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Euskal Herrira!

Euskal presoak

17. Or.“ERREGEA ETA BUFOIA” EMANALDIA

“EMAKUMEAK PROTAGONISTA” ZIKLOA

5. Or.

14. Or.

ORMAZABALEN DIMISIO ESKAERA

9. Or.TXOTX GARAIA ARAETAN

Albistea iruditan

Maiatzaren 22ko udal hauteskun-
deei begira, herri programaren

lehen zirriborroa prest du jada
Usurbilgo Ezker abertzaleak.
Herritarren ekarpenekin osatu nahi dute
ordea, “zuen ahotsa gure hitza izateko.
Guztion artean Usurbil hobea eraiki
asmoz”, adierazi zuten larunbat eguer-
dian frontoian eskaini zuten agerraldian.
Horretarako, etxez etxe inkesta bat
banatuko dute, usurbileginez.com blo-
gean iritzia emateko aukera izango da
eta herriko taldeekin ere bilduko dira.
Hauteskundeetara, 2007ko gogo berare-
kin aurkeztuko direla iragarri dute,
“duela lau urte abiatu genuen herri
proiektua bururaino eramateko”.

Ezker abertzalea, datorren legegintzaldia prestatzen

hilaren 12rako herri batzarra deitu dute, 15:45etan artzabalen.
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HE R O R R E K E S A N

ARITZ GORRITI

Aste gutxi geratzen dira, hiru bat asko jota, ofi-
zialki lo zorrotik esnatu eta urtaro bizi eta kolo-

retsuenean, udaberrian murgiltzeko. Zubi lana ondo
egiten lagunduko dute aurten, Gipuzkoa Zero Zabor
bilgunekoek Zubietan martxoaren 20an antolatu
duten Flash Mob ekimenaren inguruko festarekin. 

Aldarrikapen koloretsu eta alaia izango da hain
zuzen, NOAUA!-ko egutegian ageri den moduan,
usurbildarrak eguneroko bizitza koloreztatzen hasi
zirenetik bi urte betetzear diren honetan. Egun han-
dien antzera, M-16ak, atez ateko bilketa martxan jarri
zela gogorarazten digu. 2009an izan zen eta pentsa
garai hartan, egunero etxe atarira zer hondakin zati
atera zalantzan izatetik, hondakin zati bakoitzean zer
sartzen zen argi ez izatetik, normaltasunera, bai, nor-
maltasunera zer modutan igaro garen. 

Elkarrizketarako gai nagusi izateari utzi dio. Kontu
guztietan bezala, zer hobetua beti egongo den arren,
egun ez da liskarrerako auzia, bizi ohitura bat gehiago
baizik. Hau makarroiak jaten ikastea, bizikleta gainean
erori gabe mugitzen jakitea bezalakoxea da. Behin bel-
durra gainditu, ikasi eta barneratuta, ez dago atzera
bueltarik. Barneratua dago barneratu beharrekoa eta
kito. Errealitatetik kanpoko komentariorik ez bada, ia
nork esan dezakeen aurkakorik. 

Bada ordea barneratua, eta are gutxiago onartua ez
dagoen bestelako egitasmorik. Pentsa zenbat urte pasa
diren. Jarri nahi zuten Urnietan, mugitu zuten
Oreretara, orain han, gero hemen. Jarri dute dirua

(guztiona, noski, guri baimenik eskatu gabe.
Litxarkerietarako amari dirua kentzen dion haurrak
bezala, bai baitaki zuzenean eskatzen badio ez diola
xentimorik emango. Haurrak ezezko borobila jasoko
duela alegia), baina berdin, enpresa eraikitzaileak lor-
tzeko lehiaketa martxan dute, bidea egiten hasiak
dira... Baina hara nondik oraindik ez duten lortu
denon diruarekin finantzatuko duten egitasmo bat.
Herritarrei zuzenduriko egitasmo batek behar duena,
babesa, onarpena, baietza.

Hamarkada bat igaro da “ideia” hau batzuei burura-
tu zitzaienetik. Eta errauste plantak lortu ez duena bi
urte baino gutxiagoan atez ateko bilketak lortu du.
Hitzez esandakoa egiaz eta ekintzez erakutsi eta egitea.
Gutako bakoitzak sortzen dugun hondakinekiko eran-
tzukizuna izatea, ingurumena eta osasuna zainduz,
eguneroko ekintza txiki-handien bidez. Heldutasunez,
sentsibilizatuta eta errausketaren aurrean alternatibarik
badela agerian utziz.  

Etorkizun hurbilak bi argazki desberdin bezain
garrantzitsu utz ditzake, gai honi dagokionean.
Urteurrenarekin batera, bi hitzordu zehazki; bat maia-
tzaren 22an, bozken bidez herrialde mailan ingurumen
alorrean datozen urteotan herritarrek zer nahi duten
erabakitzeko aukera izango dute, edo behar lukete.
Lehenago, bigarren urteurrena aldarrikapendun dan-
tzan ospatu nahi duenak, hor du martxoaren 20an
Zubietako Flash Mob ekimena. Denok har dezagun
arnas garbia. Bizitzeko, osasuntsuago noski.  

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

Bi urte

Ika-mika

Lerro hauekin gure eskerrak eman
nahi dizkiegu azken asteotan gure

ordezkaritzarekin elkartu diren herriko
elkarte kultural, sozial eta kiroletakoei.

Elkarte horiekin izan dugun elkarriz-
keta zinez aberatsa izan zaigu. Kritikak
entzun ditugu eta aldi berean on eginda-
koak aitortu. Eta garrantzitsuena, beren
lan esparruetatik, duten herri ikuspegia

erakutsi digute eta ekarpenak egin gure
hauteskunde programan txertatu ahal
izateko. Aldez aurretik azaltzen dugu
ekarpen guztiei ezingo zaiela aurre egin;
batzuk ez datozelako bat gure herri-ikus-
pegiarekin; beste batzuk, gaur egungo
udal egoera ekonomiko-finantzarioak ez
duelako ahalbidetzen. Garatu dugun
herri-programa osatzeko partehartze

prozesu hau zinez aberatsa izan da, eta
horregatik, beste behin ere, mila esker.

Hauteskunde programarako ekarpen
gehiago egin nahi ezkero aukera dago
www.h1usurbil.net gunean horretarako
prestaturik dagoen atalean.

Usurbilgo Hamaikabat

Hamaikabaten eskerrak herri elkarteei

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: martxoak 11.   Idatzia ekartzeko azken eguna: martxoak 7.



5Noaua! - 2011ko martxoaren 4an

PI L-P I L E A N

Carlos Ormazabalen dimisioa eskatu dute

Usurbil, Hernani eta Oiartzungo alkateek

Iruzur egitea egotzita, Carlos
Ormazabal garapen iraunkorreko
foru diputatuaren dimisioa eska-

tu berri dute Usurbil, Hernani eta
Oiartzungo udaletako alkateek.
Udalerriotatik atez ate bilduta eraman-
dako zati organikoaren ia erdia zabor-
tegira botatzen dutela salatzen dute,
Lapatxeko konpostatze plantak ez due-
lako behar besteko gaitasunik aipatu
hondakin zati guztia tratatzeko.

Joan den otsailaren 25ean udalbatza
aretoan, Xabier Mikel Errekondok,
Marian Beitialarrangoitiak eta Aitor
Etxeberriak eskaini zuten agerraldian
"nahita iruzur egitea" egozten zioten
Carlos Ormazabal foru diputatuari.
Iruzurra, hiru alkateen esanetan,
Mankomunitate, udal eta herritarrei.
Lapatxeko konpostatze plantara gaika
bilduta ailegatzen den organiko kopu-
ruak bertan tratatu daitekena gainditzen
duenez, landu ezin den organikoa
zabortegira botatzen ari direla salatu
zuten hiru alkateek. Zehazki, organiko-
aren ia erdia, %40a, zabortegira doa,
prentsaurrekoan baieztatu zutenez. 

Konpostatze planta, txiki
Ziotena datuekin argudiatu zuten.

Usurbilen, Hernanin eta Oiartzunen
atez ate bildutako organikoa aintzako-
tzat hartuta (%71,5), horri Gipuzkoako
zenbait udalerrietan martxan dagoen
bost edukiontzien sistemarekin biltzen
dena batzen bazaio (%28,5), lau mila
tonaraino igo zen 2010. urtean gaika
bildutako organiko kopurua. Baina hiru
alkateok salatzen zutenez, "Lapatxeko
konpostatze plantak urtean gehienez
2.500 tona jaso ditzake". 

Errausketa justifikatu beharra
Oso larritzat, eskandalutzat jotzen

zuten gertatzen ari dena. Oiartzungo
udaleko alkateak salatzen zuenez, aipatu
hondakin zatiarekin batera, "herritarren
esfortzuaren ia erdia zabortegira doa".
Ahalegin hori zabortegira botatzea ez
dela zilegi aldarrikatu zuen
Beitialarrangoitiak. Errekondok gaine-

ratzen zuenez, honen guztiaren atzean,
Aldundiaren "lehentasuna errauste
planta da, baliabide ekonomikoak eta
herritarren esfortzuak erraustea". Eta
planta justifikatzeko, ziotenez, "atez
ateko bilketa iraindu eta oztopatzea".
Hori gutxi balitz, aurreko astean Carlos
Ormazabalen adierazpenak ahotan
hartu zituzten hiru alkateek. Hain
zuzen, Aldundiak ez du aurreikusitako
beste bi konpostatze planta eraikitzeko
asmorik.

Halere, hiru alkateek atez ateko bilke-
tarekin aurrera jarraitzeko irmotasuna
erakutsi zuten.

“Non dago gure konposta?”
Lapatxeko plantaren gaitasun falta

agerian uztearekin batera, gunea baime-
nik gabe funtzionatzen ari dela salatu
zuten. "Nola da posible?" zioten.
Usurbil, Hernani eta Oiartzungo alkate-
ek, gaurkoz erantzunik ez duen bigarren
galdera ere badute. "5.000 tona inguru
garraiatu dira Lapatxera, 2009tik. Ezer
ez dugu jaso bueltan. Non dago gure
konposta?".  

Egoerok argitu, eta zuzentzeko elkar-
lanerako prestutatasuna agertu zuten,
hiru udalerrietako alkateek.
“Inposiziorik gabe, elkarlanerako eskua
luzatua dugu”, adierazi zuten prentsau-
rreko amaieran.

irudian, hernani, usurbil eta oiartzungo alkate marian beitialarran-

goitia, xabier mikel errekondo eta aitor etxeberria hurrenez hurren.

Ostiral honetan,

Aldundiarekin bilera

Kazetarien galderei erantzunez,
prentsaurreko amaieran ira-

garri zutenez, ostiral honetan, mar-
txoak 4 Gipuzkoako hainbat udale-
tako ordezkariak Markel Olano
Ahaldun Nagusiarekin eta Carlos
Ormazabal garapen iraunkorreko
diputatuarekin biltzekoak dira.
Hainbat alkate gipuzkoarrek otsai-
laren 14an Aldundian bertan erre-
gistratu zuten bilera eskaera, erraus-
te plantaren finantziazioari buruz
hitz egiteko eta datozen hauteskun-
deak baino lehen, Aldundiak gai
horri loturiko erabakirik har ez
dezan eskatzeko.

Donostiako Ituna
Asteartean bestalde, Usurbilgo

Itunaren antzera, Donostiako Ituna
sinatzekoak ziren hiriburuko hain-
bat eragile. Usurbilgo Itunarekin
bat egin du bestalde,  Debagoienako
Mankomunitateak. Besteak beste,
Zero Zabor programak bultzatu eta
errauste plantaren sei urteko mora-
toria eskatzen dute itunok.
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EL K A R R I Z K E TA

Informazio nazionala eta tokikoa
jorratu nahi duen telebista, eus-
kara hutsezkoa. Euskara da bere

funtsa, eta honez gain, gure xumetasu-
nean, alternatiba bat gara”. Modu
horretan definitzen du Naroa Iturri
kazetariak bere lantokia, Hamaika
Telebista. Emititzen hasi zirenetik bi
urte bete berri dituzte. Udalarekin sina-
tua duten elkarlanerako hitzarmenari
esker, beste berrikuntzen artean, aurre-
rantzean Usurbil eta usurbildarren pre-
sentzia bermatuko da aipatu telebista
katean. Iturrik berak dakartza xeheta-
sun gehiago.

NOAUA! Bada euskaraz emititzen
den telebista katerik, baina zuen bereiz-
garrietako bat gaiak jorratzeko ikuspe-
gia da ezta?

Naroa Iturri. Badaude gu bezalako
tokiko telebista txikiak, duela urte asko-
tik izugarrizko lana egiten dutenak.
Haiei eskertzea besterik ez dago, asko
ikasi baitugu. Beraien herri eta eskualde-
ei mesede handia egin diete. Hamaika
Telebista pribatua da. Gaur egun telebis-
ta publikoekin gertatzen dena da, ez
direla ikusten gauza batzuk, betoak ere
egon badaudela. Jendea informazio ani-
tza ikusi eta entzuteko irrikaz dago. Argi
duguna da geure etxean ateak ez dizkio-
gula inori itxiko. Anitzak izaten saiatuko
garela. Ez dutenak etorri nahi, ez daite-
zela etorri, baina gonbita beti guztiei
egina dago.

N. Bilbon ireki zenituzten ateak
lehen aldiz. Egoitza zentrala bertan
duzue, baina Hamaika Telebista heda-
pen prozesu betean dago. Nondik abia-
tzen da eta zertan da orain, zabalkunde
prozesua?

N. I. Duela hiruzpalau urte erkidego-
ko lizentziak hartzeko aukera izan zen.
Hamaikak hamar hartu zituen. Horren
baitan, Bilboko zonaldean hastea eraba-
ki zen. Erabakiak bere zergatia ere
bazuen. Bilbon hastea pentsatu genuen,
bat, Bilbo hiri erdalduna izatearen mito
handia dagoelako. Baina Bilbon euskal

komunitatea badela erakutsi eta jendeak
eskertu duela uste dugu. Handik
Bizkaiko beste hainbat esparruetara
zabaldu zen. Hurrengo pausoa, urte eta
erdi pasatxora, Donostian korrespontsa-
lia txiki bat zabaltzea izan zen. 

Jada, Buruntzaldean eta
Donostialdean ikusi daiteke eta orain
Oarsoaldea eta Bidasoaldeara zabaldu da
Hamaikako emisioa. Hendaian ere ikus-
ten gaituzte. Orain bidean datorrena,
Eibar eta bere inguruko bailara guztian
LTD bidez ikusteko aukera da. Beraz,
pixkanaka saltoak ematen ari gara.
Gasteiz osoan ere LTD bidez ikusten da.

N. Egoitza nagusia Bilbon kokatu
arren, hedapen prozesuak herritarren-
gandik are gertuago eginiko programa-
zioa ekarriko du?

N. I. Telebista honek badu nazio ikus-
puntua, hortik jorratutako saioak. Baina

oso garrantzitsua iruditzen zaigu tokiko
telebista garen heinean, tokiko informa-
zioa ere jasotzea. Asko interesatzen
zaigu, Usurbilen, Lezon edo Hernanin
zer gertatzen den. Alor hori, pixkanaka
erreportaje eta kolaborazioen bidez
jorratzen ari gara. Tokiko komunikabi-
deekin ere hitz egin dugu. Ia denon arte-
an, informazio hori bateratu dezakegun. 

“Denok denetarik egiten dugu”
N. Zuen programazioan zer eduki,

saio eta aurpegiek dute lekua?
N. I. Denetarik. Baliabide ez oso han-

diekin eginiko eta beste ikuspegi bat
ematen duen albistegi xume, duin eta
txukuna egiten saiatzen gara. Hainbat
arloko elkarrizketei ere garrantzi handia
ematen diegu. Telebista eta irratietan,
elkarrizketek azkarrak eta ez oso sakonak
izan behar dutela dirudi. Guri gustatzen
zaigu, elkarrizketatua hona datorrenean
gustura sentitzea, eta zer egiten duen
jakin nahi dugu. Magazine bat ere badu-
gu. Aurpegi desberdinak izan dira saio
horretan, eta hori seinale ona da.
Hamaikan argi dugu, denok denetarik
egiten dugu. Eta horrek bere enkantua
du. 

Naroa Iturri, Hamaika Telebista: “Telebista

parte hartzailea garen heinean, ateak irekita ditugu”

Naroa Iturri kazetaria, Hamaika telebistak 

Donostiako zuhatzu enpresa gunean duen egoitzan.

“Jada Buruntzaldean eta
Donostialdean ikusi daiteke

Hamaika Telebista”

NAROA ITURRI
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EL K A R R I Z K E TA 7
NOAUA! Laguntzaileekin sare bat

osatzen ari zarete ezta?
Naroa Iturri. Telebista parte hartzailea

nahi genuen hasieratik eta nik uste hori
lortzen ari garela. Jendeak herriko telebis-
ta bat izan daitekeela ikusten du.
BERRIAk egin bezala bideratu dugu
akzioen kontua. Kapitala gehitze aldera,
nahiz eta sozio batzuk izan, gaur egun ere
akzioak lortzeko aukera bada.
www.hamaika.tv web orrialdean dago
telefono zenbakia. Ongi etorriak izango
dira.

N. Web gunean bertan, Hamaika
Telebistan edukiak ikus daitezke?

N. I. Telebistako edukiekin elikatzen
dugu eta 24 orduko zuzeneko emisioa
dugu. Nafarroa eta Iparraldetik ikusi nahi
bagaituzte, hau da irtenbideetako bat.
Aurrera begira, gure helburua euskarazko
telebista bat Euskal Herria osorako izatea
litzateke.

N. ETB-n lan egindakoa zara.
Telebista kateak ikus-entzuleen lehian
murgilduta daude. Eskaintza anitza dela
eta, geroz eta zatituagoa dagoen tarta
horretan, zer modutan kokatzen duzue
Hamaika Telebista?

N. I. LTD ireki zenetik telebista mun-
duaren tarta ikaragarri zatitu da.
Hamaika urtez egon nintzen ETB-n lane-
an. Audientziaren morroi zara han.
Audientzia minutuz minutu aztertzen ari-
tzen ginen. Guk ordea ez ditugu audien-
tziak ETB-ren moduan neurtzen eta hala
lan ez egiteak estresa kentzen dizu.
Intuizioz eta ahoz ahokoarekin saiatzen
gara. Kolaboratzaile asko ditugu. 

Arazoak baldin badaude, ez gaituztela
entzuten, deitu, kalean gelditu edo e-mai-
lak bidaltzen dizkigute. Euren proposa-
menak bideratu ditugu. Beste modu
batera jokatzen dugu, jendearen nahi
horietara. 

N. Usurbilgo Udalarekin elkarlanera-
ko hitzarmen bat sinatu duzue. Zer era-
gin izango du Hamaika Telebistan?

N. I. Beste herriek bezala, Usurbilek
ere bere presentzia izatea nahi dugu geure
parrillan. Hitzarmen hauek sinatzea oso
garrantzitsuak dira, ez bakarrik ekonomi-
koki noski, herriaren inplikazioa dugula-
ko eta guretzat informazio iturri direlako.
Beraz Usurbil ikusteko aukera izango
dugu, bai erreportajeetan, bai albistegie-
tan, bai mahai inguruetan ere Usurbilgo
jendeak hitz egiteko aukera izango du.
Usurbilen gertatzen dena jorratu eta
herritarren iritzia ere jasoko dugu. 

N. Usurbildarrek proposamenik egin
edo berririk eman nahiko balute zer egin
dezakete?

N .I. Telebista parte hartzailea garen
heinean, ateak irekita ditugu. Oso garran-
tzitsua da guretzat, usurbildarrek infor-
mazio iturri bezala jokatzea. Bidal dezate-
la interesatzen zaiena, grabatutako bideo-
ak, proposa ditzatela gaiak… Zuhatzun
gaude. Usurbildarrei etortzeko esan,
ateak eta besoak zabalik hartuko ditugu.

Hamaika Donostia Telebista 
Helbidea: Zubiberri bidea 29, Zuatzu

enpresa parkea-Ondarreta eraikina.
20.018 Donostia.

Telefono zenbakia: 943 537 284.
Posta: donostia@hamaika.tv
Web orrialdea: www.hamaika.tv

Aurrerantzean, baita Usurbilgo berri ere

“Asko interesatzen zaigu,
Usurbilen, Lezon edo

Hernanin zer gertatzen den”

NAROA ITURRI

“Leku txiki bat”,

haurrei eskainitako saioa

NOAUA! Berrikuntzak ere bada-
toz Hamaika Telebistara, ezta?

Naroa Iturri. Proiektu berriak
bidean dira orain. Teknologiari
buruzko saioa hasiko dugu martxo-
an, gazteei begira. Beste berrikuntza,
“Hurbilean” ordu erdiko elkarrizketa
saioan pertsona baten ibilbideaz hitz
egiten saiatuko gara. “Leku txiki bat”
duela gutxi hasi duguna, haurrei
zuzendutako arratsaldeko tarte bat
da. Gutxi barru, Pirritx, Porrotx eta
Marimototsekin lotara joateko abesti
bat ere egingo dugu. Beti proiektue-
tan pentsatzen gabiltza. Aipatzekoa
da, zenbat jende dagoen gu laguntze-
ko prest. Hor dago Hamaikaren
oinarria. 

Naroa Iturri, “Esatea libre”

saioan.

“Usurbilen gertatzen dena jorratu eta herritarren iritzia ere

jasoko dugu”, dio Naroa Iturrik.
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Gipuzkoa Zero Zabor (GZZ)
bilguneak gutxienez bi mila
gipuzkoar bildu nahi ditu

martxoaren 20an, Zubietan grabatuko
den Flash Mob ekimenean.  Herritarrak
parte hartzera deitzen dituzte antolatzai-
leek. Entsegu saioak burutzen ari dira.

"Txuri beltzezko proiektua da erraustegia,
eta guk koloretako mundu alaia nahi dugu,
dantzan egiten duena, bere kideei elkartasu-
na adierazten diena, hondakinekiko arduraz
jokatuz murriztu, berrerabili eta birziklatu
nahi duena eta osasunaren eta ingurumena-
ren zaintza lehenesten eta babesten duena",
horixe lortu nahi du Zubietako Flash Mob
ekimenaren bidez GZZ-k, ordezkariek joan
den astean eskaini zuten aurkezpen pren-
tsaurrekoan adierazi zutenez. 

Elkartasun keinua zubietarrei
Grabaziorako eskenatoki gisa Zubieta

aukeratu izana, ez da kasualitatea antolatzai-
leen esanetan. “Tokia eta egunarekin arazoa
eta irtenbidea irudikatu nahi ditugu.
Zubietan, gipuzkoarron hondakinak erre-
tzeko errauste-planta toxikoa bertan eraiki

nahi dutelako”, adierazi zuten GZZ-ko
ordezkariek.

Ekimenerako argitaratu duten kartela
esanguratsua da. Puntu beltzez beteriko eus-
karria dirudi. Herritarren ikusmenarekin
jolastuz ordea, errauste planta irudikatua
dago, ohartaraziz, “erraustegia. Ikuste
hutsak gaixotzen zaitu”. 

Zubietan eraiki asmo duten errauste plan-
ta egitasmoa ezkutatu nahi dutela salatzen
du GZZ-k. Era berean, zuloa egin eta tximi-
nia estali diotela gaineratzen zuten prentsau-
rrekoan, planta ezkutuan uzteko.
Herritarrei, osasunaren alde, moratoria
eskatu eta errausketari ezetz esateko, ekime-
nean parte hartzera deitzen diete antolatzai-
leek. Baita, gaineratzen dutenez, "zubietarrei
elkartasuna eta kariñoa erakusteko".

Entsegua, hilaren 13an
Flash Mob-aren grabazioa dela eta, mar-

txoaren 20rako goiz osoko festa antolatu
dute Zubietan. 10:30etatik aurrera, dantza
emanaldiak, ogitartekoak, barrikotea eta
freskagarriak egongo dira. Baita koreografia
ikasteko entsegu saioak ere, tartean, Porrotx
eta Marimotots irakasle lanetan arituko dira.

DJ emanaldia egongo da eta 13:30etan
Flash Mob erraldoia grabatuko da.  

Hitzordua ailegatu artean, prestaketa
lanek aurrera jarraitzen dute. Hurrengo
entsegu saioa, martxoaren 13an burutuko
da, 12:30etan frontoian. Ekimenaren ingu-
ruko informazio gehiago noiznahi, gipuzko-
azz.com web orrialdean.

Erronka, 2.000 gipuzkoar batzea

aurkezpen ekitaldiko irudia.

Herriko jaietarako lau hilabete
falta arren, prestaketa lanak
hasiak dira jada. Joan den

otsailaren 23an bildu zen lehen aldiz,
Santixabeletako Jai Batzordea. Eta jada
antolakuntza lanen bidean aurreneko
pausoak emanak dituzte. 

Zehaztua dutenez, 2011ko Santixabelak
ekainaren 30etik uztailaren 3ra ospatuko
dira. Aurtengoak beraz, lau jai egunez osa-
turiko festak izango dira. Programatuko
diren ekitaldien artean berrikuntza nabar-
men bat txertatzeko asmoa du Jai

Batzordeak. Xehetasunak gerora zehazten
joango diren arren, maskotaren igoera eta
txupinazoa bateratzeko asmoa du Jai
Batzordeak. Bi ekitaldiak jaien hasieran
burutuko lirateke, biak ere Dema plaza eta
frontoi inguruan.

Bilera berriz, laster
Bestalde, aurtengo maskotaren egile bila

dabiltza. Animatzen denak Udaleko
Kultura Zerbitzurarekin hartu emanetan
jarri beharko du; 943 371 999 telefono
zenbakira deituta edo kultura@usurbil.net
helbidera e-mail bat bidalita. 

Komunikazio bide berak baliatu behar-
ko dituzte, aipatu telefono zenbakia edo
posta helbidea, Santixabel jaietarako eki-
taldiak proposatu eta antolatu nahi dituz-
tenek. Aurrekontua eta ideiaren deskriba-
pena, eskaera orri batean jasota, martxoa-
ren 11 baino lehen aurkeztu beharko dira.
Azkenik, egitarau lehiaketari ere garrantzi
gehiago eman nahi diote aurten eta jaiek
genero ikuspegitik landutako irizpideak
ere jasoko dituzte. Lehen bilera burutu da
jada, baina ez azkena. Jai Batzordearen
hurrengo bilera hitzorduak zehaztuak
daude; martxoaren 23an eta apirilaren
13an hain zuzen.

Santixabeletako prestaketa lanak, abian
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1992tik lanean dihardute Araeta
sagardotegian. Euren sagastie-
tako fruituaren emaitza dasta-

tzeko aukera egongo da denboraldia
amaitu arte. Hara joateko gonbita
egina dute Araetatik. 

NOAUA! Zer nolako ekoizpena
prestatu duzue aurtengorako?

Ramon Kamino. Sagardo ona dugu
aurten. 

Amaia Kamino. Bost kupel bete
ditugu aurten. Urtarrilaren 13an hasi
genuen ofizialki denboraldia, festa
berezia egin genuen kirol munduko
jendearekin. Ordutik irekita dugu, ia
jendea animatzen den.

N. Noiz hasten dituzue denboraldia
prestatzeko lanak?

A.K. Urte guztiko lana da azkenean.
Hasieran sagastiak garbitu behar ditu-
zu, atzeko lan handia dago. Sagarra
bildu, sagarra jotzean ere gainean egon
behar duzu. Beste maila bateko lana da
eta orain dastatzea tokatzen da. 

N. Kupeletan zer entzuten duzue?
A.K. Izaten dira eztabaidak, hura

gehiago gustatzen zait, nik badakit, ia
nagusiari zer sagardo gustatzen zaion...
eta halakoak. Hori dena bezala, batzuek
sagardo gozoagoa nahiago dute, besteek
garratzagoa. Gustura ibiltzen dira. 

N. Araeta jatetxea sagardotegia
baino askoz ezagunagoa da. Zer dela
eta?

A.K. Jendeak gehienbat Araeta jate-
txe moduan ezagutzen du eta sagardo-
tegia ez da ezagutzen edo jendeak
behintzat ez du hartzen sagardotegi
bezala. Baina jendeak jakin dezala
sagardotegia ere badugula. Txotx
garaian bakarrik irekitzen dugu eta gero
sagardo hori botilaratu egiten da.
Jatetxean bertako sagardoa soilik edaten
da.

N. Sagardotegia bera bultzatu

nahian ariko zarete ezta?
A.K. Sagardoa bertan egiten dugu.

Gustatuko litzaiguke jendeak beste
sagardotegi baten moduan ezagutzea.
Jatetxeaz gain, sagardotegi bezala.

N. Krisialdiak eragin al du bezeroen
joan etorrian?

A.K. Jende gutxiago dabilela nabari
da. Halere mugitzen da eta etortzen
dena, gustura joaten da. Urtarrilean
makal samar hasi baginen ere jendea
mugitzen hasia dago. Talde handiekin
lan asko egin izan ohi dugu.

N. Zergatik joan behar lukete beze-
roek zuen sagardotegira?

A.K. Bertako sagarrarekin eginiko
sagardoa dugu. 2004tik Zubietako
sagarrarekin soilik ekoitzitakoa.

R.K. Sagardoarekin pozik geratzen
dira bezeroak eta bat baino gehiago
sagardo kaxa hartuta etxeratzen da. 

N. Emakumeak ere zuen tartea egi-
ten ari zarete, tradizionalki gizonezko-
ena izan den munduan ezta?

A.K. Emakumeak geroz eta gehiago
ikusten dira, sagardozale elkartean ere
geroz eta gehiago mugitzen dira eta
ardura gehiago hartzen ari gara. Gure
lanerako joerak ere aldatzen joan dira

eta geroz eta emakume gehiago dago
lan merkatuan eta honetan ere tokatu
da. Pixkanaka martxa hartzen ari gara.

R.K. Eta bezeroen artean ere emaku-
me asko dago. Lehen 80 gizonezko eta
hiru emakume etortzen ziren, orain
gauzak asko aldatu dira.

Irudian, ramon eta amaia kamino aita alabak. sagardotegia jatetxea

bezain ezagun egitea dute aurrera begirako erronketako bat. 

Bakailaoa, 
bezeroen gustukoena
N. Etxeko gomendiorik bai

menuari dagokionean?
A.K. Bezeroak bakailoarekin

geratzen dira oso gustura. 

N. Menua, sagardotegikoa?
A.K. Hala da. Baten batek ez

badu nahi, jatetxea dugunez, beste
zerbait eskaintzeko aukera dugu.
Baina oro har, sagardotegira dato-
rrenak sagardotegiko menua auke-
ratzen du.

Datuak
Informazio gehiago eta erreser-

bak: 943 362 049 - 943 366 604,
araeta.com edo araeta@araeta.com

Zenbatentzat lekua: 100 bat
lagunentzat.

Irekiera epea: txotx garaia.
Kupelak: bost.

Amaia Kamino, Araeta sagardotegia: 

“Bertako sagarrarekin eginiko sagardoa dugu”



10 Noaua! - 2011ko martxoaren 4an

HERRIKO TALDEAK

Zirrikitu guztietan barrena
Sare sozialetan ere aurkituko duzu NOAUA!ren arrastoa

Facebook, Twitter, Tuenti…
Sare sozialak pil-pilean daude
gaur egungo Interneten; gizar-

te birtualaren isla dira, eta harreman
pertsonalak eta profesionalak sortzeko
balio dute. Hedabideek ere sare soziale-
tarako bidea hartu dute. Ildo horretan,
Facebook eta Twitter sare sozialetan
bere tokia hartu du NOAUA!k.
NOAUA! paperezko astekariaren eta
www.noaua.com web orrialdearen osa-
garri.

Erabili ala ez erabili, Facebook,
Twitter edo Tuenti, gero eta oihartzun
handiagoa duten hitzak dira. Sare sozial
hauen bitartez, kontaktu asko egiteko
aukera dago eta, era berean, norberak
bere kontaktuen informazioa jasotzeko
aukera du. Informazio hori hainbat
gauza adierazteko izan daiteke: mezu
motzak eta zehatzak informazio konkre-
tua emateko, edo bakoitza zer egiten ari
den edo momentu batean zer pentsa-
tzen edo sentitzen ari den adierazteko. 

Facebook, sare ezagunena
Jabi Asurmendi Bitarlan Informatika

Zerbitzuak enpresako kideak Berrian
adierazi izan duen moduan, “argazkiak,
bideoak, audioak, estekak, artikuluak
eta bestelako multimedia elementuak
partekatu ahal dira kontaktuekin.
Gainera, kontaktuek iradokizunak egin
ahal dituzte partekatzen diren elemen-
tuetan, edo eztabaidak sortu ahal dira”. 

Bakoitzak helburu ezberdinekin era-
biltzen ditu sare sozialak: normalean,
edo aspaldian ikusten ez duen jendeare-
kin duen harremanari eusteko, maiz
ikusten duen jendearekin beste komu-
nikazio baliabide bat edukitzeko -telefo-
noa eta posta elektronikoa bezala-,
lagun berriak edo harreman sentimenta-
lak lortzeko, bere nortasuna eta izaera
Interneten plazaratzeko, edo bere arlo
profesionala bultzatzeko zein enpresa
baten publizitatea egiteko.

Sare sozial batzuk erraldoiak dira, eta
erabiltzaile kopuru itzela dute;
Facebook-ek, esaterako, 600.000.000
erabiltzaile aktibo inguru dauzka.
MySpace-k, berriz, 200.000.000 baino

gehiago; ez da gutxi.
Informazioari lotutako hedabideak

ere facebook sare sozialeko bidea hartu
dute eta NOAUA!k ere salto hori eman
zuen iaz. Paperezko edizioaren aldean,
unean uneko albisteak zabaldu edota
irudi bitarteko albisteak plazaratzeko
baliatu dugu NOAUA!tik facebook
sarea: www.facebook.com/noaua

Web eta sare sozialen 
arteko aldea
Sare sozialetan eskaintzen den infor-

mazioa bideratuago dago. Izan ere, web-
gune batean mundu zabalera argitara-
tzen dira gauzak, www.noaua.com/
esate baterako, baina sare sozial batean,
erabiltzaile baten kontaktua denari,
nolabait ere, interesatzen zaio erabiltzai-
le horrek esan dezakeena edo zabaldu
ahal duen informazioa. 

Twitter, hitz gutxikoa
Twitter baliabidearen gakoa informa-

zioa ematea da, mezu motzen bitartez.
Horrela, informazioa zehatzagoa eta
zuzenagoa izaten da. Esan bezala,
Twitter da ideia honetan oinarritu zen
lehenengoetariko webgunea, eta gaur
egun arlo honetan gehien erabiltzen
dena dela esan daiteke. Twitteren 140
karaktere idatzi ahal dira gehienez sarre-

ra bakoitzeko. Telefono mugikorrerako
espezial pentsatutako sare soziala dela
esan daiteke.

Beste erabiltzaileen Twitter-ak jarraitu
daitezke, beren mezuak irakurri.
Horrela, informazioa emateko eta zabal-
tzeko ez ezik, informazioa edateko eta
jasotzeko ere balio du. Hau gure twitter
helbidea: twitter.com/noaua

NOAUA!k Twitter sarean duen ataria.

Lagun birtualak

Facebook-en, gustuko profilaren
edo orrialdearen lagun izateko

aukera dago, Esate baterako,
NOAUA!ko orrialdea zure interese-
koa bada, jarraitzaile egiteko aukera
duzu. Baina profilaren kudeatzaileak
(NOAUA!ren kasuan, erredakzio tal-
deak), lagun eskaera baieztatu behar-
ko du.

Dagoeneko, talde zein norbanako
ugari dira NOAUA!ren jarraitzaile:
Agirretxe Taldea eta Usurbil FT
Harane; Hotzikara, Mendeku ItXua
edota Odolaren Mintzoa musika tal-
deak; Akerra Gaztetxea zein Gernika
Usurbil taldea; Hamaikabat edota
Usurbil Eginez, Usurbilgo Lanbide
Eskola…



Otsailaren 3an DBH 3. mailako
ikasleok Urnietako ontzi ari-

nen bereizketa plantara joan ginen.
Goizeko 09:00etan autobusa hartu
eta fabrikara iritsi ondoren, bertako
langileetako batek, bereizketaren fun-
tzionamendua azaldu zigun.
Usurbilgo ontzi arinak bertan bereiz-
ten direlako joan ginen Urnietara.
Hauxe da bereizte prozesua.

Lehenik eta behin bereizte lan hau
egiteko ontzi arinak bakarrik bota
behar dira. Ontzi arin hauek makina
ezberdinetatik pasatzen dira: induk-
zioz, imanez, haizez, eskuz…eta ontzi
mota ezberdinetan sailkatzen dira: alu-
minioa, brikak, dentsitate baxuko eta
altuko polietilenoa, PET delakoa…
Behin dena sailkatuta dagoenean,
prentsatu egiten dituzte eta hauek,
gero, pilatu eta birziklatzeko fabrikei
saltzen dizkiete. Ontzi arinak ez dire-
nak, berriz, errefusa moduan beste

toki batzuetara eramaten dituzte
(hauei bataz beste %10eko portzentaia
deritze).

Ondo bereizi beharra
Zalantza batzuk ere argitu zizkigu-

ten, hauek izan ziren nagusienak.
Haurren plastikozko jostailuak,

plastikozkoak izan arren, ez ditugu
ontzi horira bota behar. Izenak dioen
moduan, ontzi arinen edukiontzia

baita. Zerbait gordetzeko erabiltzen
diren edukiontziak eta edarien meta-
lezko latak biltzen dira bertan.
Poliespanezko bandejak,  plastikozko
poltsak eta ontziak… 

Planta honetan, prentsatutako
ontziak beste fabrikei saltzen dizkie eta
guk zaborra ondo bereizten ez baldin
badugu, prentsatutako paketeak kali-
tate gutxiago izango du eta gehiago
kostako zaie saltzea. 
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Sare sozialak eta gazteak hizpide, 

Hitz Ahok antolatutako datozen bi ekitalditan

Urte gutxian indar bizia hartu
duten sare sozialak eta gazteak

hizpide nagusi hartuta, bi ekitaldi
antolatu ditu Hitz Aho Udarregi ikas-
tolako Guraso Elkarteak. Gai honen
inguruko hausnarketa bultzatu nahi
dute martxoko lehen hamabostaldira-
ko iragarri dituzten hitzorduon bidez.
Gaiaren alderdi teorikoa eta praktikoa
jorratuko dituzte.

Hasteko, Ordiziako Jakintza ikasto-
lako irakasle eta teknologia berrietan
aditu Maite Goñik hitzaldia eskainiko
du martxoaren 10ean, arratsaldeko
18:00etan Udarregi ikastolako erdiko
aretoan. Antolatzaileek berri eman
dutenez, “gaur egungo gizartean alda-
tzen ari dira komunikatzeko moduak:

messenger, facebook, twenti, twitter…
Sare sozial desberdinen gogoeta egite-
ko hausnarketa egin nahi du Udarregi
ikastolako guraso elkarteak. Sare sozial
hauen onura nahiz arriskuen ingu-
ruan”.

Twenti emanaldia
Sare sozialen alderdi praktikoa ere

jorratu nahi dute, kasu errealen bidez.
Horretarako, Gaztelekuko hezitzaile
eta gazteekin elkarlanean antolatu da
aipatu gaiari lotutako bigarren hitzor-
dua. 

Hitz Ahotik iragarri dutenez,
“Gaztelekuko gazteak twentian arituko
dira beraien artean eta emanaldia
eskainiko diete Udarregi ikastolako
gurasoei”. Martxoaren 14an izango da,

arratsaldeko 17:00etan Udarregi ikas-
tolako erdiko aretoan. Bi ekitaldiak,
LH 4.mailatik DBH-ko 4.mailara
arteko ikasleen gurasoei zuzenduak
egongo dira.

Tailer berria, Gaztelekuan
Makillaje tailerra antolatzeko asmo-

tan dabiltza Gaztelekuko hezitzaile eta
ikasleek martxoaren 21 edo 28rako.
Hil honetako azken bi astelehenetako
batean, egun bateko bi orduko saioa
burutu nahi dute,  arratsaldez, 17:30-
19:30 artean. 

Gaztelekuko gazteei zuzenduriko
ekimenean parte hartu nahi duenak
izena aldez aurretik emateko aukera
izango du, martxoaren 7an, datorren
astelehenean. Tailerrean parte hartzeko
2 euro ordaindu beharko dira.

Udarregi ikastolako DBH 3.mailako ikasleak,

goiz pasa Urnietako ontzi arinen bereizte plantan

ontzi arinen bereizketaren funtzionamendua ikasi zuten.
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Udarregi ikastolak “Inautaroak” ospatuko ditu,
ostiralean Oiardo Kiroldegian

Asteotan burututako prestaketa
lanen emaitza ikusteko aukera

izango da ostiral honetan, martxoak 4.
Inauterietako ikuskizuna eskainiko
dute Udarregi ikastolako ikasleek.
Goizeko 11:15etatik aurrera Oiardo
Kiroldegian.

Urtero gai baten inguruan oinarritu
ohi dute ikuskizuna. Aurtengoan,
“Inautaroak” izenarekin bataiatu dute
mozorro festari lotuta ostiral honetan
eskainiko duten emanaldia. 

Haur Hezkuntzako 3,4 eta 5 urteko
haurrek apaindutako zakuekin parte
hartuko dute festa giroan. Lehen
Hezkuntzakoek mailaka, garai eta
herrialde desberdinetako gizakiak
ardatz hartuta koreografia ikusgarriak
eskainiko dituzte. Txinatarrak, arabia-

rrak, lehen gizakiak, Erdi Arokoak...
agertuko dira Oiardo Kiroldegiko pis-
tara.

DBH-ko lehen hiru mailetako ikasle-
ek ere parte hartuko dute ekimenean.
Baina Udarregi ikastolatik ez dute
eskainiko dituzten emanaldien xeheta-
sunik aurreratu nahi. Sorpresa izango
da.

Ahaleginarekin, harro
Antolakuntza lanei lotuta, ikastolatik

Kiroldegiko arduradunak eskertu nahi
dituzte. "Haien jarrera onagatik eta beti
ikastolaren ekintzetarako irekiak egote-
agatik. Milesker!", adierazi dute
Udarregitik.

Bestalde, inauterietako ekimen hau
gauzatzeko burutzen den ahalegina
azpimarratu nahi dute: "Usurbilen

dugun ikastolarekin harro egoteko
modukoa da, Udarregiko ikasle guztiek
parte hartzen dute ikuskizun honetan,
lana egiten dute hau ongi prestatzeko
eta ilusio handiz aritzen dira festa egu-
nean. Ez dira ikastola edo eskola asko
egongo ikasle guztiek parte hartzen
dutena, ezta ere, honelako bolumeneko
ikuskizuna antolatzen dutenik". 

iaz, koreografia ikusgarriak

eskaini zituzten ikasleek.
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inauteri festa, iaz bezala, zumartxan txarangarekin hasiko da.

Itsasoak Kaxkoa urperatuko du,

larunbateko inauteri festan

EHGAM-Gipuzkoak

sagardotegia antolatu

du, Arratzainen

Euskal Herriko Gay-Les
Askapen Mugimenduak

(EHGAM) afaria antolatu du
Arratzain sagardotegian, martxoaren
19rako. Bilgunetik ohartarazi dute-
nez, “urtero egiten dugun ekimen
honetan ehun bat lagun biltzen gara,
giro ezin hobean eta trikitilarien
laguntzarekin”. Lehenbizi, trikipote-
oa antolatu dute 19:00etan
Kaxkoan. 20:15etatik aurrera afaria
Arratzain sagardotegian eta gaueko
1:30etan Donostiako Dokan jaia
hasiko da, Dj 2ttorekin. Prezioa: 24
eurotan sagardotegia, 32 eurotan
sagardotegia eta busa. Izena emateko
aipatu diru kopurua Euskadiko
Kutxako kontu korronte zenbaki
honetan sartu behar da, martxoaren
16a baino lehen: 3035 0063 82
0630030222. Informazio gehiago:
ehgam.org.

Heldu da eguneroko itxura
erantzi eta egun batez, beste

baten azalean jartzeko aukera.
Larunbat honetan, martxoak 5 ospa-
tuko da inauteri festa. Parte hartu
nahi duenak mozorrotu besterik ez
du. Itsasoa da proposaturiko gaia.

Ailegatu da eguna, mozorro festa
handia hasia da jada inguruko hainbat
udalerrietan. Usurbila asteburu hone-
tan ailegatuko da. Udarregi ikastolako
ikasleen emanaldiaren biharamunean,
larunbaterako egun osoko inauteri
jaia antolatu du NOAUA!-k
Usurbilen. Aurtengoan itsasoa dugu
proposaturiko gaia.

Piratak, mota guztietako arrainak,
arrantzaleak... Nortzuk etorriko diren
ikusteke dago oraindik, baina zurru-
murruek argi diote, lagun koadrila bat

baino gehiago prestaketa lanetan aritu
dela buru-belarri azken asteotan. 

Festa giroa, kalean
Jaia kalean ospatzen denez, bi kale-

jira antolatuko dira, Noaua!-ren esku-
tik. Bat eguerdiko 12:30etan abiatuko
dena, Zumarte Musika Eskolako
kideez osaturiko Zumartxan txaranga-
rekin. Bigarrena, arratsaldeko
18:30etatik aurrera kalez kale ibiliko
den Burrunbazale txarangarekin afa-
lordurarte. Ekitaldiotara mozorrotuta
agertzera deitzen da, ezinbestean gai-
nera Saizar sagardotegian burutuko
den afarira joateko asmotan dabile-
nak. Sagardotegirako txartelak aldez
aurretik erosi behar dira, Noaua!-ko
egoitzan, Txiribogan edo Irratin.
Hortik aurrera, parranda giroa, gogoa
eta iraupena nor bere kontu.

Sagardoetxeak 

dastatze gidatua 

antolatu du Saizarren

Astigarragako Sagardoetxeak
sagardoa dastatzeko bisitaldi

gidatuak antolatzen ari da inguruko
zenbait sagardotegietan. Martxoaren
26an 11:00etan Saizarren antolatu-
ko dute ekimena. 10 euroren truke
sagardo berria dastatu ahal izango
da, pintxoekin lagunduta. Izena
ematea: 943 550 575 edo
info@sagardoetxea.com.
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PIL-PILEAN

“Emakumeak protagonista” zikloa, 
martxoaren 3tik 11ra

Emakume Langilearen
Nazioarteko Eguna, martxo-
aren 8a ate joka dugu. Egun

horren harira, “Emakumeak protago-
nista” izeneko zikloa antolatu du
Udaleko Berdintasun Sailak. Hiru
film proiekzio eta hitzaldi bat pro-
gramatu dira datozen egunotarako.

“Autoestima y buen trato” izeneko
hitzaldiarekin hasiko da zikloa.
Ostegun honetan bertan burutuko
den saioa, martxoaren 17tik aurrera
ostegunero, 14:45-16:15 artean,
eskainiko den gai berari buruzko taile-
rraren sarrera izango da. Tailerrean
izena emateko, e-maila idatzi behar da
berdintasuna@usurbil.net helbidera
edo udaletxera deitu bestela. 

Hitzaldiaz gain, emakumeak prota-
gonistak dituzten hiru film proiekta-
tuko dira. Haietako bi, ezagunak; “80
egunean” eta “Nagore” filmak. Bada
ordea, haur zein helduei zuzendutako
film bat ere, Berdintasun Sailetik
herritarrak bereziki ikustera gonbida-
tu nahi dituztenak; “Totoro nire auzo-
kidea”. Hayao Miyazakik zuzenduta-
ko marrazki bizidunen filmean prota-
gonistak bi neskak dira, ezohikoa
Berdintasun Sailetik aipatzen dutenez:
“haurren materialetan oso gutxitan
izaten dira neskak protagonistak bene-
tan. Pertsonaia nagusiak oso gutxitan
izan ohi dira neskak”.

Ekitaldiotan parte hartzera deitzen
dute Berdintasun Sailetik. Ez bakarrik
emakumezkoak, baita gizonezkoak,
helduak, gazteak... “Usurbildarrak oro
har”, azpimarratu dutenez.

Martxoak 3, osteguna
Hitzaldia: "Autoestima y buen trato:

un taller para mujeres" (gazteleraz).
Hizlaria: Pepa Bojó, psikologo valen-

tziarra.
Ordua: 15:00.
Tokia: Artzabalgo Areto Nagusia.

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42

Martxoak 4, ostirala
Film proiekzioa: "80 egunean".
Sinopsia: Axun eta Maite gaztetako

lagunak berriz topatuko dira.
Ordua: 19:00.
Tokia: Sutegiko auditorioa.
Sarrera: 2 euro, egunean bertan.

Martxoak 6, igandea
Zinea: "Totoro nire auzokidea".
Sinopsia: Mai eta Satsuki Japoniako

bi ahizpa dira, eta aitarekin etxe zahar
batera bizitzera joaten dira. Etxearen
ondoan baso bat dago, eta bertan bizi
diren izaki magikoak ezagutuko dituzte.
Mai galdu egingo da eta Satsuki bere
bila joango da.

Hitzordua: 17:00, Sutegi.
Sarrera: 2 eurotan, egunean bertan.
Nori zuzendua: 7 urtetik gorako hau-

rrei eta helduei. 

Martxoak 11, osteguna
Zinea: "Nagore".
Sinopsia: Nagore Laffageren eta bere

hiltzailearen kontrako epaiketa agertzen
da dokumental honetan. Gertaera
honen inguruko beste hainbat istorio
ere jasotzen dira: ama baten beharra jus-
tizia aldarrikatzeko; aita baten isiltasu-
na; feminismoaren erantzuna; erakunde
publikoen jarrera; eta Nagore maite
zuten guztien dolua. 

Hitzordua: 19:00, Sutegi.
Sarrera: 2 euro, egunean bertan.



Eskubaloi elkartekoek egin
ohi duten errifa zozketan,

azken saritua Markos Iradi herrita-
rra izan da. 9.843 zenbakidun erri-
faren jabeak bi lagunentzat otor-
dua irabazi du Saizar sagardote-
gian. Ohi bezala, zozketako antola-
tzaileek ekimenean parte hartzen
duten jatetxe eta sagardotegiak
eskertu nahi dituzte, baita errifak
erosi ohi dituzten herritarrak ere.

9.843, errifa zozketako zenbaki saritua
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IZERDI PATSETAN

Igerilekua itxita, martxoaren 7tik 11ra

Oiardo Kiroldegia handitze-
ko lanak aurreratuta daude
jada. Orain arte, zabalik

mantendu dute Kiroldegia, baina
hasiera batean Kirol Patronatutik argi
utzi zuten moduan, obrek instalakun-
tzak ixtera behar zezaketen.Halaxe
gertatuko da datorren astean, igerile-
kua itxi beharko baitute. 

Kirol patronatutik jakinarazi dute-
nez, Kiroldegiko erabiltzaileentzat
oharra dute. Instalakuntzetan buru-
tzen ari diren lanak tarteko, martxoa-
ren 7tik 11ra igerilekua itxita egongo
da. Bestalde, oraindik zehaztu gabe
dagoen beste egun batean Kiroldegia
bera ixteko asmoa dute, ur beroaren
sistema eta galdarak aldatzeko.

Kiroldegia handitzeko lanak aurreratu-
ta daude. Batetik, Oiardoren sarrera
aldea handitzen ari dira. Bestalde,
egun, Kiroldegi eta Udarregi ikastola-

ren artean dagoen futbol zelai paretik
pista aldera igo ahal izateko eraikitzen
ari diren arranpako lanen fasea ere
aurreratua dago jada.

kiroldegiko handitze lanak aurrerabidean dira; bai sarrera aldeko

fatxadako eta futbol zelai pareko arranpako obrak.

Udarregi Andatza taldea,

txapelketa fase berria hastear

Udaberri Txapelketako lehen
fasea ospatu zen igandean,

Oiartzungo kiroldegian. 250 gimnasta
bildu ziren bertan, tartean, Udarregi
Andatza taldekoak. Bilgunetik adierazi
zutenez, gogotsu, urduri baina alai
parte hartu zuten. Bigarren fasea hasi-
ko dute laster, euren esanetan, “lehe-
nengoa bezain atsegina izatea espero
dugu. Animo asko!”.

Euskal Herriko Elkarte Arteko
Pilota Txapelketan Xabier
Santxo eta Julen Urruzola pilota-

riak txapeldunorde amaitu zuten igande-
an jokatu zen finalean. Zornotzan jokatu
zuten neurketa, Azpeitiako Ilunpe elkar-
teko kide Otamendi eta Murgiondoren
aurka. Markagailuko azken emaitza; 22-
18 tantokoa zen. Azpeitiarrak garaile,
baina ezin ahaztu pilota elkartetik adiera-
zi dutenez, Santxok eta Urruzolak jokatu
behar izan zuten neurketa gogorra, lehiak
ordubete eta hogei minutu iraun bai-
tzuen. Ezin ahaztu ezta, Euskal Herri
mailako txapelketan finaleraino ailegatu
direla usurbildarrak, 22 urtez azpiko mai-
lan. Zorionak!

Usurbil bigarren, Euskal Herriko Pilota Txapelketan

xabier santxo eta julen urruzola, igandeko finala jokatu ostean.
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INGO AL DEU?
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INGO AL DEU?

Agenda

Goardiako farmaziak
Martxoak 3, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Martxoak 4, ostirala
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Martxoak 5, larunbata
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Martxoak 6, igandea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Martxoak 7, astelehena
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Martxoak 8, asteartea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Martxoak 9 asteazkena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Martxoak 10, osteguna
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Martxoak 11, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Martxoak 12, larunbata
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Martxoak 13, igandea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

* Larunbatetan, Usurbilgo bi farmaziak 
irekita egongo dira: 9:00etatik 13:30era.

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Aizpurua, Latxunbe Berri, 11, Hernani 
Telefono zenbakia: 943 336 077. 

Martxoak 3/11
- “Emakumeak protagonista” zikloa.

Martxoak 4/5
- Inauteriak. 

Martxoak 7 astelehena
- Odol ematea. 18:00-20:30 artean
anbulatorioan. Deitzailea: Usurbilgo
Odol Emaileen Elkartea.

Martxoak 10 osteguna
- “Sare sozialak”. Hitzaldia,
18:00etan Udarregi ikastolan.
Antolatzailea: Hitz Aho.

BOEko etxebizitzetan izena emateko epea zabalik,

martxoaren 14ra arte

Sekaña eta Agerreazpi eremue-
tan udaberrian eraikitzen hasi-

ko diren babes ofizialeko 58 etxebi-
zitzetan izena emateko epeak zabalik
jarraitzen du. Martxoaren 14ra arte,
informazioa eskaini edo eskabideak
aurkezteko jendaurreko ordutegi

hau finkatu du Udalak:  astelehene-
tik ostiralera, 8:30-15:00 artean eta
larunbatetan, 9:00-13:00 artean.
Jendea jada izena ematera hurbiltzen
hasia da, gazteak bereziki. Zozketa
apirilean burutuko da, eta eraikun-
tza lanak udaberrian hasiko dira.

“Erregea eta bufoia”,  

norgehiagoka Sutegin hilaren 13an

Aktorea eta bertsolaria aurrez
aurre, hitza nork hobeto apain-

duko lehiatzen. Norgehiagokako lehia-
kideak Ander Lipus eta Unai Iturriaga
izango dira hurrenez hurren.
NOAUA!-k antolaturiko emanaldia,
martxoaren 13an eskainiko da.

Txapelketa moduan irudikatu daiteke
datorren astean eskainiko den “Erregea
eta bufoia” izeneko emanaldia. Halere,
norgehiagoka berezia, desberdina inon-
dik ere. Bertsolari bat, Unai Iturriaga,
aktore batekin, Ander Lipusekin neur-
tuko baita. Txapelketaren gakoa, biek
euren jardunean erabili ohi duten oina-
rrizko “tresna” da, hitza. Hitza nork
hobeto apaindu, horixe izango da
Iturriagak eta Lipusek jokoan izango
dutena.

Sarrerak aldez aurretik salgai
Gaiak jarriz biak xaxatuko dituena,

zalduna izango da, kasu honetan, gai-
jartzailea; Unai Elizasu. Iturriagari eta
Lipusi proposatuko dizkieten gaiak ger-
tukoak izango dira, iragartzen baitute-
nez, tokian tokiko herrira eta egoeretara
prestatutako kontuak jorratuko baiti-

tuzte, emanaldiari erabateko bat-bate-
kotasuna emanez. Hitza jolas bihurtuta,
bi diziplina uztartuko dira emanaldian;
bertsolaritza eta antzerkigintza, bertso-
lari eta aktore batengan irudikatuak.
Hitzordua beraz, bertsozale eta antzerki-
zaleei zuzendua dago. Sarrerak aldez
aurretik salgai izango dira, Txiribogan
eta Noaua!-n 5 euroren truke. Noaua!-
ko bazkideek 3 eurotan egoitzan bertan
erosi ahal izango dituzte. Emanaldia
martxoaren 13an, igandez eskainiko da
Sutegin, 18:00etatik aurrera.

bertsolari eta aktorearen

arteko lehia, Sutegin.
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GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Joseba! Martxoak 7an 9 urte egingo
dituzu. Ondo ondo pasa eta besarkada handi
bat eta muxu potolo bat Maitane, aitatxo eta
amatxon partez.

Zorionak Uxue!
Igandean 4 kandela
itzaliko dituzu. Muxu
potoloak, Maialen eta
etxeko guztien partez.

Zorionak Sara eta Maitane!
Martxoaren 2an 3 urte beteko dituzte
etxeko sorginek. Zorionak Lorea eta
etxekoen partetik.

Zorionak Iratxe!
Martxoaren 13an, ondo
ondo pasa zure 8. urtebete-
tzean. Etxekoak.

ETXEBIZITZA

- Kaxkoan pisua alokatzen da. 2 gela, sukaldea, sala eta
komona.Tlf: 670070562

- Santuenean etxe bat alokatzen da.  679 366 415.
- 60 metro karratuko pisua salgai kaxkoan, 2 gela, sala,

sukaldea, komuna eta trasteroa. Dena berrituta eta
amueblatuta. Igogailua, hiru balkoi eta oso eguzki-
tsua. Tlf: 686969112

- Kaxkoan etxebizitza salgai. Hiru logeladuna, bi komun
eta trasteroarekin. 685 731 792.

- 90 metro karratuko pisu bat daukagu salgai Usurbilen. 3
logela, egongela, sukaldea, bi komun eta 7 metro
karratuko ganbara bat.Oso eguzkitsua eta bizitzen jar-
tzeko moduan dago. 699680265 (eguerdian edo
20:00etatik aurrera deitu). 

- Etxebizitza salgai Santuenean. Hiru logela, sukaldea,
komuna. 130.000 euro. 665 736 896 (Iñaki).

- 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.

-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

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 txime-
nearekin, sukaldea, komuna, portxea. 675702428
(gauez).

- 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 berri-
tua. Interesatuak deitu: 637225620.

-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 alda-
tuko nuke. Interesatuak deitu 663600020.

- 230 metro karratuko etxea salgai, 2 solairuko bordare-
kin. 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,
sukaldea, bi balkoi, igogailua, ganbara. Kaxkoan. 607
924 407.

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

SALEROSKETAK / GARAJEAK

-Lehenengo jaunartzeko soineko bat daukat salgai.
Interesatuta bazaude deitu 669645585 edo
943365191 telefono zenbakira.

-18 metro karratuko garaje itxia salgai, Puntapaxen
(Artzabal). 943 100 592.

-Angulak harrapatzeko aintzinako tresnak erosiko nituz-
ke: bahiak, kajak, farolak... Tlf: 605747114.

- 5800 metro karratuko lur eremua salgai Usurbilen, 150
sagarrondorekin. Deitu: 943 361 463 

- Nissan Almera salgai. Matrikula: SS-BG. Prezioa: 1.500,
IAT (ITV) pasea du. 615 798 479.

-5 plazako Roller karabana bat daukagu salgai abantzea
eta gainerako akzesorioekin. 3500 euro. 676453176.

- Garaje lerroa salgai Munalurran. 678 225 241.
-33m karratuko lokal bat alokatzen dut Atxegalden 280

eurotan. Sarrera egokia. 943373414
-50cc-ko motorra daukat salgai. Aukera paregabea. 2 urte

eta oso kilometro gutxi. Beti garajean, ondo zaindua.
622369646.

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

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak
-Emakume bat behar da haurrak zaindu eta etxeko lane-

tan laguntzeko. Interesatuta bazaude 615756893.
-Iratxo tabernan pizza banatzaile baten bila gabiltza.

Banaketa afaritarako garaian egingo da. Beharrezkoa
motorra edo kotxea izatea. 943369135

- Arratsaldetan umeak zaintzeko neska baten bila gabiltza.
Nahiago dugu Usurbilgoa eta euskalduna izatea.
Interesatuak deitu 676355635 telefonora.

- LH-n edota DBH-n klase partikularrak emateko prest
egongo al zinateke? Hala bada, pasa zaitez Udarregi
Ikastolako idazkaritzatik izena ematera.

Lan-eskaintzak
- Herriko emakume euskaldun bat eskaintzen da pertsona

helduak eta gaixoak zaintzeko. Ordutegi malgua (egu-
nez zein gauez) eta prezio ekonomikoak. 687348223.

-Emakume esperientziduna eta erreferentziekin eskain-
tzen da gauetan adineko pertsonak zaintzeko.
618410123

-Emakume bat eskaintzen da interna moduan adineko
pertsona zaintzeko edo etxeko lanak egiteko.
635267221 

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko edo
adineko pertsonak zein haurrak zaintzeko. Orduka
edo interna moduan aritzeko. 626344882.

- Lehen Hezkuntzako diplomatuak klase partikularrak
ematen ditu ikasgai guztietan, Usurbilgo lokalean. 
688 681 557 edo imakulada@gmail.com
- Neska bat eskaintzen da orduka zein interna moduan

lanean aritzeko Usurbil eta inguruetan etxeko lanak
egiteko edo pertsona helduak zaintzeko. 696537247

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko orduka
edo tabernan lanean aritzeko. 603794547.

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko orduka
edo tabernan lanean aritzeko. 635217362.

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

- Etxeko lanak egiteko prest nago, baita jende nagusia
edo gaztetxoak orduka zaintzeko ere. 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
osorako. Lanean berehala hasteko: 622 065 461
(Alex).

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

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
676188411.

- 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. 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.

- 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.

-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da. 630 768
325.

-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.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

-Giltza batzuk galdu dira Kiroldegi eta frontoi artean.
Aurkitzen dituenak dei dezala. 943 365 371.

- 11 husky siberiar txuri oparitzeko. 649906678.
- Urtarrilaren 16an Andatza mendian (Puelako bidean)

mendiko txamarra mutilarena, urdin iluna, galdu dut.
657702038.

- Umea eramateko "mendiko motxila" erosiko nuke.
647973854.

- Hemengo intxaurrak salgai, prezio onean. Telf: 943 67
11 60. Edurne.

- Su-egurra salgai modu onean. 689937338 Jesus Mari.
- Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasunaren

kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edo USBaren
bidez txipik instalatzeko beharrik gabe. Garantia ez da
galtzen, dena softwarearen bidez egiten da.
635729637

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

nuke Usurbil edo inguruan: 616260451
- 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).

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

Oharrak, zorion agurrak, jaio edo hildakoen berri emateko
azken eguna: asteartea, eguerdiko 12:00etan. erredak-
zioa@noaua.com
* Jaiotzen datuak Usurbilgo Bake Epaitegian bakarrik har-
tzen ditugu.






