegin.
Ramonarentzat, amodioa eta bizitza
gauza bera dira. Maitatzea, bizitzea era-
bakitzen deneko unea da, eta orduan
berreskuratzen da askatasuna, hots,
zoriontasuna. Antzerki saioa 20:00etan
hasiko da. Sarrerak, aldez aurretik,
kiroldegian eskura daitezke.

Film Laburren VI. Zirkuitua
jarri du martxan
Topaguneak. Ostiral hone-

tan, euskaraz egindako zortzi istorio
labur ikus ahal izango dira Sutegin.
Gaueko 22:00etan hasiko da proiek-
zioa eta ordubetekoa izango da.
Sarrera, doan. 

Zirkuitu honek Euskal Herri osoa
zeharkatuko du. 46 herritan zehar
egingo du ibilbidea baina ostiral
honetan, martxoak 7, Sutegin ikus
ahal izango dugu. 

Hona zirkuitu honi esker gozatu
ahal izango diren lanak: “Kabia”, “Lo
bakarrik” (Iban del Campo),
“Musika” (Asier Urbieta), “Berde”
(Jose Luis Barredo eta Iñigo Garcia),
“Egiatik gezurrezko bizitzara”,
“Poema baten irakurketa Euskal
Herrian” (Xabier Iñarrairaegi, Karlos
Eriz), “P. D. ondo ibili”, “Bankuaren
lapurreta” (askoren artean).

Euskarazko film laburrak

ikusteko aukera paregabea

Zortzi film proiektatuko dira. 

Ander Lipus eta Maite Agirre

dira obra honetako aktoreak.

Txerriki taldearen deialdia

Ostiral honetan, martxoak 6,
Txerriki Antzerki Taldeak bilera deitu
du 19:00etan Sutegin.

Datozen ekintzen berri eman eta
horiek prestatzen hasi nahi da, horien
artean apirilaren 25ean egingo den II.
Kale Antzerki Eguna.

Deialdia Txerrikin parte hartzen
dutenei eta animatzen diren guztiei
egina dago, 16 urtetik gorakoei eta eus-
karaz antzezteko gogoz daudenei bere-
ziki zuzendua.



Zorionak Tomas!
Martxoaren 14an

zure zorionak direla
eta  egun berexi bere-
xia pasa didazun opa
dizut. Muxu potolo
bat zure emaztearen
partez. Maite Zaitut.

Zorionak Antton!
Martxoaren 2an 12 urte
bete dituzulako. Har ezazu
Aginagako Herri eskolako
guztien partetik besarkada
handi bat!

Zorionak! 3 urterekin,
Azpiroz-Txiki, raketak
jantzita gurekin etor 
zintezke jada. Zorionak 
eta milaka muxu! 
Donuts Espedizioa

Zorionak Aiala!! 
3 urte, 3 tarta... 
Eta gauerako 3 ipuin
orain? 3 muxu 
handi-handi etxeko
guztion partetik.

Zorionak Leire! Zorionak
eta muxu handi bat zure 
urtebetetze egunean 
etxekoen partez eta 
urte askotan jarrai 
dezazula alaitasun eta
indar horrekin.
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GAZI, GOZO, GEZA

ETXEBIZITZA

Bordaberri 3 kalean etxe bat daukagu salgai.
Interesatuak deitu 676910638 telefonora.

- Kaxkoan pisu bat alokatzen dugu, garajea eta
trasteroa dauka. Abala eskatuko da. Deitu
18:00etatik 21:00etara, 656 75 70 73.

- Bikote batek logela alokatzen dio bakarrik dago-
en pertsona bati. Prezioa 280 euro gehi gas-
tuak. 943575788 / 609901734.

- Pisua salgai Usurbilen (Txaramunto; 2 urte). 97
m2 - erabilgarri. Egongela-sukaldea (35 m2),
3 logela, 2 bainugela, balkoia, arropak eseki-
tzeko toki itxia, garajea, trastelekua eta igogai-
lua. Eguzkitsua. 375.000 euro. 616443507.

- Etxebizitza bat alokairuan hartu nahi nuke.
Mesedez deitu: 697 807 403.

- Baserri bat hartuko genuke errentan bi lagunek.
656 703 814.

- Santuenea auzoan hirugarren pisua salgai, guztiz
amueblatua, 50m ditu. Gela bakarrekoa,
sukalde, sala eta komuna oso argia da.
161.000 euro. 675709914.

- Baserri bat alokatu nahi nuke, Zubietan,
Aginagan edo Usurbilen. 630 274 906.

- Pisu bat salgai Kaxkoan, 3 logela, igogailua, bal-
koi luzeak eta ganbara dituena. Dena berritua
eta amueblatua. 45.000.000 pta. 657 71 13
35. 

- Usurbilen etxebizitza salgai. 3 logela, sala,
komuna, sukaldea, bi balkoi, igogailua, gan-
bara. Kaxkoan. 607 924 407.

- Usurbilen etxebizitza salgai. Sukaldea, jangela,
egongela, bi logela eta komuna. Dena amue-
blatua eta egoera onean. Agentziarik ez.
600645629

- Apartamentu-duplex rustikoa salgai. Zubietan
Elizaren ondoan. 197.000 euro. 678084020.

- Usurbilen bi logelako etxe bat daukagu salgai.
666 539284.

- Etxe berria salgai kaxkoan. 3 logela, bainua,
komuna,... eta trasteroarekin. 685731792.

- Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu bate-
an. 671800275.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Xsara Picasso salgai. 2000 urtekoa eta egoera oso
onean. 4500 euro, negoziagarriak.
610975757 (Paulo).

- Mitsubishi Montero DI-D 3.2 GLS motza sal-
gai. 148000Km, 6 urte. Tel.: 678636965

-50cc-ko motorra daukat salgai. Aukera parega-
bea. 2 urte eta oso kilometro gutxi. Beti gara-
jean, ondo zaindua. 622369646.

-Usurbilen lokal bat daukat alokatzeko 350 euro
hilean. Komuna dauka. 650938489.

-Komuna duen 75 metro karratuko soto komer-
tziala alokatzen dut Usurbilen. 650943847.

-Garaje bat salgai Kale Nagusian, 200 m2. Oso
merke. 657 700 408.

- Bost ateko Nissan Micra daukat salgai.
Matrikula 4545DNN. 666894283 (Ana).

- Atxegalden 30 metro karratuko lokala alokatzen
da 943373481 / 943373414.

- Atxegalden Aristitxo kalean 90 metro karratu (bi
solairutan) dituen lokal bat alokatzen da.
658716970.

- Etxebeste kalean 44 m2-ko lokala alokatzen da.
Interesatuak deitu: 943 36 12 19.

- Galtzaragainan (Dia ondoan) 14 metro karratu-
ko garaje itxi bat daukat salgai. 617972350

LANPOSTUAK
Lan-eskaerak
- Astelehenetik ostiralera eta 13:30tatik 16:30

etxeko lanak eta umea zaintzeko pertsona
baten bila nabil. 615 756 893.

-Batxiler 2.mailako ikasle bati astean ordubetez
historiako klase partikularrak emateko pertso-
na bat behar da. Euskaraz jakitea eskatzen da.
943 365 255.

Lan-eskaintzak
-Emakume bat orduka edo interna moduan lane-

an aritzeko eskaintzen da. 608835033
- Matematika eta estatistika klaseak ematen ditut,

edozein mailan, esperientzia handia.
646717676.

-Autoen mekanikari gisa lan egingo nuke.
943368574.

-Emakumea adineko pertsonak zaintzeko prest,
interna moduan. 608 098 941.

- Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen
da. 620185927.

-Arratsaldetan umeak zaintzeko neska euskaldun
bat eskaintzen da. 685716774.

-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da.
630768325.

- Neska bat eskaintzen da haurrak edo pertsona
helduak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Esperientzia eta informeak ditut. 697737459.

- Emakume gazte bat lan bila dabil, orduka edota
plantxan aritzeko: 630 438 571.

-Pintore edo burdinlari gisa lan egiteko prest
nago. 654 217 752.

-Goizez haurrak zaindu edo etxeko lanak egiteko
prest nago. 616 376 591.

- Usurbilgo neska bat eskaintzen da etxeko lanak

egiteko, portalak garbitzeko... Interesatuak
deitu 21:00-23:00 edo kontestagailuan mezua
utzi, 943 36 44 69. Esperientziaduna.

- Neska gazte esperientziaduna eta usurbildarra,
arratsaldetan haurrak zaintzeko prest. 661 626
500 // 943 371 348.

-Fisika eta matematikako klase partikularrak ema-
teko prest, neska gazte esperientziaduna.
Lehen Hezkuntzatik Batxilergo mailara arte.
685 772 602 // 943 371 277.

- Etxeko lanak egiteko edo haur zein pertsona hel-
duak zaintzeko eskaintzen da pertsona bat.
671884360.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko zein
etxekolanak egiteko. Egun osoko disponibili-
tatea. 679742413.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Inauterietako igande goizean Nokia telefono bat
ahaztu genuen zesto baten barruan. Aurkitu
duenak Txirristran edo Udaletxean bueltatu
dezala. Egun batzuren bueltan telefonoa blo-
keatuko da eta ez du balioko inorentzat.

- AC/DC taldeak, martxoak 31 asteartea
Bartzelonan eskeiniko duen kontzertura
Donostiatik joateko autobusa antolatu da.
Joan-etorria 50 euro. Eserleku kopurua muga-
tua dago. Berri gehiagorako eta izen ematera-
ko: bus_acdc@hotmail.com

-Duela aste batzuk Agerialdeko frontoi inguruan
patinete bat topatu genuen eta udaltzaingoa-
ren galdutakoen sailean utzi genuen. Galdu
duena joan dadila bertara.

-Pasa den urtarrilaren 29an erloju bat galdu nuen,
Erreka Txiki eta Kale Nagusi inguruetan.  943
371919.

- Ohea egiten den 3 plazako sofa bat daukat sal-
gai 125 euro. Kolore argia, txuri-beig kolore-
koa. 655731915

-Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari liri-
koa. Interesatua bazaude maketa bat entzun-
gai daukat. 690784113

- Arrue markako kotxe kapota bat salgai daukagu
250 eurotan. 6-8 hilabete arteko umeentzat
egokia. 616586851.

- Etxebizitzen erreforma orokorrak egiteko zerbi-
tzua. Jon 672 173466.

- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa jaso-
tzen ari direnak beraien moxal jaioberriekin
eta urtebeteko behorra. 626 220925

- 2. eskuko trikitixa erosiko nuke. 6567652 13.
- Argazki zaharrak berritzen eta txukuntzen dira.

Baita  bideoak editatu ere. 617 242 660/ zapo-
re@euskalnet.net

Badakigu atzerapentxoa izan dugula baina ahaztu, ez dugu ahaztu, e?
Belarri horietan mila tiradizo gehiago eta muxu-gurdika guztion 
partetik. Zorionak Jokin!






