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KE ARTEKO EGUNAK ATXEGALDEN

8. Or.LARUNBATEAN, ELKARTASUN EGUNA

Albistea iruditan

Zubietako bidean egindako
argazkia da. Artzabaleta ingu-

ruan, Zubieta eta Santuenea arteko
errepidean, alegia. Antza denez, ez da
horrelakorik gertatu den lehen aldia
izan. Tarteka errepikatzen den irudia
omen da. 

Dirudienez, bide bazter guztia ez
dago babestuta, eta bidea ezagutu
gabe, maniobratzen hasi eta konturatu
orduko, autoak zulo batean amaitu
dezake. Argazkiko autoaren gidariari
gertatu zaion legez.

Konponbide eske etorri da argazkia
ekarri digun Zubietako bizilagun hau. 

Maiz gertatzen omen da gainera...

Zubietan, Artzabaleta inguruan egindako argazkia.
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HE R O R R E K E S A N

IKA MIKA ATALERAKO IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITU. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI IKA-MIKA BAINO GEHIAGO

ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRISTEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITARATZEKO

ESKUBIDEA IZANGO DU. NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik. 
Hurrengo alea: urriak 1.   Idatzia ekartzeko azken eguna: irailak 27.

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42

IMANOL UBEDA

Memoriaren Parkea zabaldu zen duela bi urte pasatxo
Sartagudan. 36ko gerran, Francoren jarraitzaileek

Nafarroan erail zituztenen omenez. 2008ko maiatzean,
inaugurazio ekitaldi jendetsua egin zen. Herri bazkaria eta
geroko kantaldian parte hartzeko deituak izan ginen.

Iritsi orduko, karpa handi batean zeuden bertaratutakoak
bazkaltzen. 4.000 pertsona inguru. Eta karpa ondoko
kamerinoetan, Barricadako “El Drogas”, Labordeta, Ruper
Ordorika eta Fermin Valentzia kantariak. Gu bezala, noiz
kantatzen hasiko zain. 

Kantaldia hasi aurreko nerbioak nabariak ziren bertan.
Horrelakoetan, denbora gutxian lana ahalik eta ondoen
egin behar denez, ohiko jaialdi batean baino urduritasun
gehiago izaten da. Baina hitz aspertuak nerbioak apaltzen
lagundu ohi du.

Solaserako egokia behar du izan El Drogasek.
Estrainekoz, kantatzeko baino, kontatzeko agindua zuen.
Manifestu modukoa irakurri behar zuen. Barricadakoak
lehen aldia zuela horrelako trantzean. Gainera, eskenatoki-
ra atera behar zuen lehena bera zen. Izan ere, gauez
Marearekin abestu behar zuen Iruñean, gonbidatu berezi

gisa. Beraz, egun okupatua izan zen Txantreako kantari eta
baxujole mitikoarentzat.

Ruper Ordorikak, aldiz, 70eko kantaldien itxura hartu
zion Sartagudako saio hari. Eta ordukoak ekarri zituen
gogora. 

El Drogas eta Ruper bezala, Labordeta ere solaskide atse-
gina zen. Ordurako, politikako lehen lerrotik erretiratua
zebilen. Baina kantuan, idazten eta ekitaldi ezberdinetan
partehartzen jarraitzen zuen. Dagoeneko gaixotasuna atze-
manda zioten. Eta naturaltasun osoz azaldu zigun.
Gorabeherak gorabehera, umore ona mantentzen zuen.
Kontu kontari ginela, baten batek “non daukazu motxila?”
bota zion Labordetari, guztion algara eraginez. Aurpegi
serioa jarri zuen eta hala erantzun zuen: “hara, mundu guz-
tiak txiste berdina egiten dit baina telebista saio harengatik
jendeak oraindik asko estimatzen nau”.

Eta hala zen. Karisma handia zuen. Sartagudan behintzat,
bera izan zen izar nagusia. Kantaldian, denak poltsikoratu
zituen. Bere kantuekin, bere azalpenekin.

Igandean, bere heriotzaren berri izan nuenean,
Sartagudan ezagutu gineneko jaialdiaz akordatu nintzen.

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

Labordetaren motxila

Herritarren etxebizitza premiak 

aztertzeko inkesta burutuko du Udalak egunotan

Usurbildarren etxebizitza premia
eta eskaria eta honen ezaugarriak

aztertzeko inkesta burutuko du Udalak
irailaren 27tik urriaren 15era. Telefono
bidezko 450 elkarrizketa egingo dira,
zoriz aukeratutako beste hainbeste etxe-
bizitzetan. Inkestaren iraupena 12 minu-
tu ingurukoa izango da, erabat anoni-

moa. Udaletik jakinarazi dutenez, “jaki-
na da etxebizitzaren gaiak gurean duen
garrantzia, hau lortzeko dagoen zailtasu-
na dela-eta. Horretaz kezkaturik, gure
herritarren eskariak eta premiak ezauga-
rriturik jaso nahi ditugu, aurrera begira
Udaletik bultza daitezkeen ekimenetan
kontuan hartu eta etxebizitza duin

baten aukera izateko eskubidea asetze-
ko. Arazo honi konponbidea eman
asmoz etorkizunean abiaraziko diren
ekimen berrietan ikerketa honek izan
dezakeen garrantzia kontuan izanik,
elkarrizketatuak izango diren pertsonei
inkesta erantzutean ahalik eta gehien
kolabora dezaten eskatzen diegu”.
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Enpresetako keak 
hainbat herritarren kezka eragin du 

Asko dira azken urteotan
NOAUA!n jaso ditugun
kexuak. Egun hauetan, bi

jarraian: ke iluna islatzen duen argazki
bat, batetik; eta hainbat auzotarrek
adostu duten idatzia, bestetik. Biekin
osatu dugu honako artikulua. 

Ez da Ucineko keak salatuz jaso
dugun lehen kexua. Baina hala ere, kon-
ponbiderik ez duen arazoa dela dirudi.
Egun hauetan, Atxegaldeko auzotar
batzuk idatzi bat osatu dute eta inguru-
ko enpresei zein instituzioei igorri diete.
Keak eragiten dien ezinegonaren berri
eman nahi diete. Pasa den astean,
NOAUA!ra ere bidali zuten gutuna,
euren kezka gainontzeko herritarrei
jakinarazi nahian.

Honela deskribatzen dute gertutik bizi
duten egoera: “Hainbat koloretako kea
irteten da honako enpresetatik (Ucin,
Aramendi eta Izaguirre). Askotan, gaine-
ra, kiratsa dakarte eta etxeetako leihoak
ixtea beharrezko izaten da”.

Bizilagun hauek jakinarazi dutenez,
“hainbatetan, egunotan ere bai,
Ingurumen Sailekoak gure auzoko hai-
zearen konposaketa ikertzen dihardute”.
Ez dakite hori Usurbilgo Udaltzaingoak
jaso dituen hainbat kexuren ondorio ote
den baina, bizilagun hauen esanetan,
“askotan nabarmedu dugu ke horien
irteera”. Ez dakite zein erretze edo zein
prozesuren ondorio ote den, baina gau
inguruetan izaten dela diote, asteburu
eta jai egunetan. 

“Udaltzaingoak adierazi digu badituz-
tela jasotako kexuen ondorioz ke horien
argazkiak. Atxegalden guztion ahotan
dago keen eta ugaritzen ari diren minbizi
egoeren artean badagoela harremana”,
hala diote idatzian. Eta horregatik bizila-
gun talde batek egoera ikertzea eta behar

diren konponbideak jartzea eskatu die
idatziz, instituzioei eta inguruko enpresei.  

Ikerketa eske
Usurbilgo alkatetzari ere honako

eskaerak egin dizkiote: “gure kezkak
bereganatzea;  aurkezten dugun idatzia-
ri babesa eta laguntza ematea aipatutako
enpresen aurrean; Udalak eta alkateak
berak duten ahalmen legalarekin gai
honi buruzko ikerketa sakondu eta osa-
tzea; aipaturiko enpresak ke eta kiratsa
ekiditera behartu, gure ustez izan liteke-
en osasun kaltea ezeztatzeko”. 

Ingurumen Sailari, ikerketak amaitze-
an analisi horien emaitzak auzotarrei

jakinaraztea: “Lortutako emaitza bizila-
gunontzat kaltegarria bada, iker dezala
kutsadura horien jatorria eta enpresa
horiek beharrezkoak diren neurriak jar-
tzera derrigortzea”, hori eskatzen dute
NOAUA!ra igorri duten gutunean.

Ucin, Aramendi eta Izaguirre enpre-
sei, azkenik, “jardueran dituzten proze-
durak azter ditzatela, eta saihestu ditza-
tela sortzen dituzten keetako gai eta
usain kaltegarriak, usurbildarron osasu-
nerako kutsakorrak direnak, bereziki
Atxegaldeko auzotarrentzat.
Administrazioek egin behar dituzten
ikerketekin bat egitea”, emisio kaltega-
rriak eragin ez ditzaten.

Duela egun batzuk, bizilagun batek argazki batzuk bidali

zizkigun, keak eta usaiak salatu asmoz. 

Minbiziaren beldur

Pedro Ibarraren eskutik izan
dugu bizilagun talde honek

adostu duen idatziaren berri. Udalari,
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Sailari, Osakidetzari eta Ucin,
Aramendi zein Izaguirre enpresei
zuzendutako idatzi horretan aipatzen
dutenez, “azken bi urteotan, 10 per-
tsona inguru hil dira, hainbat minbi-
zi motaz eraginda. Gainera, dakigu-
nez, beste lau auzokide ditugu minbi-
zia jasaten”.

Honen aurrean, Osakidetzari eska-
tzen diote  “aipatu dugun minbizi gai-
tza eta ondorioz hilketak ikertzea, ea

inguruko herri eta lurraldekoekin bat
datozen, edo lekuko eta egoera berezi
batekin zerikusia duen, kasu honetan
Usurbil eta Atxegalderekin, bereziki.
Usurbilen eta batez ere Atxegalden,
zer egoera izan dugun azken urte
hauetan minbiziarekin eta bere ondo-
rioekin, zenbat diren hilak eta zenbat
diren gaitzarekin, eta beste herrietako
datuekin parekatzea, ondoren datu
horiek guri errazteko”, dio gutunak.

Hemengo datuak ingurukoak baino
larriagoak badira, auzotarrekin ikerke-
ta berezia egitea eskatu du auzotar
talde honek, kasu berriak ekiditeko.

Gauetan, asteburuetan
edota jai egunetan izaten dira

nabarmenak keak

IKERKETA ESKE BIZILAGUNAK
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Hondakinen gaiak zeresan
handia eman du azken urte-
otan. Zabortegien amaiera,

errauste-plantaren egitasmoa, atez
ateko bilketa sistema... Ia eguneroko
kontua bilakatu da hedabideetan.
Honakoan, atez atekoak duen eragin
ekonomikoan erreparatu dugu. Eta
datu eske joan gara Xabier Olano udal
kontuhartzailearengana. 

NOAUA! Atez ateko sistema, udalen
ekonomia itotzen duen bilketa-eredua
dela  esaten da. Dena den, Usurbilen
behintzat hori ez dela horrela diozue
Kontuhartzailetza udal zerbitzutik. Are
gehiago, bost  edukiontzien sistema eta
ohiko bilketa sistema baino errentaga-
rriagoa dela atez atekoa. Birziklatuta-
koarengatik jasotako diru sarreren
kopuruan dago gakoa, akaso?  

Xabier Olano. Ez horretan bakarrik.
Atez ateko bilketa sistemaren onura
ekonomiko nagusiak bi dira. Batetik,
birziklatutako papera, kartoia eta
ontziak saltzean diru sarrera politak
jasotzen dira (40.000 euro urteko
Usurbilen) eta Ecoembes erakundearen
konpentsazioetan beste 80.000 euro
inguru urteko. Baina hori baino garran-
tzitsuagoa da tratamendu gastuak gutxi-
tzea. Bilketa nahasian egiten bada, hon-
dakin guztiak tratamendu koste bera
dute (130 euro/tonako).

Atez ate bildutakoan errefusak baka-
rrik du koste altu hori, hondakin guztien
% 20ak alegia. Hondakin organikoen
tratamendu kostua askoz apalagoa da.
Papera, kartoia, beira eta ontzi arinek ez
dute tratamendu kosturik ia sortzen.
Esan dezakegu azken hauek sarrerekin
beraien gastuak berdintzen dituztela.

Inbertsioen amortizazioa
N. Atez ateko bilketari ekiteko, hasie-

ra batean inbertsio handi bat egin behar
izan zen, hori ere kontuan hartu duzue
datu horiek plazaratzerakoan?

X. O. Noski baietz. Baina era zentzu-
dunean eta legezko amortizazio arauak
jarraituz. Inbertsioak egiten direnean urte
batzuetarako egiten dira. Inbertsioen ete-
kina hurrengo urteetan jasotzen du gizar-

teak. Inbertsio bakoitzak bizi iraupen des-
berdina du eta horren arabera amortizatu
behar da urte zehatz batzutan. Hori arau-
tuta dago. Ikuspegi ekonomikotik ulerte-
zina eta onartezina da inbertsioen kostu
osoa urte bakar bati leporatzea, norbaitek
arinki egin duen bezala. Urte bakoitzari
berari dagokion amortizazioa erantsi
behar zaio, ez inbertsio osoa.

Catalunya, adibide
N. Ekonomiari erreparatuta beti ere,

Gipuzkoa osora hedatu daitekeen bilke-
ta sistema al da atez atekoa? Esan nahi
da, Usurbilek dituen baldintza demogra-
fiko-geografiko-soziologikoei esker da
atez atekoa bideragarri, ala Gipuzkoako
gainontzeko herrietan ere bideragarria
litzateke atez atekoa?

X. O. Beharbada, ez naiz ni pertsonarik
egokiena atez ateko sistemak eskatzen
dituen baldintza demografiko, geografiko
eta soziologikoei buruz hitz egiteko baina
edozein sistema moldatu eta egokitu
beharko da tokian tokiko errealitatera.
Gure ingurura begiratuz gero, atez ateko
sistema ondo moldatu da Usurbil,
Oiartzun edo Hernani bezalako herrieta-
ra. Catalunyan herri handiagotan ere
ondo funtzionatu du eta Europara joz
gero, Donostia baino hiri handiagotan
erabiltzen bada, ondo egokitu delako
izango da.

Atez atekoa, koste gutxien duen sistema
Datuekin argudiatu du Xabier Olanok, udaletxeko kontuhartzaileak

Xabier Olano kontuhartzaileak eman dizkigu datuen xehetasunak.

NOAUA! Atez atekoa ezarri dene-
tik, hondakinen  kudeaketarengatik
usurbildar batek Gipuzkoako beste
herritar batek baino askoz gehiago
ordaintzen al du?

Xabier Olano. Hori ez da egia.
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen dira urtero Gipuzkoako
herritarrek hondakinen kudeaketa-
rengatik ordaindu behar dituzten zen-
batekoak. Nik ikusi ditudan bezala,
edozein herritarrak ikusi ditzake argi-
taratu diren azken datuak, 2010 urte-
ari dagozkionak:

Donostiar batek 113,17 euro
ordaintzen ditu urtean bere etxebizitza-
ko hondakinak jaso eta kudeatzeagatik.

Oiartzunen 98,40 euro ordaintzen
ditu etxebizitza bakoitzak.

Astigarragan 92,40 euro; Orion
88,80 euro; Hernanin 83,40 euro;
Urnietan 79,08 euro.

Eta Usurbilen 76 euro ez badu
autokonpostatzen. Autokonposta-
tzeko aukera eta ahalegina egiten
badu, 45,60 euro besterik ez du
ordaintzen.

Usurbildarrek ez dute
beste herrietan baino 

gehiago ordaintzen
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NOAUA! Bost edukiontzien siste-
maren alde egin dute Urnietan. Eta
atez  atekoarekin kritiko diren askok
defendatzen duten proposamena da
hori. Baina atez atekoa baino garestia-
goa dela diote zuen datuek. Are  gehia-
go, gastu eta sarrera arteko emaitzari
erreparatuz, askoz  garestiago litzateke
bost edukiontzien sistema. Nola azaldu
daiteke halako aldea?

Xabier Olano. Ahalik eta argien azal-
tzen saiatuko naiz. Bi gastu mota berei-
zi behar dira: bilketa eta tratamendua.

Bilketa gastuei dagokionean, antzeko
gastuak dituzte bi sistemak. Bilketa
bereziak egin behar dira hondakin mota
desberdinentzat: organikoa batetik,
papera eta kartoia, ontziak, beira etab.
Atez atekoak pertsona gehiago eskatzen
du. 5 edukiontzien sistemak berriz,
kamioi eta edukiontzi gehiago behar
du. Bataz beste, bilketa gastuak ingu-
ruan dabiltza.

Hondakinen tratamendu gastuetan
ordea diferentzia handiak daude. Herrian
sortzen den hondakin organiko guztia
atez ate biltzen bada, organiko guzti
horren tratamendua merkeagoa da.

Aldiz, 5. edukiontziak ez du inongo
herritan sortzen den organiko guztia
biltzen. Borondatezkoa denez, herrita-
rren % 18 edo %20ak besterik ez du
egiten orain arte behintzat organikoa 5.
edukiontzira eramateko ahalegin eran-

tsia. Herritarren erdiak baino gehiagok
errazkerira jotzen du eta hondakin guz-
tiak nahasian botatzen ditu edozein
edukiontzitara. 

Herrian sortzen den organikoen
erdiak baino gehiagok tratamendu
garestia jaso behar izaten du, aurrez ez
delako bereizita bildu.

Gaikako bilketaren ondorioz, 
hondakinen tratamendua merkeagoa da

NOAUA! Udal gobernuan dagoen
taldeak maiz eskatu du Gipuzkoako
Foru Aldundiaren babesa. Honek
oraindik gehiago arinduko luke
Usurbilgo Udalak egiten duen ahale-
gin ekonomikoa?

Xabier Olano. Ez naiz babes berezia
eskatzearen aldekoa. Nahikoa litzateke
ekonomikoki ez zigortzea eta bakoitzari
bere bidea egiten uztea, oztoporik jarri
gabe. Lehen aipatu dudan bezala
Diputazioak bultzatutako Kontsortzioak
130 euroko tasa kobratzen du tratatzen

duen tona bakoitzeko. Hondakin organi-
koak konpostatzea askoz merkeagoa da.
Bada Euskal Herrian enpresa pribatu bat
60 ¤eur oren truke hondakinak konposta-
tzen dituena. Gipuzkoan dagoen konpos-
tatze planta bakarrak (Lapatxen
Kontsortzioak kudeatzen duenak) 100
euro kobratzen ditu tonako. Eta
Gipuzkoako udal guztiak behartu nahi
ditu organikoa hara eramatera, monopo-
lioaz baliatzeko. Ez zait zilegia iruditzen.
Udal bakoitzak bere bidea egiteko aukera
izan beharko luke.

“Udal bakoitzak bere bidea egiteko aukera izan behar luke”

Kontuhartzailetza bulegoan bertan emandako taula honetan ikus

daiteke atez atekoa dela hiru sistemen artean koste gutxien duena.

Oraingoz hiru dira atez atekoa

egiten duten herriak: Hernani,

Oiartzun eta Usurbil.
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Larunbat honetan, Elkartasun Eguna

Usurbilen Nahi Ditugu taldeak
aditzera eman duenez, euskal

presoek urte hasieran abiatu zuten
borroka dinamikak aurrera jarraitzen
du. Honen harira, presoen eskubideen
aldeko elkarretaratzea egingo da ostiral
honetan 20:00etan eta, larunbatean,
Elkartasun Eguna. 

Presoek eskubide minimo hauek errei-
bindikatzen dituzte: zigorra beteta dute-
nak,  baldintzapeko askatasunean egote-
ko eskubidea dutenak eta gaixotasun
larriak dituztenak berehala kaleratzea;
isolamendua eta bakartze politika amai-
tzea; dagozkien eskubideen jabe Euskal
Herriratuak izatea; euren estatus politi-
koa aitortua izatea.

Usurbilen Nahi Ditugu elkarteak adie-
razi duenez, “txandakako protesta hone-
tan, Ramon Uribe eta Patxi Uranga herri-

tarrak ditugu borrokan une hauetan.
Ramonek 16 urte daramatza espetxeratua
eta, legearen arabera, baldintzapeko aska-
tasunean egoteko eskubidea du. Ez zaio,
haatik, onartzen eta egun  Topaseko
(Salamanca) espetxean dute preso. 

Patxi, berriz, Valdemoron daukate
iazko ekainean preso hartu zutenetik.
Urte honetan modulo aldaketa etenga-
beak izan ditu eta bera ere, bakartua aur-
kitzen da une honetan”.

Irailak 25 larunbata,
Elkartasun Eguna
-Goizean mural pintaketa.
-Arratsaldeko 17:00etan frontoian,

herri-olinpiadak.
-Gaueko 23.00etan, presoen eskubide-

en aldeko kontzertuak Aginagako Eliza
Zaharrean (Murder Pink, Deskontrol,
Dj-ak). Sarrera 10 euro.

Antolatzailea: Usurbilen Nahi Ditugu,
Aginagako presoen lagunak eta herriko
koadrilak, udalaren laguntzarekin.

Herri-olinpiadetan preso bakoitzeko
talde batek hartuko du parte. Joko hauek
egingo dira: lokotxa bilketa, zaku laster-
keta, koilara arraultzarekin, ahoan bildu-
tako urarekin botila betetzea, sokatira eta
aulkien jokoa.  Sari moduan, preso usur-
bildarrek egindako lanak banatuko dira.

Deskontrol taldekoak

arituko dira Elkartasun Egunean.

Ingemarreko langileak, lan errotazio eske 

Lanik egin ezinik dauden
Ingemarreko 75 langileek lan
errotazioa eskatzeko elkarretara-

tzea burutu zuten enpresa aurrean, joan
den irailaren 17an. 

Langileen batzordetik gogorarazten
dutenez, “hasiera batean, langabezian
ginenok gutxienez errotazio batzuk izango
genituela zioen enpresak”. Baina ez da
halakorik bete eta aipatu batzordearen
hitzetan, “ez dugu 75 familiek une txar
guztia jaterik nahi”. 

2009ko uztailean 220 langile inguru
zituen Ingemarrek. Egun, 167, horietatik
129 bat ERE barruan, eta “75 kalean”. 

Egoera bideratzeko langileen batzorde-
ak enpresako zuzendaritzarekin biltzeko
saiakerak egin arren, enpresaren aldetik
trabak baino ez dituztela jaso salatzen
dute. “Gidoi bat markatuta dute eta gidoi
hori jarraitzen ari dira. Okerrena da guk

ez dakigula zein den gidoi hori”, salatzen
du Ingemarreko langileen batzordeak. 

Krisi egoera badela onartzen dute langi-
leen batzordetik, ez ordea “inposatu digu-
ten ERE-a”. Enpresak egoera makillatu
duela salatzen dute. Betidanik Usurbilgo
enpresan egin dituzten lan asko
Ingemarrek Galizian duen lantegira desbi-
deratzen ari direla diote. 

Eurak lanik egin ezinik dauden arte-
an, kanpotik Ingemarrera langileak
datozela. 

Administrazio aldeko bidea jorratu
dute, baina esperotako emaitzarik ez
dute jaso. Horregatik, batzordetik,
“herriari eskatzen diogu gurekin bat egin
dezan”. Urriaren 13an asanbladan bildu-
ko dira berriz.

Langileak, pasa den ostiralean egindako elkarretaratzean.
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Iñaki Errasti, arraunlaria
“Ez genuen maila eman Kontxan”

NOAUA! Sailkapen proban aipa-
tzen zenuen kazetariei, oso gustu-
ra ez zinela gelditu Kaikuk eginda-
ko lanarekin. Sentsazio hori gerora
Kontxako Banderan ere islatu zen?

Iñaki Errasti. Ostegunean pasa
zena ez zen kasualitate bat izan. Gero
ikusi da agian ez garela une onenean
ailegatu. Iaz nahi gabe ia ezer egin
gabe, sailkapenean abantaila handia
atera genion bigarren sailkatuari.
Aurten ikusi da ez garela punturik
onenean ailegatu eta uste dut iazko
maila ez dugula erakutsi Kontxako
Banderan. Guk huts egin dugu, beste-
ei meriturik kendu gabe. Ez dugu
geure maila eman Kontxan.

N. Zer desberdintasun azpima-
rratuko zenituzke iazko eta aur-
tengo denboraldiaren artean?

I. E. Arraunketan iaz oso erraz,
ontzia oso solte joaten zen. Aurten,
gehiago kostatzen zitzaigun. Alde
horretatik arraunean hain gustura ez
gara ibili. Fisikoki ere ez dakit une one-
nean geunden, azkenean faktore asko
izan daitezke. 13-14 joaten gara eta
zaila da baloratzea zergatik diren gau-
zak hala. Baina argi dago, iazko maila
ez dugu eman.

N. Zeure ikuspuntutik egiguzu,
Kontxako Banderako bi jardunal-
dien balorazioa.

I. E. Lehen igandean, guk txanda
ondo irabazi genuen. Gero Urdaibaik
ere bai bere txanda. Estropada txarra
ere ez genuen egin, baina iruditzen
zitzaigun ez genuela desberdintasun
handirik markatu itzulerako luzeran.
Errematatzea falta izan zitzaigun.
Bigarren igandera ailegatu ginenean,
esperantzarekin ginen, gauzak ondo
eginez gero hor aurrean ibiliko ginela.
Baina ziabogara ailegatu ginenean,

ikusi genuen tarterik ezin izan genue-
la markatu eta gure helburua kanpo-
aldera abantaila ateratzea zen. Baina
eman eta eman eta ez genuen lortu.
Ziaboga txarra eman genuen, eta
besteek oso ona. Lehenengo olatue-
kin martxa egin zuten eta gero jada,
erremolkea, atzetik. Erreakziorik ez
genuen izan. Ez dakit gehiegi eman
genuen kanpoaldera, baina horri
buelta emateko gai ez ginen izan.

N. Denboraldia bukatu duzue
beraz.

I. E. Bizkaiko eta Euskadiko txapel-
dun izan gara; trainerutan, Bizkaia,
Euskadi eta Espainiakoak irabazi ditu-
gu; eta Kontxan, lehen igandean ira-
bazi genuen, baina azkenean
Bandera ez lortzea, beti esaten dugu-
na, Kontxa hain da handia...
Irabazitako guztia aldatuko nuke
Kontxagatik. Baina bere balorea
eman behar zaio lortutakoari, ez
delako gauza erraza. 

Bukatu berri dute denboraldia. Txapelketa askoren jabe eginda, baina preziatuena den bandera
etxeratu gabe. Edozein kasutan, datorren denboraldiari begira, ilusioz. Hauxe Iñaki Errasti Kaikuko

arraunlari aginagarrak egiten duen balorazioa, San Praixkuak hastear diren honetan. Oraindik
halere badu beste hitzordu bat:  Aginagako IV. Trainerila Txapelketa; etxekoekin batera aterako da.

Kontxan galdu bazuten ere, denboraldi ona egin dutela uste du.

Kortaren inguruko
polemika, “lekuz kanpo”

N. Kortaren inguruko polemi-
ka, zer modutan bizi izan duzue?

I. E. Niri iruditzen zait lekuz kanpo
dagoela. Irabazi dutenak zoriondu
nahi nituzke eta esan, guk ez dugu-
la iazko maila eman. Zer gauza egin
ditugun gaizki, horri begiratu behar
diogu. Niretzat gertatutakoa lekuz
kanpo dago. Halakoetan hobe iza-
ten da isilik egotea, proba segururik
ez baduzu behintzat. Urdaibain
lagunak ditut, zoriondu nituen eta
uste dut, garbi irabazi zigutela.
Urdaibaiz gain, Oriok ere 21 segun-
do sartu zizkigun, San Juani abantai-
larik ez genion atera eta garbi dago-
ena da, guk gurea ez genuela egin.
Orain gai horietan sartzea alferrik
da. Hobe da guk zer egin dugun
gaizki aztertzea. 
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Datorren denboraldian
Kaiku taldean jarraituko du

NOAUA! ACT-TKE liga nork ira-
baziko du? 

Iñaki Errasti. Oriok igandean oso
estropada ona egin zuen, baina zaila
izango du. Bi puntu dira, edozer
gauza gerta daiteke, jakinik gainera,
azken estropada Portugaleten dela.
Han kaleen zozketak zeresan handia
du. Faborito Urdaibai, baina Oriok
ere badu bi puntu kentzeko aukera.
Igandean egin zuten estropada ikusi-
ta, motibatuak egongo dira. Faborito
bat ematekotan Urdaibai emango
nuke, baina Orio ere agian sorpresa
bat emateko gai izango dela uste
dut. Gero play off-ari begira, Zumaia
dago hor, Camargo eta Santurtziren
aurka. Camargo eta Santurtzik era-
kutsi dute, maila ona eman dute
denboraldi guztian zehar, baina gera-
tuko denetako bat Zumaia izango
dela uste dut. Segituan geratu zen
aukerarik gabe ia, play offari begira.
Nik uste dut, ondo prestatzeko auke-
ra izan duela. 

N. Datorren denboraldian,
Kaikun ikusiko zaitugu?

I. E. Hurrengo urtean han jarraitze-
ko hitz eginda dugu, berriz ere ilusio
handiarekin. Aurten, Kontxak ederki
jaitsi digu laino horretatik. Pixka bat
lur hartzeko ondo etorriko zaigula
uste dut. 

N. Zaletu bat baino gehiago
Usurbilen, zer esanik ez
Aginagan. Asteotan nola sumatu
dituzu?

I. E. Egia esan, eskertzekoa da.
Denak kamisetak lortzen, animuak
ematen… Azkenean, Kontxako
Banderarena pena izan da, niretzat
behintzat, ilusio handia nuen.
Gehienbat Aginagako urteurren
horrekin, Aginagan egon zen festare-
kin. Nire asmoa zen irabaziz gero,
omenaldia egitea Aginagari.
Horretan pentsatzen joan ginen,
baina ezin izan da. Hemendik esker-
tu guztiei. Ia hurrena, ospatzeko
aukera dugun. 

San Praixkuetan, 
IV. Trainerila Txapelketan parte hartuko du 

Iñaki Errastik, Aginagako taldearekin
NOAUA! San Praixkutan

trainerilla txapelketan parte
hartuko duzu?

Iñaki Errasti. Urtero atera
izan naiz, Aginagaren izenean.
Festa polita izaten da. Iazkoan
etorri ziren Kaikukoak lehen
aldiz, eta aurten jada galdezka
ari ziren, Aginagara etorri
beharko zela. Jendea desira-
tzen dago. Batzuk esaten dute
denboraldia amaitu dela, baina
agian oraindik Aginagako
estropada hau izango da azke-
nekoa. 

Festa giroan, baina jada
batzuk uste dut pixka bat serio
hartzen hasi direla. Nik uste
azkenean Aginaga eta Usurbilen
arteko pikea ez dela, beste pike
serio batzuk egongo dira.
Jendea prestatuta joango da,
hor galtzera inor ez da joaten. Ia
festa giroa jarri eta ondo pasa-
tzen dugun. 

N. Prestatzen hasiak egon-
go zarete. 

I. E. Ez dago prestaketarik.
Azken momentura arte,
Kaikukoek ez dakit zer egingo
duten. 

Aginagan oraindik ez dakit
nortzuk aterako garen. 

N. Badatoz San Praixkuak.
Aginagarrei zer esan festen
atarian?

I. E. Ondo pasatzeko festak
aginagar guztiek. Egia esan,
arraunagatik aukera handirik ez
dut izaten bileretara joateko.
Badakit hor ibiltzen den jendeak
lan handia egiten duela, urtero
itxurazko festak antolatzen
dituztela. 

Eskerrak eman festak antolatu
dituzten guztiei, eta ondo pasa
dezatela aginagar guztiek.
Haserretu gabe ibili eta festa
giro on bat egon dadila. 
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Hasteko, pilota ikuskizunak
Irailaren 30ean hasiko dira festak Aginagan eta
kirolariak izango dira lehen protagonistak.
Arratsaldeko 18:00etatik hasita, emakume arte-
ko partidak, ezinduen erakustaldia eta
Aginagako VIII. Pala Txapelketako finala jokatu-
ko dira (irudian, iazko finala jokatu zutenak).

Herritarren arteko herri kirolak
Urriaren 3an igandea, San Praixku egunaren
bezperan, herritarren arteko herri kirol saioa
egingo da arratsaldez. Ez hori bakarrik, herriko
aizkolariak ere desafioan arituko dira. Beraz,
herri kirol festa biribila izango da urriaren 3koa.  

Kontuan hartzeko hitzorduak

Urriaren 8an, gaztetxoak nagusi
Haur eta gaztetxoen eguna izango da urriaren
8a. Goizetik joko ezberdinetan parte hartzeko
aukera izango dute. Elkarrekin bazkaldu ahal
izango dute eta, arratsaldez, puzgarriak, txoko-
late banaketa, buruhandiak...  Beraz, egun ede-
rra izango dute goizean goizetik.

Urdin kolorea nagusi 
1960. urtean Aginagak irabazi zuen Kontxako
bandera. Jende ugari bildu zen duela bi aste
antolatu zuten ospakizunean. Urdin kolorea zen
nagusi. Eta festetan ere, aginagarrak urdinez
irtetea animatu nahi dituzte antolatzaileek.
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Irailak 30 osteguna
18.00 Emakume Pilotari, ezin-
duen erakustaldia, Aginagako
VIII. Txapelketako Pala Finala.

Urriak 1 ostirala
18.00 Jaien hasiera, etxafero
eta buruhandiekin.
22.00 Aginagako VIII
Txapelketako esku pilota 
finalak.

00.00 Kontzertua Eliza
Zaharrean: Odolaren Mintzoa,
Gaueko Itzalak, Trikihots.

Urriak 2 larunbata
OILASKO BILTZAILEEN
EGUNA
06.00 Oilasko biltzaileen
gosaria.
06.30 Oilasko biltzaileen irteera.
16.00 XXX. Mus Txapelketa
herrikoia (izen ematea 15:30).

00.00 Garabi taldea. Atsede-
naldian maleta karrera. Ondo-
ren Joxparekin dantzaldia.

Urriak 3 igandea
09.00 Tiro platoa.
17.30 Herritarren arteko herri
kirolak eta herriko aizkolariak.

Urriak 4 astelehena
SAN PRAIXKU EGUNA
11.00 Meza nagusia bertsola-
riez alaitua.
Ondoren, herriko jubilatuen-
tzako hamaiketakoa
Aginagako Sagardotegian.
17.00 Herri kirol
profesionalak:
Harrijasotzen, Goenatxo.
Aizkoran, Etxebeste-
Txapartegi eta Olasagasti-
Saralegi.

Ondoren, Sardin eta Sagardo
dastaketa bikaina.
Aldi berean, XXVIII. Toka
Txapelketa.

Urriak 8 ostirala
UMEEN EGUNA
10.00 Haurren jokoen hasiera.
13.00 Umeentzat bazkaria. 

Bazkalostean, jokoen jarraipe-
na eta sari banaketa.
16.30 Puzgarri ezberdinak:
handiak, ertainak….
Jarraian, txokolate banaketa
eta buruhandiak.
20.00 Triki-bertso poteoa.
21.00 Bertso afaria Eliza
Zaharrean.
Ondoren, 3Gabe2rekin dan-
tza egiteko aukera.

Urriak 9 larunbata
17.00 Aginagako 
IV. Trainerila txapelketa.
Agiña, San Juan, Zarautz,
Kaiku, Orio, Hondarribia, San
Pedro eta sorpresa bat!
Jarraian txarangaz alaiturik
erriyotik frontoira.
Bertan, herri antzerkia.
00.00 Abiba diskojaia. 
Jarraian Dj Larra Eliza
Zaharrean.

Urriak 10 igandea
12.00 Bea eta Rodrirekin
ahots eta piano emanaldia
Elizan.
14.00 Herri bazkaria.
Jarraian, Laiotz taldearekin
erromeria.

Jaiak, egunez egun
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HERRIKO TALDEAK

Kantu Taldea: “Herri ekimen honek kantuaren

suspertze positiboa eragin du Euskal Herrian”

2009. urtea hastearekin batera
abiatu zen Usurbilgo Euskal
Kantu Taldea. Bilguneko eragile

Mikel Usabiagak lerrootan gogorarazten
duen moduan, hainbat helbururekin;
euskal kantuak ikasi, bultzatu eta gozatu
asmoz, eta horren inguruko giroa sortu
nahian, kantu-jira, jaialdi edota kantu
afarien bidez. Taldea, Euskal Herriko
Kantu zaleen mugimenduko partaidean
bihurtu da. Ikasturte berrirako berri-
kuntza kalean da jada; kantu-liburuxka.

NOAUA! Nolakoa izan da euskal kan-
tuak liburuxka batean biltzeko egin
duzuen lana eta zer irizpideren arabera
hautatu dituzue?

Mikel Usabiaga. Liburuxka baten pre-
mia begi-bistakoa da. Gaur arte, gutxi
gorabehera, asteroko entseguei esker, 200
bat kanta ikasi edo errepasatu ditugu.
Liburuxkan 189 kantuen letrak daude.
Kantu bilduma aukeratzerakoan, besteak
beste, irizpide hauei jarraitu diegu,
batzuetan zehazki horixe egin ez badugu
ere: oso entzunak izatea, askotan kanta-
tuak; abesterakoan zailtasun handirik ez
izatea; kantu zaleen mugimenduan sarri-
tan abesten direnak; gure historiaren zen-
bait guneetan aparteko esanahia eta
garrantzia izan dutenak; Euskal Herriko
abeslariak eta talde musikalak ezagutze-
ko, bakoitzaren bildumatik abestiren bat
aukeratzea. Abestien artean, garai bateko-
ak, betikoak eta duela urte gutxikoak,
betiko bihurtu daitezkeenak… bildu
ditugu.

N. Kantu-liburuxka zer modutan era-
biltzea nahi duzue?

M. U. Liburuxka hau kantu zalea den
edonork eskuratzea gustatuko litzaiguke.
Horrela, edozein kantu ekimenetan parte
hartze zuzena izan dezan, inork kantu-
letrak banatuko dionaren zain egon gabe.
NOAUA!-n  eta Laurok eta Lizardi liburu

dendetan eros daiteke 3 eurotan.

N. Ikasturteko lehen kantu jirarekin
hitzordua, larunbat honetan, irailak 25. 

M. U. Bai, 19:00etan dugu hitzordua
frontoian. Ikastolako musikako irakaslea
den Susi Elosegi gidari dugularik, herrian
zehar kantari ibiliko gara. Ordea, badago
oraindik taldera sartzeko aparteko abesla-
ria izan behar duela uste duenik. Ez,ez,
gure nahia ez da ahots ederra dutenekin
bakarrik sailkatutako taldea osatzea.
Edonork parte hartzea nahi dugu, inongo
lotsarik gabe. Euskal Kantak kantatzea
eta bultzatzea nahi dugu, aldamenekoa-
ren ahotsa neurtzen ibili gabe.

N. Zuen taldea sortu zenetik, lagunar-
tean kantuan aritzeko giroa nola aldatu
da Usurbilen?

M. U. Herri ekimen honek kantuaren
suspertze positiboa eragin du Euskal
Herrian. Ikus han eta hemen zenbat
Kantu Jira egiten diren. Usurbilen ere
antzematen da ondorioa: auzoetako
kantu afariak oso arrakastatsuak izaten ari
dira, azkenekoa, Atxegaldeko festetan.
Josune Aranbururen gidaritzapean gustu-
ra abestu zuen jendeak, afaloste goxo eta
erakargarria sortuz. Zenbait familiatan
ere, abestien kopiak eskatu dizkigute,
etxeko ospakizunean kantu saioa egin
ahal izateko.

N. Sumatzen al duzue zuen inguruan
belaunaldi berrien gerturatzea?

M. U. Entseguetan ez, baina Kantu
Jiretan bai. Eta Kantu Afaritan, kantuan
gogoz aritzen dena eta gehiengoa gaztea
izaten ari da. Adibidez, zikiro janean.
Bertso Kantu Afaria ere, bertsozale gazte-
ek antolatu zuten. Oso arrakastatsua izan
zen Olarriondo jatetxean egindako afaria.
Otsailaren 27an, bidaiarako dirua atera-
tzeko, Kantu Afaria antolatu zuten batxi-
lergoko ikasleek Maspildegi Elkartean.
Adin guztietako jendea bildu ginen.
Gozamen ederra izan zen. Kanta eta
kanta eten gabe. Ikasle batzuek, berriz
egin behar genuela esanez bukatu zuten.

N. Kantu talde baten partaide izatea,
zergatik izan daiteke erakargarri?

M. U. Besteak beste: astero ordubeteko
kantu saio bat egiteak, eguneroko lan-
orduek erasten duten zama errazago era-
maten laguntzen duelako; lagunarte ede-
rrean kantatuz gozatu egiten delako; herri
ekintza jator bat egiten delako, euskal
kantuak suspertuz, kantuen transmisio
bat gauzatuz eta herrian giro sano bat sor-
tuz; edota, desberdin pentsatzen dugu-
non arteko harreman positibo bat sortzen
laguntzen duelako.

Kantu Taldeak liburuxka bat

plazaratu berri du.

Asteartetan egingo dira
kantu taldearen entseguak

N. Entsegu egunak zehaztu ditu-
zue? Aurtengo ikasturterako bestelako
aldaketa edo nobedaderik baduzue?

M. U. Asteartero izango dira entse-
guak. Urriaren 5ean izango da lehe-
nengoa. Ilunabarreko 7etatik 8etara,
Udarregi ikastolako musikako gelan.
Susi Elosegi izango dugu kantu-gidari.
Oro har berdintsu jarraituko dugu.
Aurten, Lasarte-Oria eta Andoaingo
kantuzaleekin harreman estuagoa iza-
teko asmoa daukagu. Kantu Jiretan
dantza sartzea ere egokitzat jotzen
dugu. Ea bideratzen dugun.

Kantu Taldearen hitzorduak
Irailak 25, larunbata
19:00 Kantu-jira,  frontoitik abiatuta.

Urriak 5, asteartea
19:00-20:00 Ikasturteko lehen entse-
gua, Udarregi ikastolako musika
gelan.

“Liburuxka hau kantu zalea
den edonork eskuratzea

gustatuko litzaiguke”

MIKEL USABIAGA
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PIL-PILEAN

Festazale ugari Santueneko jaietan

Iraileko bigarren hamabostaldian
murgiltzearekin batera, Santu-
enean jai giroa nagusitu da.

Hilaren 17tik 19ra bertara joateko
aitzakia ugari zegoen; tartean haur eta
gaztetxoei zuzendutako jolasak. 

Joan den larunbata izan zen etxeko
txikienen egun nagusia; puzgarriak,
txokolate jana, zezen mekanikoa…
Artean, txapelketa bakar bat ere galtzen
ez duten helduak musean aritu ziren,

Jai Batzordekoek Ibai-Ondo elkarte
parean zabaldu zuten karpa azpian. 

Auzoko festetako gune nagusia den
horretan, ospatu ziren larunbat gauez
Santueneko jai egitarauan hutsik egiten
ez duten bi ekitaldi; Josune Aranburuk
girotutako kantu afaria eta goizaldera
arte luzatu zen Dj Larraren emanaldia.
Ostiraleko kontzertuek, edota igandean
ospatutako herri bazkariak osatu zuten
48 orduz luzatu zen festa giroa.
Datorren urtean, gehiago...

Partehartze handiko festak izan ohi dira Santuenekoak.

Gozatu eta ikasteko aukera
ugari II. Topa Eszenikan

Arnasketa ariketak burutzen ari
zen joan den irailaren 18an

Sutegiko auditorioko oholtza gainean
bildutako ondoko irudiko taldea.
Txerriki Antzerki taldekoek lau egunez
antolatu zuten II. Topa Eszenikako
ikastaroetako bat burutzen ari ziren.
Ekimenak izan duen harrerarekin gus-
tura daude antolatzaileak. Teatroa eta
poesia, aktorea eta pertsonaia edota
adierazpena eta sorkuntza aldez aurre-
tik izena eman zuten ikasleekin ikasta-
roen bidez lantzeaz gain, iluntze parte-
an zenbait antzerki emanaldiz gozatze-
ko aukera izan zen; “Oteiza ezberdin
Gizartea”, “Mikelenak” edota “Herio
heroi” antzezlanez hain zuzen.

Pilota partidak
IRAILAK 25, LARUNBATA
Usurbilen, goizeko 11:00etan
Eskuz binaka nagusiak 3. mailan
Usurbil- Gazteleku  2
(Julen Gesalaga - Markel Galarraga)

Eskuz binaka nagusiak 1. mailan 
Usurbil - Zazpi Iturri
(Xabi Santxo - Ibon Aranalde)

IRAILAK 22 ASTEAZKENA
Aginagan, iluntzeko 20:00etan
Aginaga VIII Esku-Pilota Txapelketa
Azken - laurdenak
Senar-Iruarrizaga / Santxo-Iribar

Irudian, Topa Eszenikako
ikastaroetako bat.
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IZERDI PATSETAN

300 lasterkari bildu ziren Baxurde Krossean

Bertako lasterkarien sailkapena

Joan den igandean ospatu zen
Baxurde Txiki Usurbilgo Triatloi
Taldeak antolatutako herri kros-

sa. Hirugarren edizioak erakutsi du,
urtetik urtera iraileko hirugarren igan-
dean ospatzen den kirol ekimena sus-
traitzen ari dela herrian. Hirurehun las-
terkari erakarri ditu aurtengo probak,
horietatik ia 80, usurbildar, zubietar eta
aginagarrak.

Aurtengoan gainera, parte hartzea
inoizko handiena izan da. Helduen las-
terketan parte hartu zuten 300 kirolariei,
Lehen eta Bigarren Hezkuntzan ikasten
ari diren herriko haur eta gaztetxoak
batu behar baitzaizkie. Hauei zuzenduta-
ko lasterketak ere burutu ziren. 

Idoia Ezeiza, lehen emakumea
Helmugara ailegatutako lehen hiru

gizonezkoen artean ez zegoen etxeko
ordezkaririk, bai ordea emakumezkoen
artean. Aurtengoan ere, Idoia Ezeiza izan
da ibilbidea osatu duen lehen emaku-
mezkoa. Zubietarrak iazko marka hobe-
tu du aurtengoan. 

Gainerakoan, igandeko probaren

inguruan sortu zen giroa azpimarratu
behar da. Herriko kirolariek bereziki
animu ugari jaso baitzuten, bereziki hel-
mugatik gertu, Mikel Laboa plaza ingu-
ruan. Aipatzekoa bestalde, sari banaketa.
Ediziotik ediziora, ugaritzen baitoaz
parte hartzaile guztien artean burutzen
diren zozketak. Igandekoan, afariak,
mariskadak, kirol arropa… partaide

ugari opari eta guzti etxeratu zen.
Antolatzaileek proban lagundu, parte
hartu eta animatzen aritu zirenak eskertu
nahi dituzte. 

Usurbil Errausketaren Aurka taldeak
elkarretaratze isila burutu zuen krossaren
amaieran. Mikel Laboa plazan bildu
ziren, errausketarik ez eta zero zabor zio-
ten afitxekin.

Bideoa eta argazki gehiago, www.noaua.com web orrialdean.

1 Jon Arocena Muñoz 0:34:11 Irun
2 Antonio Casado Fernández 0:34:18 Iruñea
3 David Martin Blázquez 0:34:21 Lasarte

15 Iñaki Gerica Juan 0:38:33 
43 Xabier Udabe Pagola 0:41:18  
45 Agustin  Molina  Cuesta 0:41:24 
55 Mikel  Alkorta  Alustiza 0:42:25 
57 Garikoitz Alkorta Urdanpilleta 0:42:34 
61 Igor  Maiz  Pagola 0:42:50 
63 Xabier  Arruti  Landa 0:42:58 
68 Aritz  Holgado  Esnaola 0:43:20 
90 Jose Maria Seoane Mayoz 0:44:45 
98 Joseba Zubeldia Agirre 0:45:04 
99 Idoia Ezeiza Iruretagoiena 0:45:06 

106 Tito Izaguirre Godinean 0:45:21 
111 Juanjo  Estévez Martín 0:45:38 
112 Floren Lanz Bordagarai 0:45:53 
114 Abbat  Mayoz  Mancisidor 0:46:06 
117 Beñat Bereziartua Urretabizkaia 0:46:21 
118 Anartz Aizpurua Berdegue 0:46:23 
124 Aitor Arruti Beldarrain 0:46:57 
125 Jose Manuel Inarra Ferreira 0:47:03
126 Mikel Soroa Del Campo 0:47:05 
130 Borja  Pulido Orbegozo 0:47:27 
131 Jon Irazustabarrena Lizarralde 0:47:31 
132 Harkaitz Iparragirre Altuna 0:47:41 

133 Joseba  Rezola Eizaguirre 0:47:43 
135 Jokin Rezola Mendikute 0:47:52 
137 Jon Rueda Etxeberria 0:48:12 
139 Alex Castander Urrutia 0:48:22 
150 Francisco Javier Rodríguez Cuenca 0:48:47 
152 Mikel Ibarreta Borda 0:48:51 
159 Jon Begiristain Agirre 0:49:09 
162 Andoni Udabe Astigarraga 0:49:14 
164 Iker Muguruza Pikabea 0:49:18 
166 Kerman Rekondo  Arzallus 0:49:23 
173 Joseba Bengoetxea  Mendizabal 0:50:03 
174 Aitor Jauregi Urdampileta 0:50:05
175 Jon Arriaga Lertxundi 0:50:09 
176 Eñaut Lasarte Lasarte 0:50:11 
179 Ekhi  Arrieta Del Pico 0:50:22 
186 Juan Mari Agote Goiaran 0:50:50 
189 Josu Zalakain Martija 0:51:01 
190 Asier Dominguez Prieto 0:51:02 
191 Ugutz  Garitaonaindia Antsoategi 0:51:03 
193 Andoni Olano Zugasti 0:51:07 
199 Iñigo De Loyola Lopez Los Santos 0:51:21
204 Juan Manuel Martín Diosdado 0:51:32 
205 Aimar Zuloaga Segurola 0:51:36 
207 Gorka  Ibarreta  Borda 0:51:39 
208 Asier  Portularrume Isasti 0:51:41 
209 Gerardo  Armendariz  Azpiroz 0:51:49 
210 Iñaki  Etxebarria  Orbegozo 0:51:53  

216 Xabier  Pagola  Uranga 0:52:28 
217 Imanol Almandoz  Odriozola 0:52:29 
223 Ruben Cabaco Encinas 0:53:04 
233 Imanol Zarautz Bengoetxea 0:53:41 
234 Joxemari Portu Azpiroz 0:53:58 
235 Moises  Andres Subiria 0:54:01 
237 Gorka  Astiazaran  Aizpurua 0:54:09 
243 Tomas Imaz Izagirre 0:54:40 
252 Aitziber  Eizagirre Zaldua 0:55:33 
253 Arantxa Eizagirre Zaldua 0:55:35 
255 Jon Lizaso Manterola 0:55:40 
259 Erramun Erro Aizpurua 0:56:13
262 Borja Chamorro Navarro 0:56:53 
263 Jon Andoni Lizarralde Iraola 0:56:55 
265 Iñigo Pagola Uranga 0:56:59 
266 Patxi Pagola Goldarazena 0:57:01 
270 Ander Ayuso Casanova 0:57:26 
272 Jon Elorza Irigoyen 0:57:54 
278 Iñigo Etxaniz Jimenez 0:59:42 
279 Iñaki Errekondo Salsamendi 0:59:55 
280 Loli Elkano Irurtia 0:59:56
281 Maier Tapia  Alkorta 1:00:21 
283 Saioa  Erro  Aizpurua 1:01:23 
294 Miren  Eceiza  Iruretagoiena 1:03:57 
296 Joseba  Pellejero  Alkorta 1:06:22 
297 Arkaitz  Rezola  Mendikute 1:06:22 
298 Mikel  Aranburu  Goikoetxea 1:06:22
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INGO AL DEU?

2010eko irailean eguneratutako ordutegiak.
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INGO AL DEU?

Agenda

Goardiako farmaziak
Irailak 21, asteartea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Irailak 22, asteazkena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Irailak 23, osteguna
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Irailak 24, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Irailak 25, larunbata
Oa, Kontseju Zarra 11 Usurbil
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Irailak 26, igandea
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Irailak 27, astelehena
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Irailak 28, asteartea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Irailak 29, asteazkena
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Irailak 30, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 1, ostirala
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 2, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 3, igandea
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Chucla farmazia (22:00-09:00),
Kardaberaz, 48, Hernani  (943 551 793)
*Usurbilen, soilik eguerdira arte

Irailak 24 ostirala
- “Super plast, kale animazio 
ikuskizuna”, 19:00etan frontoian.
- Elkarretaratzea, Usurbilen Nahi

Dituguk deituta, 20:00etan Mikel
Laboa Plazan. 

Irailak 25 larunbata
- Elkartasun Eguna (ikus 8. or).
- Kantu-jira, 19:00etan frontoian.

Truke azoka Txokoalden, igande honetan

Joan den larunbatean burutu zen hiri
baratzei buruzko ikastaroarekin bate-

ra, sukaldaritzari lotutakoa ere antolatu
dute produktu ekologikoak sustatzeko
lanean dabilen Usurbiltzen Elkarteko
kideek. Ikastaroa, sukaldean jakiak presta-
tzen jakin arren, janariari probetxu han-
diagoa atera eta barazkiak prestatzeko
beste modu batzuk ikasi nahi dituenari
zuzendua dago. Talde bat osatu dute, hil
bakoitzeko azken larunbat goizetarako.
Azkenean ordea, bigarren talde bat ere

sortu nahi dute, ostiral arratsaldetarako.
Igor Gorriti sukaldari usurbildarrak eskai-
niko ditu klaseak hilabete bakoitzeko
azken ostiral arratsaldeko 19:00-20:30
artean, Agerialden. Lehen saioa, aste
honetan bertan, irailaren 24an. Izena
emateko deitu 627 285 904 telefono zen-
bakira edo usurbiltzen@gmail.com helbi-
dera e-mail bat bidali. Azken eguna, oste-
gun hau, hilak 23. Ikastaroaren prezioa,
80 eurokoa da, baina klaseen %90ean
parte hartuz gero, 30 euro itzuliko dira.

Sukaldaritza ikastarorako 
bigarren taldea osatu nahi dute

Ekimen berri baten lekuko izango
da Txokoalde, igande honetan,

irailak 26. Trukean oinarritutako azoka
antolatu dute bertan. Objektuak truka-
tu, eta zenbait informazio gune ere izan-
go ditu. Jai kutsuko azoka ere izango
denez, jan edana eta herriko bertsolariak
ere iragarri dira.

Nazioartean geroz eta oihartzun eta
bultzada handiagoa duen deshazkundea
izeneko kontzeptuaren inguruan antola-
tu dute igande honetarako, Txokoaldeko
Truke Azoka. Antolakuntzatik modu
honetan definitzen dute aipatu kontzep-
tuaren esanahia. “Gizartearen neurriko
gizarte berri bat sortzea helburu duen
mugimendu soziala da. Laburbilduz,
gutxiagorekin bizi hobeto bizitzeko.
Gutxiago kontsumitu, hobeto bizitzeko.
Bizi maila hobetu, gutxiago kontsumi-
tzen”, adierazi dute.

Beste hainbat azokekin alderatuta, des-
berdintasun nabarmen bat izango du
igandean Txokoaldeko Erroizpe elkarte
pareko plazan burutuko den azokak; gai
desberdinak trukatzeko gunea izango den

neurrian, euro bakar baten beharrik ez da
izango. Diru mugimendurik gabeko
azoka izango da, salerosketarik gabekoa,
berrerabilpena bultzatuko duena eta tru-
kean oinarritutakoa. Eta parte hartzailea.

Igande goiz pasa, Txokoalden
10:00etik aurrera, Erroizpe elkarte

aurreko plaza. 
Postuak: bioeraikuntza, energia berriz-

tagarriak, zaborra zero, Alkartasuna koo-
peratiba… Gainera, herriko bertsolariak,
bazkari parte hartzailea… 

Gaiari buruzko informazio gehiago:
www.deshazkundea.org

Gutxiago kontsumitu, hobeto

bizitzeko. Hori da elkarte

honen mezuetako bat.
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GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak preziosa! 
Irailaren 21ean 11 urte
bete dituzu. Ioritz, aita eta
amaren partez zorionak
eta muxu handi bat!

Zorionak Olatz!
Zazpi urte egin dituzu irailaren 22an.
Zorionak eta muxu handi bat Maider
eta gurasoen partez. Zorionak zuri,
zorionak beti....

ETXEBIZITZA

- Pisu bat hartuko nuke alokairuan Usurbilen, bi hilabetez.
Presazkoa da. 671 45 00 90.

- Lokala alokatzen da Atxegalden (lehen Truke zena).
Prezioa: 360 euro. 943 373 414.

- Orioko Alde Zaharrean, etxebizitza bat salgai. Bi logela,
bainu gela, sukaldea-sala. 661 679 691.

- Pisu bat alokatuko nuke, 3 logelakoa eta amueblatua. 646
086 109.

- Logela bat alokatuko nuke edo konpartitzeko etxe batean
sartuko nintzateke alokairuan. Nire telefono zenbakia:
648 005 159.

- Apartamendu edo logela bat alokatuko genukeen bikote
bat gara. 677866495

- 60 metro karratuko pisua salgai kaxkoan. 2 gela, sala,
sukaldea, komuna eta trasteroa. Dena berrituta eta
amueblatuta. Igogailua, hiru balkoi eta oso eguzkitsua.
Tf: 686 969 112.

-Etxebizitza alokatzen da, Oropesa de Mar (Castelló)
herrian. 655 731 915.

- Lau logeletako etxebizitza salgai Atxegalden. Ganbara ere
badu. Aukera dago etxe azpian garajea erosteko.
699720940

- Salgai dago Usurbilen etxe familiar polit bat, 
kiroldegi ondoan. Tel. 646.041915 Amaia.
- Kale Nagusia 10, lokal komertziala salgai, 133 m2. 943

364 637 / 943 365 299
-Alokairuko pisu baten bila nabil Usurbilen. 606 457 112.
- Neska euskaldunak pisu bat hartuko luke errentan

Usurbilen. Interesatuak deitu 647 486 232.
- Landetxe bat salgai Alfaron (Errioxa). Astebukaerak eta

oporraldietarako egokia. Terreno eta pistinarekin.
Herritik 1,2 kilometrotara. 2 logela, egongela tximenea-
rekin, sukaldea, komuna, portxea. 675702428 (gauez).

- Etxe bat konpartitzeko pertsona baten bila nabil. Deitu
20:00etatik aurrera 661568471.

- Gela bat alokairuan pertsona serio batentzat, pisu berri
batean. 300 euro, gastuak aparte. Usurbil inguruan. 609
901 734 edo 943 575 788.

- Muna Lurra kalea 16, 3.C salgai. Eguzkitsua eta berritua.
Interesatuak deitu: 637225620.

- Pisu bila nabil Usurbilen. Alokairuan nahi nuke. 664 885
737.

-95metro karratuko etxebizitza salgai Kaxkoan. Erreforma
behar du baina aldaketak egiteko aukera asko. 141.000
euro. 943 36 98 35 (21:00etatik aurrera).

- Orion babes ofizialeko etxe bat daukat eta Usurbilen babes
ofizialeko etxeren bat daukan norbaitekin aldatuko
nuke. Interesatuak deitu 663600020.

- 230 metro karratuko etxea salgai, 2 solairuko bordarekin.
2800 metro karratuko lursailean. Kalezarreko eremu
urbanoan. 665720913.

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

- Usurbilen etxebizitza salgai. 3 logela, sala, komuna, sukal-
dea, bi balkoi, igogailua, ganbara. Kaxkoan. 607 924
407.

-Santuenea 26an 60 metro karratuko etxea daukagu salgai. 2
gela, sukaldea handia, etxeak kanpokaldera ematen du,
gasa eta kalefazioa ditu. 200.000. 666539284.

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

- Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu batean.
671800275.

-Lasarten apartamentu bat salgai, egoera onean. Erdigunean.
Toki lasaia eta berritu berria. Bikote batentzat egokia.
657708866

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Garaje lerroa salgai Munalurran. 678 225 241.
- Munalurra auzoan jarraian dauden garajeko bi marra dauz-

kat salgai. Biak batera edo banaka salduko nituzke.
678225241.

-33m karratuko lokal bat alokatzen dut Atxegalden 280
eurotan. Sarrera egokia. 943373414

- 2006ko Ford Transit Td/240s Kombi6 salgai. Ioseba 669
074 698.

- Txaramunto auzoan garaje itxi bat alokatzen da 80 euro-
tan. Interesatuak deitu: 667715075.

- Zazpi plaza dituen Kia Carnival bat saltzen dugu. 2004
urtekoa da eta 118.000 km dauzka, ondo zaindua, beti
garajean egondakoa. 669353942.

- Bizkarre kalean garaje itxi bat daukagu salgai. Altura bikoi-
tza du eta altilo bat egina dauka. Interesatuak deitu
943576957 telefonora.

- Aprilia Chester R-125 motorra daukagu salgai. Egoera
onean eta prezio interesgarria. 661618970

-Karabana bat salgai. Modelo zaharra da baina egoera oso
onean dago. Prezio interesgarria. 646514494

-Mitsubishi L200 bat salgai. SS-AZ eta egoera onean.
646514494

- Garaje bat alokatzen da Bizkarre kalean. Neurriak 2,5m x
5m  eta 2,1 metrotako altuera. 943361265.

-50cc-ko motorra daukat salgai. Aukera paregabea. 2 urte
eta oso kilometro gutxi. Beti garajean, ondo zaindua.
622369646.

- Sotano komertzial bat alokatzen da 600 eurotan.
650938489

- Txoko polit bat alokatzen da. 650943847
- Atxegalden Aristitxo kalean 90 metro karratu (bi solairu-

tan) dituen lokal bat alokatzen da. 658716970.

LANPOSTUAK
Lan-eskaerak
- LH-n edota DBH-n klase partikularrak emateko prest

egongo al zinateke? Hala bada, pasa zaitez Udarregi
Ikastolako idazkaritzatik izena ematera.

- Pertsona baten bila gabiltza irailetik aurrera eguerditan
haurra ikastolatik etxera ekarri eta bazkaria emateko.
Interesatuak deitu 696429899.

- Astebukaeratan lan egiteko,  zerbitzari moduan aritzeko
pertsona bat behar dugu. 943 36 67 10.

Lan-eskaintzak
- Usurbilen urte asko daraman emakume bat eskaintzen da

etxeko lanak egiteko, interna moduan edo ordutegi
luzerako. Erreferentziekin. 687348223 / 943364310.

- Mutil gazte bat eskaintzen da baserri edo baratzeko lanak
egiteko, mendia garbitzeko edo igeltseritza lanetan ari-
tzeko, 677593772.

- Esperientziadun arkitektura ikaslea udan zehar klase par-
tikularrak emateko prest legoke 10-17 urte bitarteko
gazteei. Tlf: 628 06 54 70

- Neska gazte bat eskaintzen da udaran zehar klase partiku-
larrak emateko, LH eta DBH mailak. 630 642 352.

- Etxeko lanak egiteko prest nago, arratsaldez, baita jende
nagusia edo gaztetxoak orduka zaintzeko ere. Telefono
zenbakia: 606 800 837.  

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, pertsona
helduak zein haurrak zaintzeko edo ostalaritza laneta-
rako. Esperientziduna. 658107757

- 23 urteko mutila, Usurbilen lan bila dabil barrako zerbi-
tzari edo sukaldari laguntzaile gisa lan egiteko urte oso-
rako. Lanean berehala hasteko prest: 622 065 461
(Alex).

- Neska bat, etxeko lanak edo haurrak zaintzeko prest, goi-
zez 8:00-15:00 artean. 679 742 413.

- Astebukaeratan edo astean zehar goizeko 10:00etatik
arratsaldeko 16:00ak arte garbiketa lanak edo pertsona
helduen zaintzan lan egingo nuke. Interesatuak deitu
618410123

- Emakume batek interna moduan pertsona helduak zein
haurrak zaintzeko lana bilatzen du. 660554968

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
676188411

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
630438571

-Gizon bat eskaintzen da pertsona helduak zaintzeko edo
baserriko lanak egiteko. 662461568

- Jardineritza lanak egiten ditut, txukun eta modu onean.

Iñaki: 677 44 31 40.
-Saltzaile, zerbitzari, pertsona helduak zein haurrak zain-

tzen edo garbiketa lanak egingo nituzke. Interesatuak
deitu 656446835

-Mekanikari gisa, baserrian, edota helduak zaintzeko prest
nago. 648 785 026.

-Emakumea interna edo goiz zein arratsaldez orduka lan
egiteko prest. 648 785 026.

- Zerbitzari, sukaldari laguntzaile edo garbitasun lanak egi-
teko neska bat eskaintzen da. 664048228

- Mendian edo abeltzaintzan lan egiteko prest nago. 666
38 26 97.

-Emakume bat orduka edo interna moduan lanean aritze-
ko eskaintzen da. 608 835 033.

- Matematika eta estatistika klaseak ematen ditut, edozein
mailan, esperientzia handia. 646 717 676.

-Autoen mekanikari gisa lan egingo nuke. 943 368 574.
- Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da. 620

185 927.
-Arratsaldetan umeak zaintzeko neska euskaldun bat

eskaintzen da. 685 716 774.
-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da. 630 768

325.
- Neska bat eskaintzen da haurrak edo pertsona helduak

zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 620 364 176.
-Pintore edo burdinlari gisa lan egiteko prest nago. 654

217 752.
-Fisika eta matematikako klase partikularrak emateko

prest, neska gazte esperientziaduna. Lehen
Hezkuntzatik Batxilergo mailara arte. 685 772 602 //
943 371 277.

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

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko zein etxeko-
lanak egiteko.  679742413.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Bugaboo markako umeentzako kotxea daukat salgai.
Kapazoa eta silla ditu eta burbuja eta zakutxoa ere bai.
Interesatuak deitu 616586851 telefonora.

- Su-egurra salgai modu onean. 689937338 Jesus Mari.
- 7 gazteko lagun taldea gara eta lokal bat alokairuan har-

tuko genuke. 617 802 088.
- Flex markako ohe artikulatua eta latex koltxoia salgai.

700 euro. 667521874
-Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasunaren

kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edo USBaren
bidez txipik instalatzeko beharrik gabe. Kontsola ez da
irekitzen eta horrela, garantia ez da galtzen, dena soft-
warearen bidez egiten da. 635729637

-Argazki zaharrak berritzen ditut. Bideoak montatzen
ditut bai bideoarekin, bai argazkiekin DVD formato-
an. 635729637

- Aiako babarruna salgai, prezio onean. 670410273.
- Zaldi bat jartzeko lur sail bat edo ikuilu bat alokatuko

nuke Usurbil edo inguruan: 616260451
- Ostalaritzako makinaria, kafetegiko altzariak salgai; aul-

kiak, mahaiak, kafe-makina,...
607 389 570 (Mireia). istergo@hotmail.com

- Informatikaria naiz. Ordenagailuen edo informatikari
buruz edozein zerbitzu behar izanez gero. Oskar: 609
468 759   oskarsm@hotmail.com

- Ezkontzetan abesteko talde bokal bat nahi baduzu, deitu
665745071 (Iñaki)

- Ohea egiten den 3 plazako sofa bat daukat salgai 125
euro. Kolore argia, txuri-beig kolorekoa. 655731915

-Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari lirikoa.
Maketa bat entzungai daukat. 690784113

- Etxebizitzen erreforma orokorrak egiteko zerbitzua. Jon
672 173 466.

- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa jasotzen ari
direnak beraien moxal jaioberriekin eta urtebeteko
behorra. Tf: 626 220 925.

Oharrak, zorion agurrak,
jaio edo hildakoen berri ema-
teko azken eguna: asteartea,
eguerdiko 12:00etan.
erredakzioa@noaua.com






