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Joan dira Atxegaldeko festak,
laster hasiko dira Santuenean

J
oan dira Atxegaldeko festak ere
eta jaiak amaituta, antolatzaileak
asteburuak utzitakoa bildu eta
txukuntzeko zereginetan murgil-

duak ibili dira aste hasieran. Giro ede-
rrean joan dira aurtengo auzoko festak
ere. Usurbil FT-ko nesken taldea ardura-
tu zen jaiei hasiera emateaz. Herriko
neskak futbolean aritzera gonbidatu zi-
tuzten. 

Kontzertu gauaren ostean, larunbate-
an haurrei zuzenduriko ekitaldiak nagu-
situ ziren. Gauean ospatu zen kantu-afa-
rira ere, aurretik eginiko gonbitari eran-
tzunez, izan zen mozorrotuta agertu ze-
nik. Igandean berriz, ohiko txapelketen
txanda; tartean, patata tortillarena. Ja-
rraian, aurtengo beste berrikuntza;
ipuin kontaketa saioa ospatu zen karpa
azpian. Haur eta heldu inguratu ziren.

Ekitaldiak ikusmina sortu zuen. Traka
burrunbatsuarekin, akabo Atxegaldeko

festak ere. Hurrengoak, Santuenean irai-
laren 21etik 23ra. 

Albistea iruditan

Laburrean

Ipuin kontaketan, adi-adi izan ziren txikiak (eta ez hain txikiak).

Mauritaniako kultura
ezagutzeko aukera
Mauritaniako kultura, janari ohiturak, musika…
ezagutzeko aukera izango dugu larunbat hone-
tan Kalezarren. Goizeko 9:00etan hasi eta arra-
tsaldeko 18:00ak arte, “jaima baten azpian, arku-
mearekin egindako coscous-a eta arrainarekin
egindako arroza dastatzeko aukera izango da,
guztia Mauritaniako teaz lagunduta”.  Walata
elkarte soziokulturalak antolatu du eguna.

Ostiralean elkarretaratzea
Ucinen kutsaduraren aurka 
Itaya Gazte Asanbladak deituta, “kontzentrazioa
egingo da arratsaldeko 20:00etan Atxegalden,
N-634aren parean. Ucin lantegiak kutsatzen jarrai-
tzen duela salatuko dugu eta behar diren neu-
rriak har ditzala eskatuko diogu enpresari ara-
zo honi amaiera eman diezaion. Usurbildar oro-
ri deia luzatzen dizuegu bertaratzeko, Usurbil
osasuntsuago bat lortzeko”.

Gaztelekukoak martxan,
My Got txapelketarekin
"Itziarrek izan du bere haurtxoa, jaio da Hodei
txikia, Eneritz Menorkan dago eguzkia hartzen
eta Saioa Perun, baina lasai Irati eta Ander izan-
go dituzue zain", adierazi digute. Larunbatean
My Got txapelketa antolatu dute eta ondoren
pic-nic-a (norberak jateko zerbait eraman deza-
la). DBH 1. ekoak hilaren 15ean hasiko dira bai-
na Ikastolan jasoko dituzte xehetasun gehiago.



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: irailak 14. Idatzia ekartzeko azken eguna: irailak 10.

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

Sarean eta paperean,
hitza jaso eta hitza eman

Gaur, Tuenti edo Facebook
bidez aritzen gara hango eta
hemengo lagunekin. Edota

Skype eta Twitter bidez. Aitortuko
dizuet azken honek asebetetzen
nauela gehien. Jarraitzen ditudan
gehienak burutik jota daude eta, tar-
teka, komenigarria izaten da barre
egitea. Maiz, tweet horien bidez
arindu dut burua. 

Spotify-n entzuten dut musika
gehien eta, aukeran, gustuko dudan
kantu bat partekatu dezaket nire-
lagunekin (eta lagun ezezagunekin).
Dela Facebook bidez, dela Twitter
bidez. 

WhatsApp izan da azken desku-
brimendua. Ez pentsa, teknologia
kontuetan atzeko tropelean dabi-
len horietakoa naiz. “Doaneko”
mezuen bitartez, txikitako lagun
koadrilakoak elkartu gara berriro
WhatsApp-i esker. Sesio ederrak
izaten ditugu batzuetan. Hori bai,

“kontuba eta zikiña”, ia gehienetan.  
Klik gutxi batzuen bitartez, gus-

tuko dudan prentsa (bertakoa nahiz
kanpokoa) irakur dezaket. Bart gaue-
ko futbol partidaren golak ikusi,
maite ditudan musika taldeen bide-
oak bilatu...

Sakeleko telefono majo batekin,
gainera, ez da ordenagailuaren beha-
rrik. Tarifa laua ordaindu eta zerren-
datu ditudan aplikazio horietan
barrena, mundu oso bat dut zain.
Badira gailu gehiago, baina horiek
ditut atseginen.

Bitxia da. Internet iraultza aurre-
koak gara. Baina ia ahaztuta ditu-
gu Internet aurreko egunak. Porta-
leko porterora deitzen genuen, amak
balkoitik deitzen gintuen –igotzeko
afaltzera!–, gurasoen etxeko tele-
fonotik lagunen etxeko telefonoe-
tara deitzen genuen, edota bezpe-
ratik jartzen genituen hitzorduak,
amodiozko gutunak idazten geni-

tuen, oporretan postalak bidali...
Ohitura hauek ez dira desagertu, bai-
na gutako askok ahaztu egin ditu-
gu. Telefonoak bere baitan dituen
gailuekin ordezkatu ditugu.

Dena den, uste dut gauza inpor-
tanteak paperaren bitartez bidera-
tzen direla oraindik: maileguen
hitzarmenak, etxeko eskriturak, gre-
ba deialdi ofizialak, despidoak eta
lan-kontratuak, bozka ematea...
Paperaren indarra handia da orain-
dik. Noiz arte baina? Auskalo. Batzuk
aspaldi iragarri zuten paperaren
“desagertzea”. Baina gauza garran-
tzitsuak oraindik periodikuaniraku-
rri nahi izaten ditugu. Zerbaitenga-
tik izango da. 

Baietz. Laster ala berandu, gutxi
batzuk izango garela liburuak pape-
rean eskatzen jarraituko dugunak,
goizeko kafea egunkariarekin das-
tatzeko plazerra aldarrikatuko dugu-
nak...

Garai berrietara egokitzen asma-
tzen badu, prentsa idatziak bere bai-
tan dituen balio horiek gordeko ditu
luzaroan. Horregatik gaurkotu dugu
eskuartean duzun aldizkaria. Disei-
nu berriarekin, aire berri bat eman
nahi diogulako gure aldizkari honi.
Eta ez soilik estetikoki. Mamian ere
pauso bat eman nahi genuke aurre-
ra. Hitza jaso ez ezik, hitza eman nahi
genieke herritarrei, herriko taldeei,
herriko eragileei. Beste gauza batzuen
artean, hori eskatu digute-eta. Aldiz-
karirako jantzi berria enkargatu
aurretik, hausnarketa bat jarri genuen
martxan udaberri partean. Iradoki-
zun eta proposamen ugari jaso geni-
tuen eta horiek guztiak islatu nahi
genituzke hemen. 

Zuek bezala, guk ere denbora
beharko dugu diseinu berrira ego-
kitzen. Baina ea orain arte eginda-
koa hobetzen dugun. Sikiera horre-
tan asmatuko bagenu... 

Imanol Ubeda

Zubietako Herri Batzarrak atez-ateko bilketa
ezartzeko erabakia hartu du
Herri Batzarra zubietarrak ordezka-
tzen dituen administrazioa da, hau-
teskundeetako emaitzak kontutan
hartuta izendatua, Usurbil eta Donos-
tiako udaletxetako idazkariek aktan
jasotzen duten bezala.

Gu Zubietako herritarren ordez-
kariak gara, izen abizenekin, zerren-
da irekian hautatuak.

Zubietako Herri Batzarreko kide-
ok, PNV, BILDU, PSOE, eta PP-koek
ez bezala, ez diogu inongo alderdia-
ri disziplinarik zor. 

Zubietako Herri Batzarraren egin-
kizuna, gure herriarentzat lan egitea
da. Gure lana gainera, altruista da,
horrek ematen digun askatasunare-
kin. 

Aurrekoa kontutan izanik,  Zubie-
tako Herri Batzarrak, bertako fami-
lien artean hondakinak atez ate bil-
tzeko eskaerak jaso berri ditugu.
Agerturiko datuak aztertuta, Zubie-
tako familien %67,5ek gaikako bil-
keta erabatekoa izan dadin babestu
du, bereziki atez ateko bilketa beza-

la ezagutzen den sistema. Ondorioz,
bi udalerriei honakoa adierazi eta
eskatzen diegu:

Donostia zein Usurbilgo hiritar
diren zubietarrei hondakinak atez-
ate jasotzea.

Herri Batzarrak Zubietako honda-
kinak atez-ate biltzeko eta kudeatze-
ko proiektua landuta daukagu, eta
bi udalerrietan aurkeztuta ere.

Proiektu honen barruan, ontzi ari-
nak, papera eta kartoia eta errefusa
atez ate bilduko dira, eta organikoa

autokonpostaje eta konpostaje komu-
nitarioaren bitartez Zubietako onga-
rri izango da.

Herri Batzarrak, atez-ateko bilke-
ta ezartzeko erabakia hartu du. Ondo-
rioz, proposamen hau aintzat har-
tuko ez balitz, Herri Batzarrak, Zubie-
tako herritarren ordezkari legal eta
demokratikoa denez, aipatu bilketa
sistema martxan jarriko du azaroa-
ren 1etik aurrera.

Zubietako Herri Batzarra

Ika-Mika
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Sekañako lanak burutzeko epea
ez du bete enpresa eraikitzaileak

O
bren exekuzio epea ez bete-
tzeagatik, Sekaña eremuko
obrak gauzatzen ari den Bar-
dera Obras Civiles y Maríti-

mas S.L. enpresari, “uztailaren 14tik ha-
sita obraren harrera akta sinatu arte” zi-
gorra jartzea erabaki zuen udalbatzak
joan den uztailaren 27an burutu zen
osoko ohiko bilkuran. Erabakia Bildu
eta EAJ-PNV-ko ordezkarien aldeko bo-
toekin atera zen aurrera. Hamaikabatek
abstentziora jo zuen. 
Udalbatzak harturiko erabakia modu
honetan zehazten da: “berandutzen di-
ren egun bakoitzeko 144,55 euroko zi-
gorra jartzea, eta gaurtik aurrera ordain-
tzen zaien zertifikazio bakoitzean, hila-
bete horri dagozkion egunen araberako
zigorra ezarri eta ordaindu beharreko
kopurutik deskontatzea”. 

ESKUALDEKO ENPLEGU PLANA 
Eskualdeko Enplegu Plana dinamizatze-

ko eskualdeko ordezkari gisa, Andoain-
go alkate Ana Karrere izendatzea propo-
satu da. Joan den maiatzaren 29an sina-
tu zen, Sustapen Ekonomiko eta Enple-
gu gaietan eskualde mailako lankidetza-
rako protokoloa. Eskualdeko Enplegu
Planak dinamizatzeko elkartutako uda-
lerriek ordezkari bat izendatu beharra
zuten. Aipatu moduan, Andoaingo Uda-
leko alkateak Donostia (Mendebaldea)
ordezkatzea proposatzen da. 

Udal langileen lan
baldintzak akordio
batean jaso dituzte

Usurbilgo Udaleko langileen lan-baldintzak arau-
tzen dituen akordioa onartu zuen udalbatzak,
uztailaren 27an burutu zen osoko ohiko bilku-
ran. Gobernu taldeak aldeko bozka eman zuen.
Hamaikabat eta EAJ-PNV abstenitu ziren. Akor-
dioa astebete lehenago, uztailaren 19an sinatu
zuten, “Usurbilgo Udal gobernuaren ordezkariek
zein langileen ordezkariek eta atal sindikalek”.
2015eko abenduaren 31ra arte “aplikagarri izan-
go zaizkien baldintzak” arautzen ditu lan hitzar-
men berriak. 

Iazko Kontu
Orokorra, behin
betiko onartua

Usurbilgo Udalaren 2011 ekitaldiko Kontu Oro-
korra behin betiko onartu zuen udalbatzak, joan
den uztailaren 27an burutu zen osoko ohiko bil-
kuran. 

Horrekin batera zera erabaki zen, "Kontu Oro-
korraren Espedientea Herri Kontuen Euskal
Epaitegiari igortzea, dagozkien azterketak egi-
teko". 

Bilduren aldeko bozkekin onartu zen eraba-
kia. EAJ-PNV eta Hamaikabateko ordezkariak
abstenitu ziren.

Isuna ezartzea erabaki du Udalak.

Presoen eskubideen
aldeko pankartagatik,
Udala auzitara

Uztailaren 27an burutu zen osoko ohi-
ko bilkuran berri eman zenez, “Adminis-
tración General del Estado-Delegación
Gobierno Vasco-k Donostiako Adminis-
trazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko
epaitegian auzi-errekurtsoa tartekatu
du” Usurbilgo Udalaren aurka, udale-
txeko fatxadan “Euskal Presoak Euskal
Herrira” goiburua daraman pankarta ja-
rri izanagatik. Udalak auzi horretan par-
te hartzea erabaki du, “Udal honen in-
teresak defendatuz” eta baita “doku-
mentazioa epaitegira bidaltzea” ere.
Honez gain, auzi honetarako Udala or-
dezkatuko duten abokatu eta prokura-
doreak izendatuak dituzte. 

Garbigune berria
erabiltzeko hitzarmena
onartu du udalbatzak

“Garbiguneak erabiltzeko  San Markoko
Mankomunitatearen eta kide diren uda-
len arteko hitzarmen esparrua” izeneko
hitzarmena onartu zuen udalbatzak, uztai-
leko osoko ohiko bilkuran. Testua gehien-
go osoz onartu zen, gobernu taldeko kide-
en aldeko botoekin. Hamaikabat eta EAJ-
PNV udal taldeek abstentziora jo zuten.
Onarpenaren baitan, udalaren izenean
Mertxe Aizpurua alkatea ahalmentzen da,
Atalluko instalakuntza berriak erabiltzea
helburu duen hitzarmena sinatzeko. 
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H
eldu da iraila.
Hastear dugu
ikasturte berria
eta ikasketa edo
lan orduetatik

kanpo, aisialdi tartea zertan
eman erabakitzeko unea da.
Herriko eragile desberdinek, es-
kaintza zabala prestatu dute
aurtengorako. Bada non auke-
ratua.

EINEAN GURASO
ESKOLAN IDEIA UGARI
Einean Guraso Eskolak 2012-
2013 denboraldirako eskaintza
ezagutzera eman du. Herritar
orori zuzenduriko hamar ikas-
taro antolatu dituzte guztira.
Izen emateko epea zabalik da-
go, irailaren 15era arte. Ikasta-
ro bakoitzari buruzko argibide
gehiago, jarraian: 

Laboreak
Noiz: astean behin.
Iraupena: urria-ekaina.
Irakaslea: Juani 943 46 50 34.

Yoga
Noiz: astean behin.
Iraupena: urria-ekaina.
Irakaslea: Sebas 605 72 28 25.

Masajea
Noiz: astean behin.
Iraupena: 4 hilabete.
Irakaslea: Sebas 605 72 28 25.

Kartoizko altzariak
Noiz: astean behin.
Iraupena: urria-ekaina.
Irakaslea: Mamen 626605007.

Pintura
Noiz: astean behin.
Iraupena: urria-ekaina.
Irakaslea: Susana 609413883.

Eskulanak
Noiz: astean behin.
Iraupena: urria-ekaina.

Irakaslea: Susana 609413883.

Idazketa kreatiboa
Noiz: astean behin.
Iraupena: urria-ekaina.
Irakaslea: Idoia 629 48 28 74.

Sukaldaritza
Noiz: astean behin.
Iraupena: 6 aste.
Irakaslea: Igor 670 41 02 73.

Memoria lantzen
Noiz: astean behin.
Iraupena: urria-ekaina.
Irakaslea: Saioa 687 86 56 58.

Sabel dantza / Hip Hop
Noiz: astean behin.
Iraupena: urria-ekaina.
Irakaslea: Uarda 637 25 68 51.

HITZ AHO ELKARTEA,
GURASO TAILERRAK
Udarregi Ikastolako Hitz Aho
Guraso Elkarteak, bi ikastaro
berri programatu ditu ikastur-

te honetarako.
Saioak Udarregi
Ikastolan buru-
tuko dira. Ikas-
taro hauetan,
izen emateko
epea irailaren
19tik 26ra luzatu-
ko da. Hemen, zehaz-
tasun gehiago:

“Guraso eta seme-alabekin
elkar ulertzen” 

Bideratzailea: Nerea Mendiza-
bal, psikopedagogoa eta haur
masajeko orientatzailea.
Noiz: ostegunak, 17:00-18:30.
Nori zuzendua: Haur Eskola
eta Haur Hezkuntza (0-6 ur-
te)/ Lehen Hezkuntza 1-4.
Saioen edukia:
Urriak 4, azaroak 8: “Komu-
nikazioa lantzen”: Guraso eta
seme-alabekin elkar
ulertzea, komunikatzea ere
ikasi daiteke.
Abenduak 13, urtarrilak 10,
otsailak 7: “Guraso izaten

ikasiz”: Nola hitz
egin entzun dieza-
guten?, nola en-
tzun hitz egin de-
zaten?.
Martxoak 7, api-

rilak 11: Ariketa
praktikoak: egune-
rokotasunean za-
lantza eta gataz-

kei aurre egiteko moduaz ari-
tuko gara. 

“Nerabezaroa eta 
komunikazioa”

Bideratzailea: Joxe Amiama,
psikopedagogoa.
Noiz: astearteak, 17:00-18:30.
Nori zuzendua: LH 5-6 eta
DBH.

Bi ikastaro hauen zehaztasun
gehiago Udarregi Ikastolan es-
kura daitezke.
Izen-ematea: irailaren 19tik
26ra, hitzaho@udarregi.com
Kuota: 30 euro. Kontu zenba-
kia: 3035 0140 33 1400024098.

Hitz Ahoko kideek animo handiarekin hasi dute ikasturte berria.

“Irailaren
15ean amaituko
da Einean Guraso

Eskolan izena
emateko

epea”

Einean, Hitz Aho zein Ahalduntze Tailerrek egin duten eskaintza oparoa da oso

Ikastaro eskaintza zabala, 2012-2013 ikasturterako
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Urrian hasiko da pala ikastaroa (Argazkia: usurbil.net)

Zehaztu izen abizenak eta
haurraren izena eta kurtsoa.

EMAKUMEENTZAKO
AHALDUNTZE
IKASTAROAK 
Usurbilgo Udaleko Parekideta-
sun Sailetik, iazkoari jarraitu-
ta, ahalduntze ikastaroak an-
tolatu dituzte. Izen emateko
epea zabalik dago irailaren
17ra arte, bertara deituta, 943
37 71 10 telefono zenbakira,
edota parekidetasuna@usur-
bil.net helbidera email bat bi-
dalita. Doako ikastaroak dira.
Honez gain, emakumeei
zuzenduriko pala
ikastaro berri bat
ere antolatu da.

Zoru pelbikoa
indartzea:

Noiz: Astelehe-
nak, 18:30-20:00.
Hasiera data: irailak 17.
Bideratzailea: Saioa Baena fi-
sioterapeuta.
Hizkuntza: euskara.

Asertibitate eta gatazken
konponketarako tailerra:

Noiz: ostegunak, 14:30-16:30.
Hasiera data: irailak 20.

Bideratzailea: Pepa
Bojo psikologoa.
Hizkuntza: erda-
ra.

Ahalduntzea
eta tratu onak:
Noiz: ostegunak,
17:00-19:00.
Hasiera data:

irailak 20.
Bideratzailea: Pepa Bojo psiko-
logoa.Hizkuntza: erdara.

Emakumeen pala ikastaroa:
Helburua: emakumeak kirolaz
gozatzea eta palan trebatzea.

Nori zuzendua: adin guztieta-
ko emakumeei. Ez da beha-
rrezkoa inoiz palan aritu iza-
na.
Hasiera data: urria.
Emakumeentzako pala ikasta-
roaren inguruko informazio
gehiago jaso nahi duenak,
edota ikastaroan izena eman
nahi duenak, Oiardo kiroldegi-
ra jo beharko du. Telefonoz
ere eskura daiteke informazio
gehiago, Usurbilgo Kirol Patro-
natura deituz, 943 37 24 98
zenbakira hain zuzen. 
Pala ikastaroa euskaraz eskai-
niko da. 

Ikastaro ugari
Santuenean 

Urrian hasiko diren arren, orain da
izena emateko garaia. Taldeak,
gehienez, 10 kidez osatuko dira. Ikas-
taroak urrian hasi eta 2013ko ekai-
nean amaituko dira. Antolatzailea:
Santuenea Kultur Elkartea.

YOGA
ASTEARTEA-OSTEGUNA
Asteartetan hiru txanda izango
dira aukeran: 16:00/17:30 lehe-
na, 18:30/20:00 bigarrena eta
20:30/22:00 hirugarrena.

Ostegunetan, aldiz, bi txanda
hauek: 16:00/17:30 lehena,
20:30/22:00 bigarrena.

MEDITAZIOA
OSTEGUNETAN
“Meditazioa-mindfulness”, dela-

ko ikastaroa. Ostegunetan, arra-
tsaldeko 19:00etatik 20.00etara.

ZORIONTASUNA 
LANDUZ

URTE OSOAN
Ikasturte osoan luzatuko da
zoriontasuna lantzeko ikastaroa
eta hau ere urrian abiatuko da. 

INFORMAZIOA
Informazio gehiago jasotzeko
edota izena emateko, bi telefo-
no zenbaki hauetara jo daiteke:
670 027 731 / 637 413 691 (Juan-
jorengatik galdetu).

Matrikulazio epea
irekia euskaltegian

Izen emateko euskaltegian bertan,
Kale Nagusia, 45 behean: astelehe-
netik ostiralera, 11:00-12:00 arte-
an, edo 18:00-20:00 artean. 607 609
379 telefono zenbakira deitu edo
hona idatzi: usurbil@aek.org 

“Ahalduntze
ikastaroek

harrera ona izan
zuten; aurten ere

antolatu ditu
Udalak”

, 2012-2013 ikasturterako

Balkoi eta terrazetan baratzak lan-
tzeko ikastaroa antolatu du Usur-
biltzen Elkarteak, datozen asteota-
rako; hiru saio guztira, irailaren 15,
29 eta urriaren 6an Santuenean.
Hiru larunbat hauetan, goizez buru-
tuko da ikastaroa; 10:00-13:00
artean. 

Interesdunek izen emateko, email
bat bidali behar dute honako hel-
bidera: 

baratzeikastaroa@gmail.com 

Ogi ikastaroa
Baratzeen ingurukoaz gain, ogia egi-
teko ikastaroa ere antolatu du
Usurbiltzenek, irailaren 22rako.
Gure web orrialdera bidali duten
mezuak berri ematen duenez, saioa
goizez izango da, 9:30-14:00 arte-
an, Agerialdeko jangelan. Izena
eman nahi duenak, deitu dezala zen-
baki honetara: 608 566 683 (Beñat).
Ikastaroan parte hartzeko 30 euro
ordaindu beharko dira.

Hiri baratzeen inguruko ikastaro
berria antolatu du Usurbiltzen-ek

Ogia egiteko ikastaroa irailaren

22an egingo da.
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Olatz Altuna elkarrizketatu dugu, NOAUA! aldizkariko lehen zuzendaria

berehala, aldizkari bat sortze-
ko proiektua zegoela esan zi-
daten. Bi helburu garrantzitsu
zeuden; euskara eta herria. He-
rria egitea, horrek suposatzen
duen guztiarekin. Herria egi-
tea, gure arteko elkar ezagutza
eta aldizkari txiki bat nolabait
herriko kontuekin. Eta euska-
raren normalizazio bidean ira-

kur zaletasuna bultzatzea.
Proiektua azaltzeko udaletxean

egin zen
deial-

di zabal batera gonbidatu nin-
duten. Jende asko joan zen
pleno aretoan egin zen bilera-
ra. Bertan taldetxo bat sortu
zen, eta pixkanaka hasi ginen.
Oso oroitzapen polita dut. Ha-
sieran dena zegoen egiteko,
berria zen. Bagenituen errefe-
rentzia batzuk, inguruan ere
herri aldizkarien fenomenoa
asko hedatu zen. Gure ukitu
propioa ere oso argi genuen,
izenean nabaritzen da, izena
aukeratzeko egin zen prozesu
guzti hartan, hori ere oso poli-
ta izan zen. Asko ikasi nuen
eta oso oroitzapen polita dut.

Bilera hartatik, aldizkariko
lehen zenbakia kaleratu arte,
zer lanketa burutu zen?
Bilera hartatik momentuan tal-
de bat sortu zen. Handik gutxi-
ra, ia zuzendari izan nahi nuen
proposatu zidaten. Proiektu
polita zen, ikusten nuen talde
lan handia zegoela eta horrek
animatu ninduen. Correoseko
lokala egokia iruditu zitzaigun
eta moldatu beharra zegoen.

1996ko Sagardo Egunean, NOAUA!ri babesa ematen.  

“NOAUA!k udalerrian oso leku garrantzitsua lortu du”

NOAUA! 1996an jarri zen mar-
txan NOAUA!. Lehen etapa har-
tako zuen erronkak zeintzuk
ziren?
Olatz Altuna. Gure helburua aldiz-
kari txukun bat egitea zen, herria-
ri produktu majo bat ematea hiz-
kuntza asko zainduz, adin guztie-
takoak irakurtzeko produktu bat iza-
tea, gai erakargarri eta herrikoekin…
Gure amona ikusten nuen NOAUA!

irakurtzen, eta asmatzen ari ginen.
Amonak ez zuen inoiz euskaraz ira-
kurri. 

Hasiera batean, fokua aldizkarian
bazegoen ere, pixkanaka euskara
elkartea ere sustatuz joan ginen. Hor
idazkari egon nintzen. Euskara elkar-
teak ere hartu zituen zenbait eki-
men, deialdiak, liburugintza, argi-
talpenen ildoa dela eta. 

Gero kultur elkartea sendotzen

joan ginen. Gurekin batera, gero gai-
nera, euskara elkarteen Topagunea
ere sortu zen. Hasiera haietan,
NOAUA!k ere egin zuen bere ekar-
pena. Hasierako bileretara neroni
joan nintzen ordezkari eta orduan
bai ikusten zen, fenomeno handia-
go baten parte ginela baita ere. 

Gaur egun, izugarri sendotu da
hori guztia, baina hastapenetan ia
dena zegoen egiteko. 

“Pixkanaka euskara elkartea ere
sustatuz joan ginen”

5
00. zenbakira heldu da
NOAUA!. Irailaren 7ko
aleetako bat, sorreran
eta lehen urteetan
herri aldizkari honek

zuzendari izan zuen Olatz Altu-
nak jasoko du. 16 urte bete
dituen astekariaz hitz egin, 1996.
urtetik aurrerako oroitzapenak
berritu eta aldizkariak gaurdai-
no osatu duen ibilbideaz hitz egi-
teko berarekin bildu gara. Zen-
baki hau ilusioz hartuko zuela
adierazi dio Altunak, NOAUA!ri
eskainitako elkarrizketan.

Zein da NOAUA! aipatu eta
burura datorkizun lehen
oroitzapena?
Burura etortzen zaidan lehen
oroitzapena da, hasierako ale
haietan, Correoseko lokal za-
har hartan, herriko jendea ilu-
sio handiarekin lanean. Oso
oroitzapen gozoa daukat zen-
tzu horretan.

Nola bizi izan zenuen NO-
AUA!ren sorrera?
Garai hartan ikasketak buka-
tzen ari nintzen. Kanpoan
egon nintzen, Italian bukatu
nuen karrera. Herrira etorri eta

“Denbora
gutxian,

erreferentzialtasun
handia lortu zuen

NOAUA!
aldizkariak

herrian”
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Taldea osatzen
joan ginen; publizitatea landu
eta bilatuko zutenak, maketa-
tuko zutenak, zuzentzaileak,
kolaboratzaileak… Jende asko
hasi zen. Gogoratzen naiz, al-
dizkaria inprentara eraman
bezperako gaua oso luzea iza-
ten zela, nola elkartzen ginen

hamarrak aldera. Alea bukatu
eta guztia irakurtzen genuen;
guk eduki aldetik osatu, zu-
zentzaileak hizkuntza alde-
tik… Lehenengo alean erabaki
garrantzitsuak egon ziren: etxe
guztietara banatu edo ez,
maiztasuna, karakterizazioa,
eduki aldetik zer gai sartu, no-

la… Erredakzio kontseilu bat
zegoen. Hasieran, bilerak oso
luzeak izaten ziren. Inertzia
hartu arte behar zen. Oso giro
ona zegoen, eztabaida oso in-
teresgarriak izaten genituen.
Denbora gutxian, eta hori izan
zen nik uste asko animatu gin-
tuena denoi, erreferentzialta-

sun handia lortu zuen aldizka-
riak herrian. 

Zer giro zegoen lehen alea
kaleratu aurreko garai har-
tan? Izena aukeratzeko ere
parte hartze prozesua ireki
zenuten?
Hasieratik, 0 alea eskutan izan
arte, proiektu bat, aldizkari bat
zetorrela zabaldu genuen. Jada
hasieratik horretan asmatu
zen, proiektua hasieratik za-
baltzen. Tartean izena dela eta
ere bai, ze izen jarri atal bakoi-
tzari... Berehala gertutasuna
lortu nahi genuen, “Markesa-
neko petriletik” eta halako ize-
nekin. Erreferentzialtasun hori
lortu zuen epe motzean, horre-
tan asmatu zelako, parte har-
tzea sustatzen. Erreferentzial-
tasuna gaur egun ere argia da,
zerbait aipatu nahi bada edo
informazioa jaso nahi bada
NOAUA! funtsezkoa da. Klabe
batzuk egon ziren hori lortze-
ko; batetik gertutasuna, bestea
etxe guztietara banatzea izan
zen. Banaketan izugarrizko es-
fortzua egin zen hasieratik. Eta
hor ere asmatu zen. Halere,
gure kezka ere bazen, denek
jasotzen badute zergatik bazki-
de egin? Baina bazkidetza kan-
paina indartsuak egin ziren eta
lortu zen. Udalaren laguntza
ere garrantzitsua izan zen.

GEROA, INTERESGARRIA
500 zenbaki eta 16 urte bete
ditu aldizkariak. Nola balora-
tzen duzu NOAUA!-k gaur ar-
te izan duen eboluzioa?
NOAUA!-k Usurbilen, udale-
rrian oso leku garrantzitsua
duela ikusten dut eta eman di-
tuen saltoetan asmatu dela
esango nuke. Nolabait, gizarte-
ak ekarri dituen aldaketetara
egokitu da eta hori garrantzi-
tsua da. Horretarako gaitasuna
izan behar da. NOAUA!-k ge-
roa oso interesgarria duela
ikusten dut.

“Udalaren laguntza ere garrantzitsua izan zen”, adierazi digu Olatzek.

 leku garrantzitsua lortu du”

NOAUA!ren sorrerako nortasun
hark bizirik jarraitzen duela
uste duzu?
Olatz Altuna. Nik uste dut baietz.
Hasierako erronka horiek hor dau-
de. Esaten genuen, nolabait herria
egitea zela helburuetako bat, horri
soziolinguistikan komunitatea
trinkotzea deitzen diogu. Azkene-
an aldizkariak ezaugarri asko bete-
tzen ditu; herria egin, eta komu-

nitate hori sendotu eta egitea.
Komunitate erakargarri bat egin
baita ere erdal munduarentzat,
euskalduna izan gabe hurbiltzeko
gogoa duenarentzat. Nik uste dut
erakusten duela mundu, komuni-
tate interesgarri bat. Hori aldiz-
kariak helburu zuen duela 16 urte
eta orain ere bai. Bere garaian bi
inkesta egin ziren, aldizkariarekin
banatuta. Erantzunetan jaso

genuenez, erdaldun jendeak ira-
kurtzeko ohiturarik ez zuenak, pix-
kanaka NOAUA! aldizkariarekin
saiatzen zirela. 

Halako detaileak dira interes-
garriak ikusteko, bai herria egiten
dugu, baina ez bakarrik euskaldu-
nentzat, baizik eta gainerako guz-
tientzat gerturatzeko tresna inte-
resgarria da, bai lehen eta bai
orain. 

NOAUA!, “herria egin eta
komunitate hori sendotzeko” tresna

“Banaketa
arloan

izugarrizko
esfortzua
egin zen”
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K
alezarrera bidean,
garai batean Al-
kartasuna Nekazal
Kooperatibaren
gunea zena Usur-

bilgo Gaztetxea da egun, abuz-
tuaren 25ean herriko gazte tal-
de batek aipatu instalakuntzak
okupatu zituenetik. Gunea txu-
kundu eta lehen ekimenak ere
burutu ostean, ordutik, batza-
rren bidez zer pauso eman az-
tertzen ari dira. Udalak bertan
Babes Ofizialeko Etxebizitzak
eraiki asmo dituela gogorarazi
du prentsa ohar bidez. Gazte-
txeko kideek, kooperatiba ohia
bota artean bertan jarraitzeko
asmoa dute. Argi diote kaleratu
duten lehen komunikatuan:
“Usurbilek gaztetxea behar du,
autogestionatua, eta ez bada
oraingo eraikinean, beste bate-
an”.

Gaztetxeko kideek abuztua-
ren 25ean, “sindikatua”ren
egoitza ohia okupatu eta gu-
txira, Twitter bidez hala
eman zuten albistea-
ren berri: “Iritsi da
Usurbilen Gazte-
txea! 16:00etan
ekingo diogu
garbiketari. Hur-
bildu auzolane-
ra!". Abuztuko az-
ken larunbat eguerdi-
rako triki poteo berezia
antolatua zuten Kaxkoan. Giro
ederrean burutu zen ibilbide-
ak, gerora garai bateko koope-
ratibaren egoitza zuen helmu-
ga. Instalakuntzak okupatu
eta gunea txukundu ostean,
gau hartan bertan lehen eki-
menak ere antolatu zituzten;
“bertsio gaua, karaokea... ani-
matu Usurbilgo Gaztetxe be-
rrira hurbiltzera, ateak zabalik
dituzue eta!" zabaldu zuten
sare sozialen bidez. 

Ordutik azken aste eta erdi

honetan, aurrerantzean zer
pauso eman erabakitzeko ba-
tzarrak burutu dituzte gazte-

ek egoitza berrian, modu
asanblearioan fun-

tzionatu nahi bai-
tute. Baita zen-
bait ekimen ere.
Berez, sindika-
tuko egoitzaren

eraikina behera
botatzekoak dira,
bertan Babes Ofi-
zialeko Etxebizi-
tzak eraiki as-

mo baitituzte. Hain zuzen,
Gaztetxe berriari lotuta, Uda-
lak kaleratu duen prentsa
oharrak jasotzen duenez,
etxebizitza proiektu “hau le-
henbailehen gauzatu ahal iza-
teko tramite guztiak betetzen
ari da Udala”. Egoera honi ir-
tenbide bat bilatzeko ateak
irekiak dituztela adierazi dute
gobernu taldetik. 

Sindikatu zaharra behera
bota artean, Gaztetxeko kide-

ek bertan jarraitzeko asmoa
dute eta herritarrak gaztetxe-
ko proiektuan parte hartzera
deitzen dituzte. Argi diote;
eraikina ez da helburua, “gi-
zarte hau eraldatzen lagundu-
ko digun tresna garrantzitsu
bat baizik".

“ERAIKIN HUTSEI
AURRE EGITEN”
Sindikatuaren egoitza ohia
okupatu izana lerrootan azal-
du dute Gaztetxeko kideek:
“Jada urte bete baino gehiago
da Alkartasuna Nekazarien
Kooperatiba egoitzaz aldatu
zela eta eraikin hau hutsa ge-
ratu zela. Bien bitartean,
Ugartondo industrialdea erosi
zuten konstruktorak ere ez
dute eraikitzen hasteko interes
irmorik aurkeztu. Horrelako
egitasmoak aurrera eramatea
etxe eta eraikin hutsei aurre
egiteko bide bat dela uste du-
gu, etxe huts bat gutxiago
egoteaz gain gaur egungo

etxebizitza ereduaren aurka
egiteko forma eraginkor bat
iruditzen zaigu. Honez gain,
eraikin hau inongo instituzio-
en mende ez egoteak, inork
baldintzatu gabeko eta eraba-
teko autokudeaketa izango
duen gunea izango dela ziur-
tatzen du”.

SALAKETAREN
AURREAN,
NEGOZIAZIOA
Herritarrek autokudeatuko du-
ten gune ireki baten beharra
zegoela aipatu dute, azken hi-
leotan gazte taldeak burutu
duen parte hartze prozesuan
agerian geratu zenez. Hain zu-
zen, herritarrei eta eragileei
eginiko elkarrizketen bidez,
Usurbilen gaztetxe baten be-
harra sumatu dela ondoriozta-
tu dute. 

Usurbilgo beharretara ego-
kitua egongo dena, autokude-
atua, askea, irekia, herri era-
gileen elkarlana eta komuni-

Okupazioa baino lehen, kalejira egin zen herrian (azalekoa eta honako argazkia: Ibai Arrieta).

Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko asmoa du Udalak zonalde horretan

Kooperatiba ohia bota arte gaztetxean segi nahi dute 

Eraikina ez
da helburua

diote, “gizarte hau
eraldatzen

lagunduko digun
tresna baizik”
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Bloga zabaldu dute gaztetxekoek: usurbilokupatu.blogspot.com.es (argazkia: Ibai Arrieta).

kazioa saretuko dituena. Al-
kartasuna egoitza ohiaren
okupazioaren aurrean, gune-

aren gaur egungo jabeak sala-
keta aurkeztua du. Egoerari ir-
tenbide bat bilatzeko negozia-

zio bidea zabalik dago, gazte-
en, Udalaren eta jabeen arte-
an. 

“Udalak ez du
okupatu den lokala
egokitzat ikusten
gaztetxearen
proiektua
garatzeko”

Okupazioaren aurrean, Usur-
bilgo Udalak honako pren-
tsa oharra kaleratu zuen.

Osorik jaso dugu orriotan. Bertan
adierazten denez, “okupazio honek
sortu duen egoerari berehalako
irtenbidea eman nahi dio Udalak”:
"Lokalen okupazioa ez da azken garai
hauetan gertatzen ari den fenome-
no isolatu bat. Gazteek dituzten
beharrekin zuzenean lotzen den
mugimendua da, Euskal Herrian
nahiz Europa osoan ematen dena.
Usurbilgo gazteek ere, beren egi-
tasmoak garatzeko beharrezkoak
dituzte espreski horretarako balia-
tuko diren lokalak. Eta garai hone-
tan, Udalak ateak irekiak ditu gaz-
teekin egoera hau aztertzeko eta
irtenbideak bilatzeko.

Duela egun gutxi Ugartondoko
eremuan dagoen lokal bat okupatu
zuten herriko zenbait gaztek. Uda-
lak bertan etxebizitzak eraikitzeko
asmoa du; erabateko lehentasuna
emanaz Babes Ofizialeko 48 etxebi-
zitzari. Proiektu hau lehenbailehen
gauzatu ahal izateko tramite guz-
tiak betetzen ari da Udala. Abuztua-
ren hasieran gauzatu zen birpartze-
lazio proiektuaren behin betiko onar-
pena. Beraz, Udal Gobernu honen
helburua da etxebizitzak lehenbai-
lehen eraikitzea, usurbildarrek, eta
bereziki gazteek dituzten premiaz-
ko behar sozialei erantzunez. Gure
nahia eta konstruktoreena etxe hauek
ahalik eta azkarren eraikitzea da.
Beraz, Udalak ez du okupatu den loka-
la egokitzat ikusten gaztetxearen
proiektua garatzeko.

Okupazio honek sortu duen ego-
erari berehalako irtenbidea eman
nahi dio Udalak. Horretarako, alka-
tea gazteekin eta eraikinaren jabe-
ekin adostutako irtenbide bat ema-
teko saiakera egiten ari da".

te gaztetxean segi nahi dute 

Herrian egindako galdeketek
erakutsi zuten bazegoela
gaztetxe baten nahia, bai-

ta beharra ere, eta, dakizuen beza-
la,  pasa den larunbatean (abuz-
tuak 25) sindikatu zaharra okupa-
tu genuen. Egiten ari garenaren
inguruan sor daitezkeen zalantzak
argitzeko, egindako batzarretan
adostutakoak herritar guztiei hela-
razi nahi dizkiogu.

Lehenik eta behin, okupazioaren
lehen orduetan gertatutakoa azal-
du nahi dugu: Eguerdiko triki-pote-
oaren ondoren eraikinera sartu eta
goitik behera txukundu genuen Usur-
bilgo gazte askoren artean. Garbi-
keten ostean, inaugurazio lunch-a
egin genuen. Gaualdera, bertsio kon-
tzertua hastekotan ginela, ertzain-
tzaren bisita jaso genuen, jabeak sala-
keta jarri zuela adieraziz. 

Egoera honen aurrean, udalba-
tzako hainbat pertsona gerturatu
ziren gugana, eta beraiekin hitz egin

ostean, alde egin zuten. Sindikatu
zaharra okupatu geroztik denbora
gutxi pasa da, eta zalantza handiak
daude, oraingoz, epe motzera ger-
ta daitekeenarekin. Okupazioaren
ondorengo orduetan jakin genuen
lehenago edo beranduago okupa-
tutako eraikineko lurretan etxebi-
zitza proiektua egin egingo zela;
nahiz hasiera batean, esan bezala,
leku honen aukeraketa egitean,
bertan egingo zen proiektua gel-
dirik zegoela uste genuen. Gazte-
txeak, alde horretatik, ez du inola-
ko oztoporik jarriko proiektu hori
aurrera atera dadin.

Usurbilek gaztetxea behar du,
autogestionatua, eta ez bada orain-
go eraikinean, beste batean. Esan
bezala, ez dugu inolako liskarrik nahi,
prest gaude eraikinaren arduradu-
nekin akordio batetara heltzeko;
obrak hasi bitartean behintzat, erai-
kinari ahalik eta probetxu handie-
na atera eta gaztetxe dinamika

sortzeko nahia dugu. Gaztetxea
okupatzea ITAYAren ekimena izan
bazen ere, garbi utzi nahi dugu ber-
tan gabiltzanok ez garela talde
horretako jendea bakarrik. Gauzak
beste modu batera egin daitezke-
ela pentsatzen dugun usurbildarrak
gara, azken finean. Herritik sortu-
takoa herriari eskaintzea, hori da
gure helburua.

Gaztetxeak herritar guztientza-
ko tresna izan nahi du, herriaren-
tzat lan egingo baitugu. Guztion
parte hartzeak emango dio bizia
gaztetxeari, eta herriari. Herriko
taldeei ere osatu berri dugun asan-
bladan parte hartzeko gonbita luza-
tzen diegu, guztion elkarlana dela
iruditzen baitzaigu biderik zuzene-
na. Gaztetxeak herritar guztion bil-
gune izan nahi du, eta horrek guz-
tion parte hartzea eskatzen du.
Aprobetxatu dezagun aukera hau
indarrak metatu eta bestelako herri-
eredua lortzeko!

Gaztetxekoen prentsa-oharra
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I
kasleak egunotan itzuli-
ko dira liburu artera,
amaitu zaie udako opo-
rraldi luzea. Haietako as-
kok hileotako oroitzape-

nen artean ondo gordeta izan-
go dituzte, eurei zuzenduta an-
tolatu diren aisialdiko ekimen
desberdinak. Haur eta gaztetxo
ugarik parte hartu du eta, udan
Aginagan eta Zubietan antolatu
diren txokoetan, baita Kaxkoan
Udalak eta NOAUA! Kultur El-
karteak antolatu duten Udajo-
las ekimenean ere. Horren era-
kusgarri, irudiok.

Udako txokoak, iruditan 

Aginagako txokoetan ere primeran ibili ziren, kantu eta jolas. 

Argazkian agertzen direnek uztaila osoa eman zuten Udajolasen.

Zubietako udako txokoetako gaztetxoak eta begiraleak.
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TXERRIKI TALDEKO KIDEA
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Herriko plazan maiz egoten
da zernahi, beti egoten da
norbait. Bertan, egunero

haurrak aurki daitezke. Haurrak
jolasean euren guraso edo zaintzai-
leen begiradapean. Askotan, gaz-
teak ere pilotan aritzen dira. Egun
osoan zehar plazan jendea ikus dai-
teke. Kalean bueltaka dabilen jen-
dea, etxetik kalera edo kaletik etxe-
ra, edo, liburutegia, taberna, ban-
kura edo erosketak egitera doan jen-
dea. Norberak jakingo du zergatik
pasatzen den edo ez den herriko
plazatik.   

Iraileko larunbat hartan plazan
ekitaldia zegoen. Herritar ezaguna
hurbildu zen zera galdetzeko: “Gaur
zerbait al dago?”. Lagunak baiezko
erantzuna jaso zuen: “Kale antzer-
kia dago eta ikusgarria izango da”.
Besteak zera erantzun zuen: “Ba ez
nekien ezer zegoenik”. Egun batzuk
lehenago, ekintza iragartzen zuten
kartelak kale, taberna eta abarre-
tan jarri ziren. Herriko astekarian
eta hileko Kultur Agendan nabar-
men agertzen zen ere. Beraz, infor-
mazioa etxe eta esku guztietara iri-
tsi zen. Orduan? Deialdia iritsi
zitzaiolarik, hartzailea ez zen mezuaz
jabetu.

GOGOAK 
ETA GOSEAK PIZTU
Lagun honek agian ez zuen antzer-
kia gustukoa izango? Antzerkiaz zer
nolako ustea izango ote du? Auke-

ra bat baino gehiago emateak mere-
zi du, guztiak ez baitira berdinak.
Gakoa, antzerkia gehiagoetan ikus-
teko gogoa pizten duten lanak
ekartzean datza? Gainerako dizi-
plina artistikoekin berdin, antzer-
kia, dantza, musika, poesia, pintu-
ra, argazkia… Aukera eman behar
zaie eta herritarren gogoak eta
goseak piztu. Telebista bidez ez
baita gogoa hobe elikatuko. Kale-
koa, zuzenekoa ezagutu eta das-
tatzea aukera on bat da. Probatu
eta gustukoa izan artean geratu,
girotu eta egon.

Herritarrak beharbada, ekitaldi-
ra bertaratzeko beste lagun baten
gonbitea edo bultzada beharko
zuen? Horra, ahoz-ahokoaren inda-
rra!

Hamaika dira ekitaldietara joa-

ten ez direnak. Ezin dutelako, ordu-
tegiak eta hainbat zereginen bal-
dintzagatik. Ados. Baita ere badira
besteen ekitaldietara joaten ez dire-
nak, beste horiek antolatutakoak
direlako! Herritarren arteko aurrei-
ritzi edota diferentziengatik ote?
Horrelakoek zer zerikusi dute Biz-
kaitik etorritako artistarekin?

BATZEKO APROPOSA
Ekitaldiak merezi badu eta joan ahal
bada, bertaratzea baino aukera
hoberik ez da. Herritarrak batzeko
bide edo gune aproposa izan dai-
teke. Elkarrekin partekatzeko espe-
rientzia bat.  Beraz, herritar, iraile-
an aukerarik izango dugu herriko
plazan elkar topo eta topa egite-
ko, besteak beste badator eta 4. Topa
Eszenika.

EGITARAUAZ
Aurten ez da Kale Antzerki Egunik
antolatu baina iraileko hiru larun-
batetan hainbat kale antzerki izan-
go ditugu. Eta horiekin batera IV.
Topa Eszenika. Horiez gain, herrian
ekintza gehiago izango dira eta asko
parte hartzaileak gainera (ikus Kul-
tur agenda).

Markeliñe etorriko da, 8an “Tera-
pia?”rekin gazte eta helduentzako
eta 15ean adin guztietarako: “Zoo-
zoom”. Bietan lan ikusgarriekin.
Irudimena eta kalitatea. Gero, irai-
laren 28an “Ispilua” amateur lan-
dua, zuzena eta zirikatzailea. Antzez-
lan horretan “Terapia?”n lez, biko-
teaz mintzo dira. Beraz, entreteni-
menduak gogoetarako balekoak
izan ahalko dira.

Irailaren 29an denetarik izango
dugu: Zumetaren murala ezagu-
tzeko aukera (gure herriko onda-
rea ezagutzen jarraitzeko), tailerrak
(antzerkilaritza lantzeko), zirko-
antzerkia (gozatzeko) eta “Gure
bide galduak” (azkenaldiko antzez-
lanik onenetarikoa). Dejabu-ko
lagunak Usurbilen beste lau aldi-
tan izan genituen. 2008ko azaro-
an “Gizona ez da txoria” lan bikai-
narekin etorri zirenean, Sutegira
ikusle gutxi bertaratu ziren. Pena
handia izango litzateke oraingoan
ere jende gutxi etortzea. Pena han-
dia eta salbuespena. Orain arteko
ibilbidean, antzezlan honek harre-
ra jendetsua jaso baitu. Argi dago,
beraz. Antzezlan guztien informa-
zioa interneten aurki daitekeelarik,
ez dago zuzenekoa bezalakorik. 

Alex Tello

Herritarrok,
badator 4. Topa Eszenika

“Gure bide galduak” antzezlana irailaren 29an ikus ahal izango dugu.
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B
ota Punttubakoek iaz estreina-
koz antolatu zuten Udarregi Sa-
riketaren bigarren edizioa iraga-
rri dute udazken honetarako.

Hasiera batean, lehen edizioak jarraipena
baldin bazuen, ekimena bi urtez behin
ospatzekotan geratu ziren bertsozale tal-
dekoak. Azkenean ordea, iaz Gipuzkoako
Txapelketarekin eta datorren urtean, Eus-
kal Herrikoarekin egokituko zela jakinik,
Udarregi Sariketa 2012an berriz ospatzea
erabaki dute. Eta lehen saioa irailaren
15erako iragarria dago.

HASTEKO, BETERANOAK
Iaz bezala, hasteko aurten ere bi finalerdi
jokatuko dira. Lehen saioan, hilaren
15ekoan, sei beterano lehiatuko dira eta 6
gazte Aginagako San Praixkuetan. 

Finalerdi bakoitzetik hiruna bertsolari iga-
roko dira, bertsolari bana entzuleak auke-
ratuta, azaroaren 17an ospatuko den final
saio handira. Beraz, saltsa lehen kanpora-

ketan bertan sortuko da. Hasteko, sei ber-
tsolari beterano bilduko ditu Bota Punttu-
bak irailaren 15ean, 14:00etatik aurrera
Agerialden ospatuko den bertso bazka-
rian: Xabier Zeberio, Mikel Mendizabal,
Iñaki Murua, Altzo Txiki, Jokin Matxi-
nandiarena eta Millan Telleria. 

“ITZELEZKO AUKERA”
“Goierritar kuadrila honek salbuespene-
ko saioak salbu, plazako jarduna utzia
du eta beraz, itzelezko aukera da bertso-
tan entzuteko irailaren 15eko zita”, ira-
garri dute Bota Punttubako kideek. 

TXARTELAK SALGAI DIRA
Hitzordurako sarrerak 18 eurotan salgai
egongo dira Txiribogan eta Txirristran,
irailaren 13ra arte. 

19:00-20:00 Itzulera autobusez Usurbila.

BAZKARIA, 18 EURO
Bazkarira joan nahi duenak, 18 euro or-
daindu beharko ditu aldez aurretik,
Kantu Taldekoek Euskadiko Kutxan du-
ten kontu korronte zenbaki honetan:
3035 0140 31 140103449.8. 

Menua: Tuterako potxak, haragi gisa-
tua, izozkia eta kafea. Likoreak barran
salduko dira.

Ane Labakak irabazi zuen iaz sariketa.

Nafartarrak eta Kantu Taldekoak egin dute

Tuterara hurbiltzeko gonbitea.

Irailak 22, euskararen
aldeko lasterketa 

Euskararen aldeko lasterka antolatu da
60 bat udalerritan. Usurbilen, Udalak eta
zenbait herri eragilek bat egin dute Kon-
tseiluak deituriko "Euskaraz bizi nahi dut"
izeneko ekimenarekin.

Haurren lasterketa 500 metrokoa izan-
go da. Helduena, lau kilometrokoa. Biak,
arratsaldeko 16:30etik aurrera. 

Informazio gehiago kiroldegian jaso dai-
teke. Dena den, datorren astean emango
ditugu xehetasun gehiago. 

Aginagako Pala
Txapelketa

Irailak 13 osteguna, 19:00
Xabier Errasti – Iban Arruti 
Josu Arruti – Imanol Esnaola

Unai Loidi – Jon Olaizola      
Xabier Murua – Josu Errekondo

XLI Dinastia Etxabe txapela irabazi
berri du Xabier Santxok, Kerman
Galarzarekin batera. Zestoan jokatzen
da txapelketa entzutetsu hau. 

Laster abiatuko da II. Udarregi Sariketa
LEHEN SAIOA AGERIALDEN IZANGO DA IRAILAREN 15EAN; BIGARRENA SAN PRAIXKUTAN 

Igandean Tuterako kantujira
nazionalera joateko deia egin da

Usurbilgo Nafartarrak eta Euskal Kantu
taldeetatik igandean, Tuterara (Nafa-
rroa) joateko gonbita luzatzen diete he-
rritarrei. Bertan, Kantujira nazionala os-
patuko da, Nafarroako Konkistaren bos-
garren mendeurrenaren testuinguruan
antolatu diren ekimenen artean. 

Usurbildik autobusa irtengo da goize-
ko 8:30etan. Izen emateko zerrenda Txi-
ribogan jarria egon da. Hona hemen, irai-
laren 9rako prestatua duten egitaraua: 

EGITARAUA
8:30 Irteera autobusez Usurbildik.
11:00 Hamaiketakoa Lizeo gunean.
12:00 Tuterako Lizeotik aterako gara.
Geldialdi zenbait burutuko ditugu. Soi-
nujoleak, txistulariak, trikitilariak, zan-
pantzarrak, dantza taldeak eta abar la-
gun izanen ditugu. Foruen Plazan mani-
festua irakurriko dugu eta Lizeoan bu-
katuko dugu.
14:30 Bazkaria Lizeoan. Ondoren kafe-
kontzertua: kantaldia eta nahi duen guz-
tien partehartzea.



15500. zenbakia IZERDI PATSETAN 15

V. Baxurde Krosa 

B
adator giro polita eta
kirol zaletasuna piz-
ten duen proba he-
rrikoi ezaguna; jada

bosgarren ediziora ailegatu
den Baxurde Krosa. 2012koa
irailaren 16an ospatuko da.
Izen ematea zabalik dago jada
eta hain zuzen, aldez aurretik
apuntatzeko deia egin dute
antolakuntzatik. Parte hartzai-
leek jada astebete baino ez
dute, ia hamaika kilometroko
proba prestatzeko.

Mikel Laboa plazan buru-
tzen ari diren lanak tarteko,
aurtengoan lekuz aldatu dute
irailaren 16an ospatuko den V.
Baxurde Krossaren irteera eta
helmuga. Baxurde Txiki Usur-
bilgo Triatloi Taldeak antolatu-
riko ekimena, Oiardo Kirolde-
gitik abiatu eta leku berean
amaituko da oraingoan. Leku
aldaketa egon arren, gainera-
koan, ibilbidea aurreko urtee-

tako bera izango da, 10,75 ki-
lometroko lasterketa burutu
beharko dute kirolariek. Ohi
bezala, Kaxkoa, Santuenea,
Zubieta edota Kalezar zehar-
katu beharko dituzte, helmu-
gara iritsi aurretik. Lasterketa
ordua ere, aurreko urteetakoa
da; goizeko 11:00etarako irtee-
ra gunean egon beharko dute.

Ia hamaika kilometroko proba
amaitu ostean, parte hartzaile-
entzat kamisetak, luntxa eta
zozketak izango dira. 

IZEN-EMATEA IREKITA
Baxurde Krosean parte hartu
asmo dutenek, aldez aurretik
izena eman dezakete Oiardo
Kiroldegian, edota kirolpro-

bak.com web orrian. Antola-
tzaileek gogorarazi dutenez,
txip horia dutenek aldez au-
rretik 10 euro ordaindu behar-
ko dituzte, 13 euro egunean
bertan. Txip horirik ez dute-
nek aldiz, 12 euro aldez aurre-
tik edota 15 euro egunean ber-
tan. Baxurde Txikitik apunta-
tzea proba egunerako ez uztea
eskatzen dute. “Ahal duen
guztiari aurrez apuntatzeko
deia egiten diogu, egunean
bertan guri lan asko aurrezten
digulako”, adierazi dute. Pro-
ba antolatzen lagundu duten
guztiei esker ona helarazi nahi
diete Baxurde Txikitik.

Irailaren 16an izango da eta aurten Kiroldegitik abiatuko da; izen-ematea ere bertan egin daiteke

Judo taldekoek
ekin diote
ikasturte berriari

Astelehen honetan, irailaren 3an
ekin diote ikasturte berriari, Usur-
bil Judo Klubekoek. Abuztuaren
26tik 31ra Coimbran (Portuga-
len) egon ondoren abiarazi dute
2012/2013 denboraldia. Entrena-
mendu saioetarako ordutegiok
finkatu dituzte:

Helduak
Astelehen, asteazken eta
ostiraletan. 19:45-21:30.

Tartekoak
Astelehen eta asteazkenetan.
18:00-19:00 artean.

Haurrak
Astearte eta ostegunetan.
17:00-18:00 artean.

Aldez aurretik bada, 10 eurokoa da izen ematea. Egunean bertan, 13.

Senior mailako nesken talde-
ak irailaren 30ean hasiko du
2012-2013 kirol urtea. Oñatin,
Aloña Mendi taldekoen aur-
ka. Ligako lehen fasea, Ando-
ainen amaituko dute hurren-
go urteko otsailaren 17an,
Andoaingo CDB Leizaranen
aurka. Usurbil Kirol Elkarte-
tik berri eman dutenez, “gure
taldeak sailkapena lortuko
balu, Estatu mailako Zilarrez-
ko Ohorezko mailara igotze-
ko Euskadiko fasea jokatuko
luke, eta hor ere sailkatuko
balitz, Estatu mailako sekto-
rea”.

Iraileko azken asteburuan
ekingo dio denboraldi berriari
baita, seniorren 2. nazional

mailako taldeak. Gasteizen.
“Onenen artean bukatuz gero,
liga ostean 1. nazional mailara
igotzeko Estatu mailako fasea
jokatuko luke gure taldeak”,
berri eman dute Usurbil Kirol
Elkartetik. 

LH 6. MAILAKO
IKASLEENTZAT AUKERA
Usurbil Kirol Elkarteak alebin
mailako errendimendu hasta-
penerako eskubaloi ligan par-
te hartzera gonbidatzen ditu
LH 6. mailako ikasleak, 2001.
urtean jaiotakoak. “Iaz izan
zuen arrakasta ikusita, berriz
ere parte hartzeko aukera za-
baldu nahi dizuegu”, adierazi
dute kirol elkartetik, eta gai-

neratu dutenez, “liga honeta-
ra Gipuzkoako Kirol Elkarte
onenei gonbidatzen zaie”.

Gipuzkoako Eskubaloi Fede-
razioak eta Foru Aldundiak
antolatzen duten txapelketari
buruzko informazio edo argi-
bide gehiago jaso nahi due-
nak, helbide honetara idatzi
besterik ez du: alebinak.usur-
bilke@gmail.com

Irailaren 30ean hasiko dira partidak.

BAXURDE TXIKI

“Aurrez apuntatzeko deia
egiten dugu, egunean
bertan guri lan asko
aurrezten digulako”

Senior mailako eskubaloi taldeak
hilabete amaieran hasiko dira lehian
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Zorionak
Unax! Zure
10. urtebete-
tzean ondo,

ondo pasa. Muxu handi
bat. Oihan, June, Anje
eta Aratz.

Jaiotzak
Martin Otaduy Sagarna uztailak 10

Zuriñe Castro Martinez uztailak 16

Nerea Gilgado Fernandez uztailak 25

Mateo Piñeiro Ardanaz uztailak 26

Heriotzak
Maria Isabel Garcia Rincon 
72 urterekin, abuztuaren 9an

Ignacia Bengoetxea Larrañaga
56 urterekin, abuztuaren 29an

Aurora Martin Perez
105 urterekin, abuztuaren 23an Santuenean

ETXEBIZITZA
Salgai

11 urteko pisu bat salgai Agina-
gan, 3 logela, sukaldea, egon-
gela, 2 komuna, 2 balkoi, gara-
jea (30 m) eta trasteroa. 173.000
euro. VPO baldintzak. 657703091

Pisua alokagai Santuenean,
berria, dena kanpoaldera eta
a rg i t a sun  haund i koa .
677471648.

Pisu bat salgai Atxegalden. 3 gela,
bi komun, sukalde eta salarekin.
662 439 880.

Pisua alokatzen da Kaxkoan,
Txaramunto kalean: 3 gela, sukal-
dea, bi komun eta sala. Garajea
aukeran. Abala eskatuko da. 656
75 70 73.

Pisu bat alokatzen da Santue-
nean. 679 366 415.

Pisua salgai Kaxkoan. Pisu berria,
lehen mailako materialekin egi-
na. 608 227 462

3 logelako pisu bat alokatzen da
Muna Lurra kalean. 661 43 63
53.

Lau logeletako etxebizitza bat
alokatzen da Atxegalden. Infor-
mazioa: 659389707 / nerezaba-
la1@gmail.com

Pisua alokairuan Santuenean,
65m berritua, 2 logela, 650 euro.
Tf: 667 438 145. 

Etxe bat alokatzen da Artaxo-
nan (Nafarroa). 4 logela, jange-
la handia, lorategia. Hilabetera-
ko edota baita uda parterako ere.
450 euro. 670 090 262 (Irene)

Etxea salgai Kalezarren bista
ederrekin. 2 solairukoa, bakoi-
tza 115 metro koadro. Eta 2
solairuko borda dena 3.000 m
lur sai lean.  665720913 /
665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2
logela, sala, komuna, sukaldea
eta 2 terraza handi bista ede-
rrekin. Trasteroa eta garajea.
665720913 / 665720914.

Pisu bat salgai Kaxkoan. Dena
berritua. 3 balkoi eta ganbara.
Eguzkitsua eta prezio onean.
697 204 758.

Pisua salgai Munalurran. 3 gela,
sukalde jangela, berogailua. Sar-
tzeko moduan. 31 milioi peze-
ta. 943370957.

Aukera ezin hobea! Etxea salgai
Santuenea auzoan. 64 metro
karratu. Dena kanpoaldera. Ego-
era ezin hobean. Merkea, 678 581
991.

Pisua alokatzen dut Elgoibarren.
Lau gela. 677 780 680.

3-5 gela arteko pisua alokatzen
dut Castellonen, oporraldi, aste-
buru pasa edota ezkontza agu-
rretarako. Itsaso, gaztelu eta

mendialdeko bistak ditu. 677
780 680.

Pisua salgai, San Esteban kalea
11n. 4.pisua. Kanpoaldera ema-
ten du eta eguzkitsua da. Hiru
gela, sukalde eta jangelarekin,
komuna, terraza eta ganbarare-
kin. 943 455 202 edo 697 530
792.

Pisua salgai, San Ignazio 5 kale-
an. 3 logela, 100 metro karratu
eta terraza. 340.000 euro. 648
013 277

Alokairuko pisu baten bila nabil
Usurbilen. 674 848 346

Logela bat alokatzen da Usur-
bilgo erdigunean. 667740266.

Etxebizitza salgai Atxegalden.
86 metro, sukalde-jangela han-
dia, 3 logela, egongela, 2 bainu-
gela, ganbara, terraza handia.
Berritua. 232.000 euro. 699 189
764.

Pisu bat alokatzen da, lau gela,
sukaldea, sala eta komunarekin.
609 011 816 / 943 366 318

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-
dea, egongela handia, 3 logela,
bi komun, ganbara,igogailua.
662 056 899.

Duplex bat salgai Santuenean,
espazio zabalak, dena kanpo
aldera, 20 metro koadro traste-
roa, dena berrituta, fatxada,tei-
latua konpondu berriak. 677 471
648.

Pisua alokairuan Atxegalden. 3
gela, sukaldea, bi komun, terra-
za eta igogailuarekin. 943 371
066 / 637 309 209.

Etxebizitza bat salgai Usurbilen.
60 metro. 3 gela, egongela,
sukaldea, komuna eta trasteroa.
943 37 26 33 - 943 36 22 15.

Usurbilen edo inguruan, alokai-
ru konpartituan etxe baten bila
nabil (ekainetik aurrera). 622
856 181.

Atxegalden lau logeletako pisua
salgai. Dena berriturik. Prezioa:
251.000 euro. Telefonoa: 699 720
940.

85 metroko  etxebizitza aloka-
tzen dut kaxkoan. 3 gela, 2 terra-
za eta trasteroa. 616064059
(gauetan deitu).

90 m pisu bat salgai Usurbilen.
3 logela, egongela, sukaldea, 2
komun, 7 metroko ganbara. Oso
eguzkitsua eta bizitzen jartzeko
moduan. 699 680 265 (eguer-
dian edo 20:00etatik aurrera).
237.000 euro.

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

Lau logeletako etxebizitza sal-
gai Atxegalden. Ganbara ere
badu. Aukera garajea erosteko.
699720940.

Salgai dago Usurbilen etxe fami-

liar polit bat, kiroldegi ondoan.
Tel. 646.041915 Amaia.

MOTORRA
salmenta, garajeak
Garaje itxi bat alokatzen da Etxe-
aldian. 943 372 256. 

Karbonozko bizikleta bat salgai.
Ultegra taldekoa. Prezio ona.
600 244 126.

Baju komertziala salgai Atxegal-
den. 50m2, etxebizitza lizentzia
ateratzeko aukera. 659389707
nerezabala1@gmail.com

Scooter bat salgai, 450 euro. Ego-
era onean. 678 603 659.

Lokal bat alokatzen da Usurbi-
len, 90 metro koadro. 250 euro.
Gazteentzat..., Atxegalden. 628
063 871.

Lokal komertzial bat alokatzen
da Atxegalden, Aristitxo kalean.
Bi solairu, bakoitza 45 m, guz-
tira 90 metro. Argia, ura eta
komuna. 658 716 970.

38 m garaje itxia salgai, Txara-
munton. 665 677 195.

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Arratsaldetan umeak zaintzeko
neska bat. Nahiago Usurbilgoa
e ta  euska lduna  i z a t ea .
676355635.

Lan eskaintzak
Usurbilen bizi den pakistandar
batek, ingeles klaseak emango

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Ibai eta Ekain!
Muxu handi bana, etxekoen
partez.

Zorionak
Ekaitz!
Gure
morroxko-

ak lehen urtebe-
tetzea ospatu zuen
abuztuaren 14an.

Zorionak!!
Gazte okupak ere zuen urtebete-
tzearekin oroitu gara! Gaztetxea
bai, espetxerik ez!

Zorionak Ramon eta Xabier! Demaplazan gaude baina gure benetako dema zuek
hementxe izatea da denok elkarrekin zuen urtebetetzeak ospatzeko. Eutsi goiari!

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-
noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /
erredakzioa@noaua.com  Oharrak bidaltzeko azken eguna:
astelehena, arratsaldeko 18:00ak. Atal bakoitzaren goikal-
dean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela eraba-
kiko balitz, NOAUA!ko erredakzio batzordeak ohar hori argi-
taratu gabe utziko luke.

Zorion-agurrak

Ohar, zorion agur, jaio edo hildakoen berri emateko azken eguna: asteartea, eguerdiko 11:00etan  erredakzioa@noaua.com



GAZI, GOZO, GEZA 17500. zenbakia

lituzke gaztelania edo euskara-
ren truke.  632 418 008. Rahe-
em Abdul.

21 urteko neska usurbildar eus-
kaldun bat eskaintzen da hau-
rrak zaindu edota klase partiku-
larrak emateko LH-n nahiz DBH-
n. Esperientziaduna. 666 041
971 (Ane)

Jardineritzako lanak egiten ditut
txukun eta modu onean: 677 443
140 (Iñaki).

Neska arduratsua garbiketa lane-
tan orduka lan egiteko prest. 678
998 840.

18 urteko mutil bat lanerako
prest. Baratzean laguntzeko,
morroi  lanetarako, tabernan
lan egiteko edo enkarguak egi-
teko. Tlf.: 626  735 354.

Interna moduan edo orduka lan
egingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxeko
lanak egiteko. Orduka edo inter-
na moduan. 608 774 999.

17 urteko neska euskalduna,
udan lan egiteko prest: umeak
zaintzeko, ikasketetan lagun-
tzeko, ... Esperientzia umeekin eta
Bigarren Batxilerra amaitua.
665754889 / 634459249 (Ane)

16 urteko mutil euskalduna naiz
eta udarako lan bila nabil. Ume-
ak zaindu edo indarra behar den
lanak egiteko prest nago, baita
beste edozein lan ere. Batxile-
rreko lehen maila amaitua.
665754889 / 692577515 (Xabier)

Interna moduan edo orduka lan
egingo nuke. 609632030.

Zerbitzari edo sukaldari lagun-
tzaile moduan lan egingo nuke.
650 032 454.

Esperientzia handia izan eta
arduratsua den neska eskaintzen
da garbiketa lanetarako. 618
030 296.

Ontziak garbitzeko edo sukalda-
ri laguntzaile gisa lan egingo
nuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun bat
eskaintzen da umeak edo per-
tsona helduak zaindu eta etxe-
ko lanak egiteko. Claudia. 663
117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,
jatorriz euskalduna, edozein
lanetarako. Helduak zaindu,
sukaldean lagundu edo baserri-
ko lanetan aritzeko. 627 206 451.

Emakume bat eskaintzen da,
adineko pertsonak zaintzeko,
etxeko lanak egiteko eta osta-
laritza lanetan aritzeko. Interna
moduan ere bai. Tlf.: 673 445
903.

Emakumea eskaintzen da, ordu-
ka etxeko lanak egiteko. 662
247 324

Umeak zainduko nituzke arra-

tsaldez edo zerbitzari moduan
lan egingo nuke asteburuetan.
638 894 845.

Neska euskalduna eta usurbil-
darra naiz, eta arratsaldetan
haurrak zaintzeko zein klase par-
tikularrak emateko prest. Atze-
rriko Hizkuntzako Majisteritzan
eta Haur Hezkuntzan diploma-
tua naiz. Badut esperientzia.
652712099.

Neska bat eskaintzen da, helduak
edo umeak zaintzeko, edo etxe-
ko lanak egiteko. Orduka edo
interna moduan. Tlf.: 628 692
334.

LHko haurrentzat klase partiku-
larrak emateko neska eskaintzen
da. 680 453 563 (Maialen).

BESTELAKOAK
Kotxe kapota bat dohainik. Nor-
baitek nahiko balu deitu telefo-
no  honetara. Tel. 657 714 355.

Angora arrazako 10 katu txiki
opari. 628 745 443.

Mutil baten txamarra, talla 10-
12, galdu zaigu frontoian. Beig
eta urdin kolorekoa. 656 702 957. 

Etxean egindako ardi gazta sal-
tzen da. 687 348 223

Landetan "movil home" bat alo-
katzen da "Lago Leon"en. Aste
Santuko bigarren astea, uztaila
eta iraila. "Punta Lago" kanpi-
nean.  634 443 909.

Hemengo babarruna salgai: 637
974 994.

Haur sila eta kapazoa erosiko
nuke: 667 715 075.

Hemengo urra eta patata ero-
siko nituzke. 634409888.

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-
katuko nuke 616260 451

Akordeoia saltzen dut. Gutxi
erabilia. 943 370 344.

Hemengo intxaurrak salgai.  943
67 11 60.

Ezkontzetan abesteko talde bokal
bat nahi baduzu, deitu 665 745
071 (Iñaki).

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

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951
Atez ateko bulegoa. . . . . . . . . . . 943 369 113 
Udaltzaingoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 943 361 112
Udal zerbitzuak (Brigada) . . . . . . 943 370 148 
Gizarte Zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . 943 377 110
Diputazioa - Basetxea . . . . . . . . . 943 361 215 
Bake Epaitegia . . . . . . . . . . . . . . . 943 372 336
Udarregi Ikastola . . . . . . . . . . . . . 943 361 216 
Haur Eskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 374 061
Zubietako Lanbide Eskola. . . . . . 943 364 600 
Zubietako Herri Batzarra . . . . . . 943 372 077
Hastapen tailerrak . . . . . . . . . . . . 943 360 465 
KZgunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 570 999
Oiardo Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . 943 372 498 
Sutegi Udal Liburutegia . . . . . . . 943 360 692
Zumarte Musika Eskola. . . . . . . . 943 371 594 
Etumeta AEK Euskaltegia . . . . . . 943 372 001
Kalezar Eguneko Zentroa . . . . . . 943 365 249 
Gure Pakea Zahar Egoitza . . . . . 943 368 770
Gure Elkartea Zahar Egoitza . . . . 943 371 751 
Arrate Zahar Egoitza . . . . . . . . . . 943 366 340 

Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770
Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 677 373 466 
Eusko Tren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 470 976 
Korreos - posta zerbitzua. . . . . . 943 362 894
Anbulategia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 362 013 
Oa botika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 376 076
Iturralde botika . . . . . . . . . . . . . . 943 363 395 
DYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 464 622
Gurutze Gorria . . . . . . . . . . . . . . . 943 272 222 
Emergentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Gonzalez Ehorztetxea . . . . . . . . . 943 362 163
Gipuzkoa Donostia Kutxa . . . . . . 943 361 202 
Euskadiko Kutxa-Laborala . . . . . 943 364 740
Banco Guipuzcoano . . . . . . . . . . 943 370 006 
Banco Popular Español . . . . . . . . 943 370 411
BBVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 377 155 
Caja Rural Kutxa . . . . . . . . . . . . . . 943 368 842
Argindarra - Iberdrola. . . . . . . . . 901 202 020 
Gas naturala - Naturgas . . . . . . 902 123 456
Telefonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 
Euskaltel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 840 840

Telefono interesgarriak

Osteguna 6 GIL Kale Nagusia 24 Lasarte

Ostirala 7 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42 Lasarte

Larunbata 8 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Igandea 9 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Astelehena 10 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Asteartea 11 ORUE Jaizkible plaza 2 Lasarte

Asteazkena 12 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42 Lasarte

Osteguna 13 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Ostirala 14 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 15 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbi. 6. Lasarte

Igandea 16 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbi. 6. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
ECHEVESTE. Elkano kalea 9, behea.
Hernani. Tel.: 943 552 087
22:00 - 09:00

U R T E  O S O K O  E G U T E G I A  J A S O T Z E K O  B I D A L I  F A R M A  2 5 6 0 0  Z E N B A K I R A  ( 1 , 3 9  B E Z  b a r n e )

Goardiako farmaziak irailaren 6tik 16ra



Agenda Iraila

7 ostirala
Kutsaduraren aurkako elkarretaratzea
Atxegalden, arratsaldeko 20:00etan N-634
errepidean, ITAYAk deituta.

8 larunbata
“Mauritania eguna”. Kalezarren, 9:00-18:00.
Santixabeletako bideo eta argazki
emanaldia”, gaueko 22:00etan frontoian.
“Terapia?”, kale antzerkia frontoian, 23:00.

9 igandea
Kantujira nazionala Tuteran. Egunpasa. Dei-
tzaileak: Usurbilgo Kantu Taldea eta Nafarta-
rrak taldea (ikus 14. orrialdeko albistea).

“Terapia?” izeneko antzezlana,
larunbat honetan frontoian

M
aitasunetik maitasun ezara
pausu bat dago soilik: den-
bora. Hori da, gutxienez,
Markeliñe antzerki taldeak

“Terapia?” lanak aditzera ematen duena.
IV. Topa Eszenikaren eskutik ikus ahal
izango dugu larunbat honetan, fron-
toian. 

Bikotearen arteko maitasun txinparta
itzaltzear dagoen momentu horretarako,
Markeliñe taldeak proposamen bat egi-
ten du bere antzezlanaren bitartez: tera-
pia, bere izenak adierazten duen bezala. 

Antzezlaneko protagonistak txorien
hegalaldian oinarritzen den ustezko te-
rapia batean murgiltzen dira. Hegalal-
dian, arnasketa eta armoniarekin batera,

lasaitasuna eta ekilibrioaren bila doaz.
Erabakiak hartzeko unea ere iritsiko
zaie protagonistei. Azkenean, hegan egi-
ten jarraitzea erabakitzen dute. 

Ikuskizun guztian zehar, ezustekoak
ugariak izango dira.

Larunbat honetan, gaueko 23:00etan

taularatuko dira Markeliñeko antzezleak.

Santixabeletako
irudi ederrenak
ikusteko aukera
Peru Galbete bideo irudiak hartzen aritu zen.
Ibai Arrieta, aldiz, argazkiak ateratzen. Bien lanak
ikusgai izango dira larunbat honetan, frontoian,
gaueko 22:00etan hasiko den proiekzioan. Anto-
latzailea: Santixabeletako Jai Batzordea.

Katekesian
izena emateko
epea ireki da
Usurbilgo Salbatore Parrokiako katekesi talde-
etan izena emateko egunak hauek izango dira:
Irailaren 11 eta 12an 17:30-19:00etara Parro-
kiako bulegoetan. Gurasoak bertaratzea kome-
niko litzateke.

Datozenak

“Lainopean”, 
diaporama Sutegin

Iñaki Agirresarobek hainbat argazki-bil-
duma eskaini ditu azken boladan. Iraila-
ren 13an osteguna, lanbropean aterata-
ko argazkiak erakutsiko ditu Sutegin.
19:30ean, sarrera doan.

“Zoozoom” antzezlana

Datorren larunbatean, irailak 15, itsas mas-
kor baten oihartzunak beste garai eta mun-
du batzuetara eramango gaitu. Arratsal-
deko 18:00etan frontoian. 

Baxurde Krosaren
laugarren edizioa 

Baxurde Txiki triatloi taldearen ekimenak
gero eta jarraitzaile gehiago ditu. Iraila-
ren 16an igandea, goizeko 11:00ean abia-
tuko da herri lasterketa.

Trukea Txokoalden 

Irailaren 23an igandea, goizeko 11:00eta-
tik 14:00etara truke azoka Txokoalden. Goi-
zean trukea egiteko aukera izango da eta
ondoren bazkaria.

18 2012ko irailaren 7a






