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Mugen gainetik, elkartasuna lantzen

Urdiñarbeko Bilxokua elkartea eta Usur-
bilgo Nafartarrak  kultur taldea elkar-
lanean aritu ziren afari baten bueltan,

pasa den urriaren 27an. Hamalaugarren urtez
jarraian, elkartasunezko sagardo afaria anto-
latu zuten. Eta afari horretan bildutako dirua,
Seaska elkartearen baitan antolatua dagoen
Integrazio Batzordeari eman zitzaion. Urdi-
ñarbeko udaletxeko gelan egin zen afaria eta
irudian dira sukaldariak eta garbiketa lanean
aritu ziren langile finak, tartean hainbat usur-
bildar. “Baina aurrera segitzerik ez genuke izan-
go hainbat herritarrek ez baligukete lagun-
duko. Beraz, mila esker lagundu gaituzuen guz-
tioi”, adierazi digu Lontxo Zubiriak, argazki hau
ekartzearekin batera.

Albistea iruditan

Laburrean

Urriaren 27an Urdiñarben izan ziren, elkartasun afarian parte hartzen.

Artisautza Azoka, berezia
izan da aurtengoan 
Denetariko artisauak bildu ditu beste behin Aitza-
ga Elkarteak antolaturiko Artisautza Azokak. Ohi
bezala, azaroaren 1ean ospatu zen ekimena fron-
toian. Artisautza Azoka honen edizioa berezia izan
da. Auzitegi Nazionalaren aginduz sei urtez itxi-
ta egon ondoren, Aitzaga berriz irekita zegoela
ospatu baita azoka.

Hondakinen prebentzio
astea, azaroaren 17tik 24ra
Hilaren 17an hasiko da Auzokonpostarien I. Batza-
rrarekin. Amaitu berriz, astebetez zabalik izango
den hondakinen inguruko erakusketarekin. Tar-
tean, bideo aurkezpenak, ontzi arinen sailkatze
plantara bisita, “gure kaleak garbiago nahi ditu-
gu!” ekimena edota hondakinen sortzez besteko
gaiari buruzko hitzaldia programatu dituzte. 

Erle Eguna azaroaren
25ean ospatuko da
Hilabete honetako azken igandean ospatuko da
XIV. Erle Eguna. Txapelketak edota azoka izan-
go dira aurten ere, azaroaren 25ean, Erle Lagu-
nak bilgunekoek antolatutako ekimenean. Berri-
kuntza gisa, hainbeste buruhauste eragiten ari
den liztor asiarrari buruzko erreportajea proiek-
tatuko dutela Sutegin. 
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Izan ginenaz, garenaz

Aurrera begira bizi gara. Bihar
-etziko urgentziak nola
gainditu asmatu nahian.

Orainari ihesi. 
Dena da atzorako. Gauzak patxa-

dan hartzeko astirik ez dago. Dena
da atzorako. Horrela eskatzen ditu-
gu gauzak, eta horrela agintzen diz-
kigute. Eta azkenean, katramila-
tuta bizi gara batzuk eta besteak.
Orainari ihesi. Bihar-etziko urgen-
tziak nola gainditu asmatu nahian. 

Bien bitartean, egia da, gauzak
egiten goaz. Bai, baina nola? Ez
dugu horretan pentsatzen haste-
ko astirik hartzen-eta. Bihar-etzi-
rako kontuak bideratzen nahikoa
lan dugu. Eta gainera, badakigu,
artean zaharrak kunplitu gabe
oraindik, mandatu berriak iritsiko
direla. Eta horrela, bucle amaiga-

bean. Hausnartzeko astirik hartu
gabe. Erretrobisoreari erreparatu
gabe. Aurrera beti.

Horrela bertaratu ginen, aurre-
ko ostiralean, Sutegira. Presaka.
Datorren zenbakiko kontuak pres-
tatzen, web orrialdeko azken oha-
rra igotzeke... Juxtu antzean iritsi
ginen. Hastear zela. Eseri ginen,
burua handik oso urruti genuela.
Lan kontuetan; gure gauzetan... 

Hizlaria, ordea, ekitaldiari hasie-
ra eman orduko kartak partitzen
hasi zen. Bertaratuen artean, jokoa
banatzen. Ezuste horrek lur har-
tzen lagundu gintuen: “aiba, egon
ez ezik, parte hartu ere egin behar-
ko diagu!”.

Idoia Torregarai zen hizlaria. Eta
Sutegin elkartu ginenak, bi hitze-
tan esanda, NOAUA!ko lagunak.

Kultur elkarteko nahiz aldizkariko
sortzaile izandako batzuk, kolabo-
ratzaile diren besteak, lankide ohiak,
bazkide batzuk, zinegotziak, zine-
gotzi ohiak, alkatea, zuzendaritzan
izandakoak, zuzendaritzan direnak
gaur egun...

NOAUA! Kulturaldiaren harira
antolatu zen hitzaldiak, ezustean,
mahainguru itxura hartu zuen.
Anekdotak eta pasadizoak tarte-
ko, NOAUA!ren sorreraz eta gaur
egungo NOAUA!z hitz egiteko
aukera izan genuen. Ez gara gine-
nak. Beste garai batzuk bizi ditu-
gu orain. Baina zaindu nahi dugun
elkarte baten kide gara. Sustatzen
jarraitu nahi dugun ekimen bate-
ko partaide. 

Batzuentzat sorrerako kontuak
izango ziren interesgarrien. Aurre-

karietan erreparatuko zuen bes-
teren batek. Anekdotaren batekin
etxeratuko zen Sutegiko happe-
ning-ean izan zen besteren bat. Han
izan zen batek baino gehiagok,
seguru, alboan utzi ditugun hain-
bat egitasmoei heldu beharko die-
gula pentsatuko du orain. 

Patxadan aritzeak dakarren giro-
an, bihar-etziko kontuak ahazte-
ko aukera izan genuen une batez.
Azaletik izan bazen ere, garenaz
eta izan ginenaz hausnartzeko
astia izan genuen. Etorkizun hur-
bila irudikatzeko apunteak ondo
gogoan harturik, Sutegiko era-
kusketa gelan jarraitu genuen kon-
tu kontari. 16 urte ez dira alperrik
pasa eta horien lekuko da aldiz-
kariaren bueltan egokitu dugun
erakusketa.

Imanol Ubeda
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Hezkuntz ereduaren «Aukera»

Aukera taldekook, 2011ko aza-
roaren 28an Usurbilgo udale-
txeko erregistroan, eskola

publikorako lur sail bat izendatzeko
eskatuz, eskari bat sartu genuen. Gaur
egun, oraindik, erantzunik ez dugu jaso.
Baina, urriaren 19ko NOAUA!ren bitar-
tez (506. zenbakia) irakurri dugu, uda-
letxeak antolatu duen hezkuntz ere-
duari buruzko parte hartzeko proze-
sua martxan jarri duela, eta hau, esko-
la publikoa eskatu zuen guraso talde
bati erantzuteko dela (ikus urriaren
19ko NOAUA!n Enara Arbizuren hitzak,
“Etorkizuneko hezkuntza eredua ados-
tea helburu”). Horren harira «Aukera»
taldekook ondokoa jakinarazi nahi die-
gu herritarrei:

Lehenengo, guraso talde horrek

«Aukera» izenpean sartu zuen eska-
ria. Guraso talde horri erantzuten bal-
din bazaio, bere izena erabiltzea bidez-
koa dela iruditzen zaigu.

Bigarren, eskariari erantzutea beha-
rrezkoa dela uste dugu. Eta eskarian,
lur sail bat eskola publikorako izen-
datzea eskatzen dugu, eta ez parte
hartze prozesu bat hastea (nahiz eta
bidezkoa iruditu parte hartze proze-
sua abiaraztea).

Hirugarren, parte hartze prozesuan
egoteko gonbidatuak izan gara, bai-
na gure ordutegiarengatik ez dugu
parte hartuko talde eragilean. Dena
den, herritar xehe moduan parte har-
tuko dugula ziurtatzen dugu.

Laugarren, hezkuntz eredua ezta-
baidatzeko parte hartze prozesu hau,

baldintzatuta jaiotzen dela adierazi
nahi dugu. Hezkuntz bateratua esa-
ten da, baina hezkuntz eredu baka-
rra esan nahi da (ikus urriaren 19ko
NOAUA!, Enara Arbizu eta Mertxe Aiz-
puruaren hitzak, “Etorkizuneko hez-
kuntza eredua adostea helburu”).
«Aukera» taldekook, hezkuntz eredua
aukeratzeko eskubidea aldarrikatzen
dugu herritar ororentzat, eredu bat
zein bestea izan: ikastola, eskola txi-
kia, eskola publikoa edo erlijiosoa. Usur-
bilgo udal herrian ziklo osoa beteko
duen eskola publikoaren aukera nahi
dugu. Eta etorkizunean herria aberas-
tuko duela eta herritarren onerako
izango dela iruditzen zaigu.

Bostgarren, ez dezagun ahaztu,
herritar multzo esanguratsu bat (40

ume gutxi gorabehera), eskola publi-
koaren aukera egin duela (eskola txi-
kikoak zenbatu gabe), baina zoritxa-
rrez ondoko herrira eraman behar
dituzte beren haurrak Usurbilgo
herrian dagoen hezkuntz eredua nahi
ez dutelako.

Seigarren, gure herri honetan,
eskola nazionalaren mamua dago
oraindik. Eta ez dugu uste, oraingo
eskola publikoa, garai hartakoa beza-
lakoa denik. Zorionez eskola publi-
koak euskaldunduta daude eta eus-
kara zein euskal kultura bermatzen
dute ikastolak edo ikastetxe erlijio-
soek bezain ondo edo hobeto.

Aukera Euskal Eskola
Publikoaren aldeko taldea 

Ika-Mika
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Kale izendegia 
eguneratu dute berriz ere

U
dalbatzak Usurbilgo kale izen-
degia eguneratzea erabaki du
berriz, urriaren 30ean burutu
zen azken osoko ohiko bilku-

ran. Agerreazpin eraiki dituzten babes
ofizialeko etxebizitza berriak direla eta,
kale berri bat sortu da bertan. Kale horri
Olarriondo izena jartzea onartu zuen
udalbatzak iraileko osoko bilkuran, eta
horrekin batera, kale horretan dauden
etxe atarien zenbaki eta izenak egunera-
tu zituzten. 

"Geroztik ordea, Olarriondozarra base-
rrian, hartutako erabakian aurreikusita-
koa baino atari bat gehiago dagoela ohar-
tu gara. Hala, hartutako erabakia alda-
tzea hobetsi da", jasotzen du joan den
astean onartu zen proposamenaren berri
ematen duen udal txostenak.

ALDAKETA, 
AHO BATEZ ONARTUA
Aldaketa aho batez onartu zuen udalba-
tzak. Kale izendegia, jendaurrean jarriko
da orain, "eta helbidea aldatu den etxebi-
zitza guztietara jakinarazpen bat igorri

da, aldaketaren berri emanez".
Honenbestez, Munalurra kalean hasi

eta Aranerreka pareraino luzatuko den
kale berriak, kale izendegia modu hone-
tan eguneratzea ekarri du:

Olarriondoberri: "Olarriondo kalea, 1"
(lehen, Sakabanatuak 5).
Luarri: "Olarriondo kalea, 3" (lehen, Saka-
banatuak 7).
Olarriondozarra: "Olarriondo kalea, 5"
(lehen, Sakabanatuak 6 A).
Olarriondozarra: "Olarriondo kalea 7"
(lehen, Sakabanatuak 6 B).
Agerreazpi:"Olarriondo kalea, 11" (lehen,
Sakabanatuak 8).

BAITA ETXE BERRIENENAK ERE
Hauez gain, babes ofizialeko etxebizitza
berrien helbideak ere kale izendegian ja-
sotzea onartu da.

BEP 3.1. partzela etxea-12 etxebizitza:
"Olarriondo kalea, 2".
BEP 3.2. partzela etxea-12 etxebizitza:
"Olarriondo kalea, 4".
Udal baratzak: "Olarriondo kalea, 9-11".
ETP 1/1 partzela. Udal ekipamendua:
"Munalurra kalea, 26". 

Irudiko kale berriak Olarriondo du izena. 

2013rako, hauek izango
dira taxi tarifa berriak

Datorren urterako taxi tarifa berriak
onartu ditu udalbatzak, urriaren 30ean
burutu zen osoko ohiko bilkuran. Boz-
katu aurretik, azalpenen tartean Jone
Urdanpilleta zinegotziak berri eman zue-
nez, prezio berriak aplikatzeko bi propo-
samen aurkeztu ziren Buruntzaldea mai-
lan. Bat AGITAX Taxiaren Gipuzkoako
Elkartearena, bestea G.TAXI Gipuzkoako
Taxilarien Elkartearena. Buruntzaldea
mailan AGITAX elkartearen proposame-
na hobetsi zen, eta hauxe da hain zuzen,
urriaren 30ean gobernu taldeak osoko
bilkurara eraman eta gehiengo osoz
onartua izan zena. Usurbilgo udalbatzak
hartutako erabakia, Eusko Jaurlaritzako
Industria, Merkataritza eta Turismo Sai-
lari helaraziko zaio orain. 

2013RAKO TARIFAK
Lan egunetan, goizeko 7:00etatik 22:00ak
arte: 

Gutxieneko tarifa: 5,0098 euro.
Egindako kilometroa: 1,0651.
Itxaron ordua: 20,4384.

Gauero 22:00etatik 7:00ak arte, larun-
bat, igande eta jai egunetan:

Gutxieneko tarifa: 5,9714.
Egindako kilometroa: 1,7061.
Itxaron ordua: 32,1208.

Ostegun honetan,
Parekidetasun
Kontseiluaren bilera
Urriaren 18an bildu zen lehen aldiz
Parekidetasun Kontseilua. Bigarren bile-
ra, ostegun honetarako, azaroaren 8rako
deitu dute, 19:00etan Potxoenean. Gizon
eta emakume, “usurbildar guztiak gon-
bidatuta daude”, adierazi dute Udale-
tik. 
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Akerra inguruan ibili diren lagunak bildu nahi dituzte larunbateko jaialdian

Jokoak eta kontzertuak gero?
Iñaki Argote. Arratsaldean jo-
koak izango dira. Akerrari ba-
karrik ez, Txokoalderi bizita-
suna ematea da asmoa. Egu-
raldiak laguntzen badu ekital-
diak kanpoan egin nahi ditu-
gu. Bazkaria frontoian egin
beharrean Txokoalde erdian.
Jokoen ostean, Akerran izan
arren lekua, eguraldiaren ara-
bera, eguna ondo bukatzeko
kontzertuak ere kanpoan egi-
teko asmoa dugu. 
J. O. Kontzertuak 21:00etan
hasiko dira eta gau osoz ego-
teko asmoa dugu. Goizean
goiz baratxuri zopa emango
dugu, jendea etxe aldera joa-
teko.

25 urteotan jende desberdi-
na pasa da Akerratik. Jaialdi
hau zeini zuzendua legoke?
I. A. Denei. Hasieran zeude-
nei, orain daudenei eta berta-
tik pasa diren guztiei. Denek
egin dute zerbait aurrera ate-
ratzeko. Gu orain zerbait egi-
ten ari garen bezala, aurretik

jendeak egin duen
lana ere eskertu
behar da.

Zuek duela bi
urte hartu zenu-
ten, aurretik ze-
biltzanen lekukoa.
Une hura nola bizi izan
zenuten eta bi urteotako es-
perientzia zer moduzkoa
izan da?
J. O. Duela bi urte eta erdi ja-
so genuen lekukoa. Ordutik,
kontzertuak bi astero edo hile-
an behin antolatzen hasi gi-
nen. Bi urte pasa dira eta
nahiz eta azken sei hileotan
hainbeste kontzertu ez egin,
saiatu gara dinamika bat egi-
ten. Ideia izan genuen ostira-
lero kontzertuak ematekoa.
Talde dezente pasa dira ordu-
tik, Akerratik. Esperientzia nik
uste oso aberasgarria izan de-
la, denon artean bildu baika-
ra. Gaztetxeko txandak denon
artean egin ditugu. Ostiraletan
jendea herrian tabernan egon
beharrean, edo lokaletan sar-

tuta, Akerrara da-
tor eta giroan
sartzen da, eta
denon artean
gau on bat pa-
satzen dugu.

Herritarrentzat
baina baita
kanpotik dato-

zenentzat ere, Akerra errefe-
rentzia gune izan da urteo-
tan?
I. A. Kanpotik etorri den jen-
dea, oso gustura geratu izan
da beti. Ez dugu inongo kexa-
rik izan. Zaila izan arren, jen-
dea mugitzen saiatzen gara.
Nahiz eta herriko jendea ba-
karrik egon, taldeak eskertzen
du egoten den giroa. Azkene-
an beti ere, kontzertua egiten
dugun bakoitzean, jendea mu-
gitzen da, positiboa eta esker-
tzekoa dena.

Usurbilgo Gaztetxea ireki
izanak, aurrera begira, izan-
go du eraginik Akerran? 
J. O. Usurbilgo Gaztetxea ireki

Jon Osak eta Iñaki Argotek eman dizkigute larunbateko ospakizunen inguruko xehetasunak.

Mende laurdena bete du Akerra Gaztetxeak

H
ainbat kontzertu
eta gazteen biltoki
izan den Txokoal-
deko Akerra Gazte-

txeak, jada mende laurdeneko
historia du. Orain arteko ibilbi-
dea gogorarazi, eta gaztetxeko
atzoko eta gaurko kideak bil-
tzeko urteurren festa antolatu
dute larunbat honetarako, aza-
roaren 10erako. Kalejira, baz-
kari, joko eta kontzertu artean
igaroko dute Txokoalde girotu
asmo duten jai eguna. 

Urrian izan zen urteurrena,
ospatzera zoazte larunbate-
an?
Jon Osa. Iazko urrian bete
zuen urteurrena. Berez,
1986ko urrian hasi zen kon-
tzertuak ematen. Egia esan,
25. urteurrena zenik ere ez gi-
nen jabetu momentuan bertan.
Kontzertuak antolatzen segi
dugu. Lehen Akerran zeuden
kideekin hitz egiten aritu on-
doren, zerbait ospatu behar ge-
nuela konturatu ginen. 

Lehendik Akerran egondako-
ekin elkarlanean antolatu du-
zue festa eguna?
J. O. Triki poteoarekin hasiko
dugu eguna. Gero argazkien
proiekzioa eta hitzaldia antola-
tu dugu. Hitzaldirako lehendik
egondakoekin hitz egin dugu,
Akerraren historia nondik da-
torren, lehen zer zen, eraikina-
ren historiaren berri jasotzeko,
baita argazkiak aurkitzeko ere. 

Bazkari baten bueltan bildu-
ko zarete. Txartelak salgai
dituzue?
J. O. Aitzagan eta Irratin, 15
eurotan. 14:30etan izango da;
paellada lehenengo, eta gero
biribilkia. Bazkalostean kanta
tipiko eta atipikoak abestuko
ditugu, giro pixka bat jartze-
ko.

“Gure
aurretik, jendeak
gaztetxean egin
duen lana ere

eskertu behar da”
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AKERRA
GAZTETXEAREN
25. URTEURRENEKO
EGITARAUA

AZAROAK 10 LARUNBATA
12:00 Triki poteoa Txokoalde

auzotik. Ondoren, Josu Tellabi-
deren hitzaldia. “Txokoaldeko
zentrala eta historia”,  gazte-
txean.

13:30 25 urteotako argazki ema-
naldia+brindixa, Gaztetxean.

14:30 Kantu bazkaria Txokoal-
deko plazan edo frontoian (egu-
raldiaren arabera). Kantu tipi-
koak eta atipikoak.  Txartelak
15 eurotan salgai Aitzagan eta
Irratin. 

Arratsaldean, joko modernoak,
Txokoalden.

21:00 Kontzertuak gaztetxean:
Mendeku Itxua, The Zepo, U.K.
Bill, 13 Left to Die, Itzartu + sor-
presak.

Egunsentia baino lehenago,
baratxuri-zopa.

denetik, beste eraikin bat du-
gu. Akerra azkenean musika
areto bat bezala geratu da. Bi
gaztetxeen artean, noizean
behin batean eta gero bestean,
kontzertuak antolatzen saiatu
behar gara. Bien artean elkar-
lana ere ez, baina parekideta-
sun bat egoten ahalegindu be-
har gara, biek batera jarrai de-
zaten. Akerra denbora dezen-
te doa kontzertuak ematen.
Denontzako lekua bada Usur-
bilen.

Akerran egon diren taldeen
artean, zenbait usurbildar
igaro dira bertatik. Akerra
Gaztetxeaz zer diote?
I. A. Azaroaren 10ean Mende-
ku Itxuak kontzertua eskaini-
ko du. Kontzertuarena haiei
komentatu zitzaienean, gustu-
ra joko zutela esan zuten. Le-
henengo aldiz, Akerran eskai-
ni zutela kontzertua, eta hori
ez dela ahazten. Azkenean

guretzako ona da herriko tal-
deen parte hartzea izatea, he-
rriko jende gehiago mugitzen

dutelako eta beraientzat ere
onuragarria, kontzertua es-
kaintzeko aukera baitute. 

Kontzertu asko egin dira urte hauetan guztietan Akerra gaztetxean. Argazkiko kartela 2002ko udaberrikoa da.

erra Gaztetxeak

Non eta nolatan irekitzen da
Akerra Gaztetxea?
Jon Osa. Lehen zentrala zen
lekuan. Bertan elektrizitatea sor-
tu eta Txokoalde guztira zabal-
tzen zen. 

Zenbat jende pasa da?
J. O. Talde desberdinak pasa dira,
lauzpabost bai behintzat. Belau-
naldi desberdinak pasa dira. Tal-
de dezente ere urteetan zehar. Guri
testigua pasa zigutenen aurretik,
jende gehiago ere egona zen.

Zerk mantendu du Akerra bizi-
rik urteotan?
J. O. Areto bat izan da Usurbi-
len. Akerrak xarma berezia du, jen-
dearekiko gertutasun bat du.

Eszenatokia ere bertan dago eta
jendea hor sentitzen duzu eta
batez ere, ostiraletan hasi gine-
netik ekitaldiak antolatzen, eki-
taldi gehiegirik ez zen izaten
Usurbilen eta gazteak gure arte-
an elkartzen ginen. Eta musika
entzunez, ondo pasatzen genuen
ostiral gauetan. Xarma horrek
eta Usurbilen egon den areto
bakarrenetakoa izateak, asko
lagundu du 25 urteotan.

25. urteurrena, etorkizunera-
ko inpultsoa izan daiteke zuen-
tzat?
Iñaki Argote. Inpultsoa hartua
dugu. Dinamika batean ari gara,
aurrera begira ere ari gara. Bada-
kigu nondik nora eta zer helbu-

rurekin goazen. Gu geurera goaz,
beti hobetzen saiatuz.

Amaitzeko, gonbita herritarrei.
I. A. Deia egiten diogu nahi duen
guztiari. Bereziki lehen egon zire-
nei, orain daudenei eta pasa diren
guztiei. Beraiek ere historia hone-
tan leku bat dute. Garai batean
gaztetxea ireki zutenak, lanean
egon direnak han ikustea ere guri
ilusioa egingo liguke. Beraientzat
ere bada egun hau.
J. O. Denen artean egin dugula
25 urteotan Akerra zabalik man-
tentzea. 25. urtemuga berezia
izango da. Eskerrak eman bertan
lanean egon diren guztiei eta ia
larunbatean bertan elkar ikusten
dugun. 

“Akerrak xarma berezia du,
jendearekiko gertutasun bat du”
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Bakartxo Iguaran, udal liburutegia: “Helduen
kasuan, nabarmen igo da mailegu kopurua”

B
i liburu elektroniko kaleratu
eta ordenagailu eramangarri
bat jendearen eskuragarri ja-
rri dugu”, aurreko asteko al-

bistean hala zioen Bakartxo Iguaranek,
udal liburutegiko langileak. Honako el-
karrizketan, gaur egungo joera berrie-
taz eta Sutegin dituzten nobedadeetaz
mintzo zaigu.

Berrikuntzek zer eragin izan dute ga-
rai bateko euskarrietan?
Bakartxo Iguaran. Gazteen kasuan ira-
kurtzeko modua aldatu da. Irudietara
oso ohituta daude. Gazteentzako liburu
batzuk saiatzen dira, erdi prosa erdi ko-
mikia izaten. Helduen kasuan, nabar-
men igo da mailegu kopurua. Liburute-
giaren erabilera izugarria da. 

Zer modutan interpretatzen duzue
igoera hau?
Liburutegiak azken urteotan zerbitzu
kopurua asko ugaritu du. Liburuak edo
entziklopediak eskaintzen ziren
garai batean. Gaur egun or-
dea, betiko euskarriak,
ikus-entzunezkoak (fil-
mak gehienbat), eta In-
ternet. Horrek guztiak
erakargarriago egin du li-
burutegia, eta gainera, doa-
ko zerbitzu bat da. Irakurleek
esan izan digute, lehen tarteka
bai, baina orain ez dutela libururik
erosten. Halere, irakurle multzo txiki
bat galdu dugu: lehen ere irakurle amo-
rratua zena, liburuak bosnaka eramaten
zituztenak. Haiek liburu elektronikora
pasa dira, erosotasunagatik. Multzo txi-
ki hori galdu dugu, baina haiei esan
nahi genieke, zirkulu komertzialetik
kanpo dabiltzan liburuak liburu elek-
tronikoan aurki ditzaketela liburute-
gian. Halere, galera hau krisiarengatik
etorri diren beste erabiltzaileekin kon-
pentsatu da. 

Irakurlearen perfila aldatu da?
Oro har, urte gutxitan aipagarria da zen-
bat jende gerturatu den liburutegietara.
Hemen ere ikusi dugu zenbat gerturatu
den liburutegia herritarrengana. Ze etxe-
koa den, hori izugarri sumatzen dugu.
Oso integratua dago herritarren artean.

Zein dira aurrera begirako erronkak,
bestelako aldaketarik izango denik
sumatzen duzue etorkizunean?
Edukia eskaini beharko genuke gure
blogean, jendeak bere gailuetatik etxean

jaitsi ahal izateko. Erabiltzaileek
eskatzen duten zerbait da. Ez

dugu jartzen ezin dugulako,
egile eskubideekin arazoak
ditugulako. Interesgarria
izango litzateke, liburute-
gien zerbitzua Eusko Jaurla-

ritzaren esku egonik, platafor-
ma bezala beraiek argitaletxe-
ekin negoziatzea. Eta harta-
ra, guk edukia eskaini ahal

izatea. Hori ordea epe motzera ez da
gauzatuko, ez dakigu epe ertain edo lu-
zera gauzatuko den. Bestalde, liburute-
gien etorkizunaz ez dakigu ezer. Elka-
rrizketa bat irakurtzen nuen, eta bertan
ziotenez, liburutegi publikoak desager-
tuko dira, liburuzainak ez. Azkenean,
beti kudeatu behar izan dugu informa-
zioa. Hau da, merkatuan dagoen eskain-
tza guzti horretatik guk egin behar dugu
aukeraketa bat eta aukeratzen dugun
hori modu antolatu batean eskaini herri-
tarrei. Berdin egin beharko dugu eduki
digitalekin, guk jarraitu beharko dugu.
Gure zeregina ere lehen hala izan da eta
hala izaten jarraituko du.   

AZKEN NOBEDADEAK, SUTEGIN
Zer nobedade dituzue liburutegian?
Erdaraz, ahoz aho dabiltzanen artean;

“Las 50 sombras de Grey”. Emakumeen-
tzako literatura erotiko bezala saldu du-
tena. Halere, gure mostradorean baka-
rrak esan du gustatu zaiola. 

“El tiempo entre costuras” erreserban
ditugu oraindik, argitaratu eta bi urtera.
Ken Follet-en liburu berriak atera aurre-
tik erreserban ditugu baita. Best Seller
horiek dira gehien eskatzen direnak, na-
barmen. Euskaraz berriz, ahoz ahoko
lan gehiago egin behar dugu. Jendeak
guri galdetzen digu.

Sutegiko liburutegiko bezeroek kon-
tsumitzen al dute euskal literatura?
Erdaraz eskatzen dute gehienek. Gehie-
nek guri galdetzen digute ia euskaraz
zer irakur dezaketen. Euskaraz nabar-
mentzekoen artean aurten, “Twist”
gehien funtzionatzen ari dena. Gazteen-
tzat, “Errautsak” nobela beltza, arina,
gustura ari dira irakurtzen. Edo Iñaki
Irasizabalen, Alberto Ladron Aranaren
edota Fernando Morilloren liburuak.
Horiek beti mugitzen dira eta guk ere
asko aholkatzen ditugu. 

Bada beste gazte bat, Joseba Peñaren
liburua, Igerabideren “Hauts bihurtu zi-
neten” beti aholkatzen dugu, edo Ler-
txundiren “Zorion perfektua”, Iban Zal-
duaren ipuinak... Haurren kasuan, “Ge-
ronimo Stilton”, “Diario de Greg” euska-
rara itzulita daude. Irudi asko dituzten
liburuak dira. Euskal literaturan oso
izen onak daude; Igerabide, Pello Añor-
ga, “Eta zer?” saila...

Bakartxo Iguaranek adierazi digunez, “Twist” izan da aurten gehien eskatu den liburuetako bat.

“Urte
gutxitan

aipagarria da
zenbat jende
gerturatu den

liburutegietara”
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Aldizkariaren inguruko erakusketaren inaugurazioan jende ugari elkartu zen

rri aldizkari hau. 16 urte igaro
dira geroztik. Denbora honetan
guztian, gauza asko gertatu di-
ra eta aldizkaria izan da gerta-
era horien guztien lekuko. 

Sutegin ikusgai den erakus-
ketan, hain zuzen, urteotan
NOAUA!n jaso ditugun irudi
batzuk eta albiste batzuk na-
barmendu nahi izan ditugu. 16
panelen bitartez, 16 urteotako
kontu batzuk ekarri nahi izan
ditugu gogora. Panel horietan
dira albiste deigarrienak, bi-

txienak... Ez dira denak. Baina
daudenak, badira. Dena den,
mahai batean, NOAUA! guz-
tiak daude eskura, kontsulta-
tzeko moduan. 

IGANDERA ARTE IREKITA
Erakusketa igandera bitarte
egongo da zabalik.Astean ze-
har, arratsaldeko 18:00etatik
20:00etara. Igandean, erakus-
ketaren azken egunean, eguer-
diko 12:00etatik 14:00etara
egongo da irekita. 

Igandera arte egongo da zabalik NOAUA! aldizkariaren inguruko erakusketa.

Kulturaldiak jarraipena izango du asteburu honetan

J
ende ugari batu da NO-
AUA! Kulturaldiko lehen
bi ekitaldietan. Asteburu
honetan izango du jarrai-

pena Kulturaldiak: larunbate-
an, Alurr dantza taldeak “Iza-
nak dirau, 1512” dantza ikuski-
zuna eskainiko du Oiardo kirol-
degian. Eta igandean, Jon Maia
bertsolariak zuzendu zuen
“Gazta zati bat” dokumentala
ikus ahal izango dugu Sutegin.

NOAUA! aldizkariaren 500.
zenbakiaren harira, erakusketa
bat ipini dugu Sutegin. Inaugu-
razioan, lagun ugari elkartu zi-
ren. Udal ordezkariak, alder-
dietako kideak, NOAUA! aldiz-
kariko laguntzaileak, bazkide-
ak... Denei ongi etorri beroa
eman zien Ana Aizpuruak,
NOAUA!ko lehendakariak. 

Erakusketaren inaugurazioa
bezain atsegina izan zen Idoia
Torregaraik Sutegiko auditorio-
an zuzendu zuen solasaldia.
Erakusketa zabaldu baino or-
dubete lehenago izan zen To-
rregarairen saioa, baina bazki-
de batzuk galdu egin zuten.
Onartu behar kale egin genuela
komunikazioan.

16 PANELEZ OSATUA
1996ko udaberrian jaio zen he-

Jaio ezkero ez dezu utzi
hartu zenduen biderik
etxetik etxe txokotik txoko
ez zara egon geldirik
gure hizkuntza irakurriaz
herritar oro hezirik
ta alaitzen gera zu osasunez
nola zauden ikusirik
askok ez zuten usteko baina
indartsu eta bizirik

Bostehun bat ale hainbat maitale
baditu zure bihotzak
aberatsena zure sormena
herriak herriarentzat
herriko gaiak eta berriak
harturik zure mamitzat
lehen bi astero orain astero
argitarapen bakoitzak
guztia ez dezu guztiontzat baina
beti zerbait guztiontzat

Iraundu dezu ta iraun ezazu
horixe dizut eskatzen
orain bezela segi horrela
gure herria zerbitzatzen
hamasei urte iraganeko
historia du osatzen
saiatu zaite aurrerantzean
beste hamasei jorratzen
eta orduan hasiko gera
etorkizunaz mintzatzen

Bertso berriak, NOAUA!ri jarriak

Kerman Errekondo

Segi horretan
urte askoan

Gaur egun jende gehiena hirie-
tan bizi da. Elkarren ondo-
an bizi direnek ere ez dute

elkar ezagutzen. Igogailuan sartzen
direnean, elkarri egunonak eman
ere gabe, paretari begira jartzen dira. 

Zorionez Usurbil ez da horrelakoa.
Usurbildarrok elkar ezagutzen dugu
gutxi edo gehiago eta gauza asko
partekatzen ditugu. Herri bizia da
Usurbil, eta bizitasun horren erakus-
garri dira NOAUA elkartea eta NOAUA

aldizkaria. Beldur ginen duela 16 urte
horrelako aldizkari bat mantentzea
ezinezkoa ez ote zen izango. Alabai-
na, posible izan da eta ez, gainera,
hasieran pentsatu genuen maizta-
sunarekin, handiagoarekin baizik.

Zorionak, bada, etxe guztietara iris-
ten den aldizkaria posible egiten
duten guztiei eta segi horretan urte
askoan.

AAnnddoonnii SSaaggaarrnnaa,,
euskaltzain osoa

eta NOAUA! Kultur Elkarteko
lehendakari izandakoa 
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ango du asteburu honetan

abiatzen da dokumentalaren
haria. Hortik aurrera, mun-
duan zer izan erabaki ahal
izatea, misio handi horren in-
guruan garatuko da ikus en-
tzuneko saioaren edukia, Es-
kozia eta Euskal Herria lekuko
gisa agertzen direla. Jon Maia-
ren dokumentala ikusteko sa-
rrera doakoa izango da.

Amaitzeko, Jon
Sarasuaren saioa
Azaroko azken ostiralean, hila-
ren 30ean, Xabier Leteren
kantu batzuen aitzakian hain-
bat gairi buruzko gogoeta egin-
go du. 19:30etik aurrera Sute-
gin. Kantu Taldearen laguntza-
rekin antolaturiko saio honetan
sarrera doan izango da.

Nafarroako
konkista, dantza
bidez aurkeztua
Ibarrako Alurr dantza taldeko-
en ikuskizunaz gozatzeko au-
kera izango da larunbat gau
honetan, 22:00etatik aurrera
Oiardo Kiroldegian. Euren
lan berriena, “Izanak dirau
1512” izenekoa eskainiko dute
goiko aretoan, NOAUA!k anto-
laturiko Kulturaldiaren baitan.
Nafarroako erresuman duela
500 urte gertaturikoa dantza
bidez ezagutzera eman nahi
dute. 

Ekitaldirako sarrerak aldez
aurretik 6 eurotan eskuratu
ahal izango dira, Txiribogan,
NOAUA!ko egoitzan edota
egunean bertan. NOAUA!ko
bazkideek 5 eurotan erosi ahal
izango dituzte, aldez aurretik
eta NOAUA!ko egoitzan. 

“Gazta zati bat”,
igandean Sutegin
Euskal Herriko gatazka politi-
koa era berritzailean aurkez-
ten duen “Gazta zati bat” do-
kumentala proiektatuko da
Kulturaldiaren baitan, igande
iluntzeko 19:00etatik aurrera
Sutegiko auditorioan. Gazta-
gatik ezaguna den Euskal He-
rriko udalerri txiki batean

Larunbatean, gaueko 22:00etan hasiko da Alurr dantza taldearen

ikuskizuna. Sarrera, 6 euro (bazkideentzat 5, baina aldez aurretik NOAUA!n). 

Jon Maiaren gidaritzapean, Nazioen Mundua izeneko herri ekimenak egindako dokumentala da "Gazta zati bat".

Igande honetan Sutegin ikus ahal izango dugu, arratsaldeko 19:00etan. Sarrera doan.

“Publikoari
gorroto” saioko
sarrera denak
agortu egin ziren

Sutegiko auditorioa, aspaldi ikusi
ez bezala, toperaino bete zen larun-
bat iluntzean eskainitako antzez-
lanarekin. Ilara zegoen Sutegi sarre-
ran, batzuk emanaldira sartu zain,
beste batzuk sarrerak erosi nahian.
Batzuk sartu ezinik ere geratu ziren.
Ander Lipus protagonista duen
emanaldi estreinatu berria, III.
Antzerkizale Egunaren baitan pro-
gramatua zegoen. 

III. Antzerkizaleen
Egunean esana:
“Euskal antzerkia
bizirik behar dugu”

Euskal Herriko Antzerkizale Elkar-
teak Usurbil hautatu du aurtengo-
an, III. Antzerkizale Eguna ospatze-
ko. Azaroaren 3an burutu ziren eki-
taldiak; goizean tailerrak, arratsal-
dean hiru antzezlan. Tartean, “Publi-
koari gorroto” obrarekin batera,
“…eta behia agertu da” antzezlan
laburra, eta Irrien Lagunen eskutik
“Kultura plazara”.  Baina aldarrika-
penentzako tartea ere izan zen.
Antzerki talde desberdinek burutu
zuten kalejiraren ostean, frontoian,
manifestu bat irakurri zuten. Eus-
kal antzerkiaren beharra aldarrika-
tuz.
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K
arta joko desberdinen txa-
pelketak ospatu ziren urria-
ren 25ean, Aginagako Arrate
Elkartean. "Denentzat saria,

bazkaria doainik izan zuten", berri
eman dio NOAUA!ri, Aginagako kro-
nista Maria Angeles Arrutik. Giro ede-
rrean ospatu zuten eguna. Txapelketa
desberdinetako irabazleak, ondoko ar-
gazkian dituzue. Euren izen abizenak,

hemen:
Mus txapelketako irabazleak: Joxe
Mari Bengoetxea eta Inaxio Odriozo-
la.
Tuteko irabazleak: Julian Pikabea eta
Ixiar Izagirre.
Punttuko irabazleak: Pakita Orbego-
zo eta Dolores Bengoetxea.
Eskobako irabazleak: Juanita Peña
eta Maritxu Pagola.

Antxomolantxakoekin,
Zubieta ezagutzera

Txokolate tailerrean egon ostean, Agina-
gako Antxomolantxa Elkarteak beste irte-
era bat antolatu du larunbat honetarako,
azaroaren 10erako; Realeko instalakuntzak
ezagutzera joateko txangoa hain zuzen. Abia-
tzeko hitzordua, larunbat goizeko 10:30eta-
rako jarri dute, Aginagako plazan. Kotxez
egingo da joan etorria.

Ate irekien eguna
Hasi berri dugun hilabete honetarako bes-
te ekimen bat ere lotu dute Antxomolan-
txako kideek. Azaroaren 24an, Ate Irekien
Eguna ospatuko dute Aginagako ludote-
kan. Haurrentzako jokoak goizean, Jakin
eta Jolas pailazoak arratsaldean, eta tar-
tean, bazkaria ere izango da Aginagako
soziedadean. Otordura joateko asmotan
direnek, aldez aurretik eman dezakete ize-
na, telefono zenbaki honetara deituta: 610
875 287.

Karta jokoan, parekorik ez

Urriaren 25ean hainbat partida jokatu ziren Arrate egoitzan (argazkia: Maria Angeles Arruti).

Zubieta ezagutzeko aukera izango dute.

1952an jaiotakoen 
kinto bazkaria
Aurten 60 urte betetzen dituzten herritarrek
kinto bazkaria antolatu dute, abenduaren
2rako. Otordua ospatzeko hitzordua,
14:00etan jarri dute Atxega jatetxean. 1952.
urtean jaioa bazara, eta bazkaritara joan nahi
baduzu, izen emateko deitu telefono zenbaki
honetara: 943 361 380 (Argilan).
Apuntatzeko azken eguna, azaroaren 25a.
Otorduko prezioa, 31 euro.

Udarregi sariketako
finalerako txartelak salgai 
Santuenean eta Aginagan jokatu ziren fina-
lerdietan hauek izan ziren sailkatu ziren ber-
tsolariak: Ander Lizarralde, Unai
Gaztelumendi, Iban Urdangarin, Millan
Telleria, Iñaki Murua eta Xabier Zeberio.
Finala datorren astean jokatuko da, azaroak
17 larunbata, gaueko 21:00etan Agerialden.
Bertso-afarirako txartelak Txiribogan eta
Txirristran jarri dira salgai.

Santa Zeziliren omenezko
kalejira eta kontzertua
Azaroaren 21ean, Santa Zeziliren omenezko
“Musikalean” kalejira eta kontzertua egingo
da. Kalejira arratsaldeko 18:00etan abiatuko
da musika eskolatik. Txarangak eta trikitixa-
pandero taldeak arituko dira kalejiran.
Kontzertua, ordea, arratsaldeko 19:00etan
hasiko da Sutegiko auditorioan. Musika
Eskolako talde instrumental desberdinak ari-
tuko dira.
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Usurbilgo korrikalari asko izan ziren
XVII. Lasarte-Oria Bai! krosean. Guz-
tira, 1.200 izan ziren izena eman zuten

korrikalariak. Usurbildarren artean, Iñaki Geri-
ca eta Idoia Ezeiza izan ziren helmugara lehe-
nak iritsi zirenak. 

USURBIL
20- IÑAKI GERICA JUAN 00:35:49
87- JON TAPIA LIZARRAGA 00:39:45
148-DANIEL IZAGUIRRE 00:41:03
149- TITO IZAGUIRRE 00:41:03
166-F. JAVIER RÁBANO 00:41:19
167- IÑAKI AÑORGA 00:41:19
168- ARITZ HOLGADO 00:41:20
169- BEÑAT LORENZO 00:41:20
184- ION MARTIN GRANADOS 00:41:47
202- IGOR MAIZ PAGOLA 00:42:05
206- IDOIA EZEIZA 00:42:12
217- AITZOL ARROSPIDE 00:42:31
218- JOXE MANUEL ALGORTA 00:42:31
219- ION KORTA ARREGI 00:42:31
228- ROSA URIBE NAVARRO 00:42:40
237- JUANJO ESTEVEZ 00:42:55
253- GUILLER RUEDA 00:43:15
262- JOSEBA LARBURU 00:43:21
270- JOSE MANUEL GARCIA 00:43:35
275- IÑIGO UNANUE 00:43:40
295- AITOR JAUREGUI 00:44:03
328- JUAN CARLOS PÉREZ 00:44:37
388- UNAI AGIRRE OTEGI  00:45:54
394- GORKA URANGA 00:45:59
395- RUBEN CALDAS SIERRA 00:46:01
425- IKER CORRAL  00:46:35
433- JOSEBA BENGOETXEA 00:46:44

459- MANEX TORREALDAI 00:47:14
489- JUAN GALARDI 00:47:43
514- ALEX CASTANDER 00:48:06
579- UNAI LATAILLADE 00:48:58
580- IBAN MARITXALAR 00:48:58
588- EDUARDO JAUREGUI 00:49:02
655- XABIER LAZKANO 00:50:12
665- MIKEL IRASTORZA 00:50:18
712- IÑIGO ALKORTA 00:51:02
722- DARWIN MORALES 00:51:11
730- IONE IRURETAGOIENA 00:51:26
756- MOISES ANDRES 00:52:09
758- JOXEMARI PORTU 00:52:10
807- TXUS IGLESIAS RIO 00:52:59
817- ELISABET APERRIBAI 00:53:15
826- MIREN ECEIZA 00:53:27
836- F .J. RODRIGUEZ CUENCA 00:53:46
947- ERRAMUN ERRO 00:58:05
1001- JOSUNE ARRUTI 01:00:17
1014- JON ZUBIZARRETA 01:01:01
1042- EMILIO EGUIZABAL 01:03:07
1045- ELENA REKONDO 01:03:07
1055- IKER ARRILLAGA  01:04:22
1058- LURDES SALABERRIA 01:04:23

ZUBIETA
453 ASIER AZPIROZ IZTUETA 00:47:07
492 HODEI PEREZ MARTIJA 00:47:44
766 ISIDRO ZALDUA UNANUE 00:52:19
859 AITZIBER EIZAGIRRE 00:54:24
860 IKER URIBARRENA 00:54:24
934 LEIRE MAYOZ ARTEAGA 00:57:29

Iturria: Ostadar S.K.T.

1.200 izan ziren partehartzaileak, horietako batzuk usurbildarrak.

Behobia-Donostiarako
busa, igandean
Izena eman duzuenok, gogoan izan;
igande honetan, azaroaren 11n ospatu-
ko da Behobia-Donostia proba. Hara joa-
teko, eta gero itzultzeko, autobusa anto-
latu dute Usurbilen. Goizeko 8:45etan
irtengo da Bordatxo paretik. 10 euroren
truke izena eman ahal izan da asteotan,
666 987 083 telefono zenbakian.

Euskal Selekzioarekin, 
lau jokalari
Usurbil Kirol Elkarteko lau jokalarik Eus-
kal Selekzioarekin entrenatzeko aukera
izan zuten, urriaren 25 eta 27an. Bara-
kaldoko Lasesarre Kiroldegian eginiko
saioetara deituak izan ziren; Estitxu
Berasategi eta Ane Irazabal infantilak,
eta Lur Errekondo eta Andoni Zubeldia
jubenil mailako eskubaloi jokalariak.

Asteburu honetako 
eskubaloi partidak
NOAUA! Kulturaldiko ekitaldiak tarteko,
Usurbilgo Oiardo Kiroldegian ez da nor-
gehiagokarik jokatuko asteburu hone-
tan. Inguruko herrietan jokatuko dituz-
te “etxeko” partidak.

2012/11/08, osteguna
JJuubbeenniill mmuuttiillaakk.. 2200..0000hh,, OOiiaarrddoonn
Usurbil K.E. - CD Egia Balonmano.

2012/11/10, larunbata
AAlleebbiinn nneesskkaakk,, UUrrnniieettaann
Udarregi 5A - Urnietako K.E. 

IInnffaannttiill nneesskkaakk,, ZZaarraauuttzzeenn
Udarregi A Usurbil - Zarautz 

SSeenniioorr nneesskkaakk.. 1177..4455hh,, LLaassaarrtteenn
Atez Ate Usurbil - Elgoibarko Sanlo EKT
(Lasarte-Oriako Udal Kiroldegian)

 2012/11/11, igandea:
IInnffaannttiill mmuuttiillaakk.. 1111..3300hh,, UUrrnniieettaann
Usurbil K.E. - CDB Leizaran. 
(Urnietako Udal Kiroldegian)

KKaaddeettee nneesskkaakk.. 1100..4455hh,, LLaassaarrtteenn
Usurbil K.E. - Zarautz K.E. 
(Lasarte-Oriako Udal Kiroldegian)

Korrikalari ugari 
Lasarte-Oria Bai! Krosean
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Jaialdi benefikoa

G
urpildun aulki be-
rrien premian dira
baina erosketa gau-
zatu ahal izateko,

gure laguntzaren beharra dute.
Horregatik antolatu dute dato-
rren asteko pilota jaialdia. 

Arratsaldeko 18:00etan hasi-
ko da jaialdia eta sarrera 5 eu-
rokoa izango da. Trukean, on-
dorengo lau desafioez gozatu
ahal izango dugu:

Gomazko paleta gurpil aul-
kian, Iñaki (Donostia)-Aingeru
(Bidegoian) bikotea, Hilario
(Alegia)-Patxi (Lasarte) bikote-
aren aurka arituko da. 

Bigarren norgehiagoka, go-
mazko paletarekin eta gurpil
aulkian hau ere, bi bikote
hauen artekoa izango da:
Edurne (Soraluze)-Edorta (Le-
kunberri), Patxi (Lasarte)-Be-
ñaten (Usurbil) aurka. 

ERREBANTXA
Eskuz binakako partidak ere
jokatuko dira. Eta hor ere

izango da nahikoa saltsa: afi-
zionatuak eta profesionalak
arituko dira nahasian. Duela
gutxi jokatutako partidaren
errebantxa jokatuko da hain
zuzen. Aurrekoan Santxo eta
Fernando Goñi izan ziren ira-
bazle. 

Azaroaren 17an, Santxo-Fer-
nando Goñi bikotea, Mikel
Goñi-Urruzola bikotearen aur-
ka arituko da.

PARTIDA MIXTOAK
Nahasian ere jokatuko da par-
tidarik: Mikel Goñik, esate ba-

terako, bakarrik eta zutik joka-
tuko du eskuz, Beñat (Usurbil)
eta Edortaren (Lekunberri)
aurka. Hauek, ordea, gomazko
paletarekin gurpil aulkian.
Ikustekoa izango da.

“3.500 EURO BALIO DU
AULKI BAKOITZAK”
“Kirol joko tradizional hone-
taz gozatzeko, gure urritasun
fisikoa dela medio, ezinbeste-
koa da pilotan jarduteko ego-
kiak diren gurpil aulkiez ba-
liatzea”, adierazi digute Usur-
bilgo gurpildun aulkiko pilo-

Gurpildun aulki berriak erosi ahal izateko jaialdia antolatu dute azaroaren 17rako

Argazkian diren jokalariekin batera, Mikel Goñi, Fernando Goñi, Santxo eta Urruzola arituko dira jaialdian. 

tarien elkarteko kideek. Aul-
kiak bereziak behar dute
izan, eta horrek garestitzen
du produktua bera. Elkarteak,
bistan denez, ezin du bere ka-
buz horrelako erosketa bat bi-
deratu: “aulki berezi haueta-
ko bakoitzak 3.500 euro ingu-
ruko balioa du eta gurea be-
zalako elkarte txiki batek ezin
dio neurri honetako gastuei
aurre egin”.

Horregatik antolatu dute
datorren asteko jaialdi benefi-
koa: Usurbilgo pilotalekuan,
arratsaldeko 18:00etan.

B
uruntzazpi Txirrindu-
lari Eskolak asteburu
honetan ekingo dio
denboraldi berriari.

Lasarte-Oriako Atsobakarren
izango da, larunbat honetan
azaroak 10, goizeko 11:00etan. 

“Leku eta egun berean bana-
tuko ditugu izena emateko
orriak. Guraso edo tutoreek be-
teriko orriak eskolaren bitartez
kudeatuko dira”. Txirrindulari
Eskolatik jakinarazi zaigunez,
2000-2001 (Alebin kategoria)
eta 1999-2000(Infantil katego-
ria) urteetan jaiotako kirola-

rientzat mugatzen da aurtengo
deialdia. “Eskola egutegian au-
rreko ostirala jai egun ez diren
larunbatetan arituko gara Atso-

bakarreko parkean, azaroa,
abendua, apirila eta maiatzako
hilabeteetan”, Buruntzazpiko-
en hitzetan.

Larunbat honetan hasiko da 
Txirrindulari Eskolaren denboraldia

Igande honetan
Gorbeara,
Andatzakoekin

22 kilometroko ibilbidea
osatu asmo dute, bost ordu
pasatxotan. Janaria norberak
eraman beharko du, baina
edaria antolatzaileek jarriko
dute. Goizeko 7:00etan jarri
dute biltzeko hitzordua,
Oiardo Kiroldegian.
Autobusez egingo dute joan
etorria eta horregatik eska-
tzen zuten antolatzaileek,
asteazken honetarako, 20
euroko ordainketa egitea
Kutxako kontu korronte zen-
baki honetan: 
2101.0069.16.0121883656. 

Larunbat honetan hasiko dituzte entrenamenduak.
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ETXEBIZITZA
Salgai

Pisua salgai Txaramunton. Berria,
bi logela, egongela, terraza ikus-
garria. Trastero handia. 276.000
euro. 615 720 245.

Pisua salgai Munalurran. 3 gela,
sukalde jangela, berogailua. Sar-
tzeko moduan. 180.000 euro.
943370957.

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

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

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

Etxea salgai Santuenea auzoan.
64 metro karratu. Dena kanpo-
aldera. Egoera ezin hobean. Mer-
kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bista
ederrekin. 2 solairu, bakoitza
115 metro koadro. Eta 2 solai-
ruko 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.

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

Pisua salgai, San Ignazio 5. 3 gela,
100 metro koadro, terraza.
340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3
logela, egongela, sukaldea, 2
komun, 7 metroko ganbara. Oso
eguzkitsua, bizitzen jartzeko.
699680265. 237.000 euro.

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

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, berrituta, fatxada, teilatua
konpondu berriak. 677 471 648.

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

Alokairuan
Pisua edo pisuko gelak aloka-
tzen dira Kontseju Zarra kalean.
Pisu eguzkitsua, kanpoaldera
ematen du. Alokairu prezioa:
700 euro (pisu osoa), 300 euro
gela bakoitza. 650 262 101 / 678
697 213.

Logela bat alokatzen da Usur-
bilgo pisu berritu batean. 657
700 408

Pisu bat alokatzen da Atxegal-
den. 4 logela, komuna, sukaldea
eta egongela. Tel. 653 714 672.

Muna Lurran bigarren solairuan
dagoen pisu bat. Oraintxe sar-
tzeko prest. 3 logela, sala, sukal-
dea, komuna eta balkoia. Amue-
blatua. 650 919 065

Bi solairuko etxea alokairuan
Kalezarren. Baratzea egiteko
aukera. 665 720 913.

Alokairuan atiko berria Usurbi-
len. 2 terraza handikoa. Altzai-
ru berriz hornitua. 665 720 913.

Landetan (Vieux Boucau) apar-
tamentu bat (4 pertsona) alo-
katzen da, Boucanier erresiden-
tzian. Aste osoa, astebukaerak,
nahiz egun askeak. 653 014518

Pisua alokagai Santuenean,
berria, dena kanpoaldera, argi-
tasun handikoa. 67 7471 648.

Pisua alokatzen da Txaramunto
kalean: 3 gela, sukaldea, bi
komun,sala. Garajea aukeran.
Abala eskatuko da. 656757073.

4 logeletako etxebizitza bat alo-
katzen da Atxegalden. 659389707
nerezabala1@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)

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

3-5 gela arteko pisua alokagai
Castellonen, oporraldi, astebu-
ru pasa edota ezkontza agurre-
tarako. Itsaso, gaztelu eta men-
dialdeko bistak. 677 780 680.

Alokairuko pisu baten bila nabil
Usurbilen. 674 848 346

Logela bat alokatzen da Usur-
bilgo erdigunean. 667740266.

Pisu bat alokatzen da, lau gela,
sukaldea, sala eta komunarekin.

609 011 816 / 943 366 318

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

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

MOTORRA
salmenta, 
garajeak

1999. urteko Ford Mondeo fami-
liarra salgai, 1.500 eurotan. Ego-
era onean. 652 706 518

Garajea salgai Txaramunton. 15
metro karratu, 28.000 euro.
Negoziagarria. 667 715 075

Seat Ibiza salgai. 1004 TDI. 2004.
urtekoa. Oso egoera onean. 2.000
euro. 667 715 075

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.

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

22 urteko neska usurbildar bat
eskaintzen da haurrak zaintze-
ko goizetik eguerdirarte. Espe-
rientzia haurrak zaintzen, Uda-
jolaseko begirale eta haur hez-
kuntzako ikasketekin. 661 626
500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,
akademian lan egindakoa, LH 1.
mailatik Batxilergoko 2.mailara
arteko ikasleei klaseak emateko
prest. 685 772 602 (Nerea)

24 urteko mutil bat eskaintzen

da LH-ko eta DBH-ko klase par-
tikularrak emateko. 636601644

Matematika klaseak, maila guz-
tietan, 19 urtetako esperientzia,
646717676

Usurbilgo neska euskalduna naiz,
goizez nahiz arratsaldez, klase
partikularrak emateko zein hau-
rrak zaintzeko prest. 688 661 997
/ 943 365 005".

Neska gazte bat eskaintzen da
umeak zaindu eta klase parti-
kularrak emateko. Telefonoa:
660 778 314 (Maddi)

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

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak
Alazne!
Azaroaren
7an 8 urte
beteko

dituzu. Ondo pasa
eta muxu asko
etxekoen partez.

Aupa Eneko!
Azaroaren 13an
zure urtebetetzea
izango da. Eskolan
elkarrekin ospatu-

ko dugu. Zure bizkotxoaren
zain egongo gara. Muxu bat
Aginaga eskolatik.

Aupa Aroa!
Azaroaren
10ean, 10
urte egingo
dituzu.

Muxu handi bat, eta
ondo pasa eguna. Aita,
Ama eta Ioritzen partez.

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.

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

Heriotzak
Benito Aramburu Gaztañaga

89 urterekin hil zen 

urriaren 25ean, Aginagan  

Jaiotzak

Elaia Portularrume Arruti irailak 4

Nahia Goyache Orbegozo urriak 11

Victor Gonzalez Alda urriak 23

Iraide Errasti Bereciartua urriak 24



GAZI, GOZO, GEZA 17509. zenbakia

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. 673 445 903.

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

Umeak zainduko nituzke arra-
tsaldez edo zerbitzari moduan
lan egingo nuke asteburuetan.
638 894 845.

Neska euskalduna eta usurbil-
darra, eta arratsaldetan haurrak
zaintzeko zein klase partikula-
rrak emateko prest. Atzerriko

Hizkuntzako Majisteritzan eta
Haur Hezkuntzan diplomatua.
Badut esperientzia. 652712099.

BESTELAKOAK
Su egurra salgai. Haitza eta
Pagoa. (Etxera eramaten da).
667 232 300

Gazte usurbildarra, ordenagai-
luko klaseak etxeetan emateko
prest.  943 360 503/672 718 721.

Eskuz egindako egurrezko pala
txiki bat galdu genuen herriko

frontoian. Norbaitek aurkitu
badu, itzultzea eskertuko genio-
ke. Tel. 639 469 577.

Larru itxura duen txaketa beltz
bat aurkitu dugu Aginagako
frontoian. Norbaitek galdu badu,
udaltzainetatik pasa bila.

Graduatutako betaurrekoak gal-
du ditut Usurbilen, Heat mar-
kakoak (berri berriak) eta meta-
lezko fundarekin (beltz kolore-
koak). Norbaitek aurkitu baditu
udaltzaingoan utzi edo telefo-
no mezua bidaltzea eskertuko

nuke (675 703 276).

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekua
salgai gehi Maxi-Cosi EasyFix
basea, kotxearen Isofixean lotze-
ko. 130 euro: 657795378

Usurbilgo gaztainak salgai. 635
709 267 (Iker)

Poxpolin mertzeria traspasatzen
da. 636 462 210.

Kaffa inguruan betaurreko
batzuk agertu dira. Galdu ditue-
nak, optikatik pasa bila.

Hainbat produktu erabili gabe-
ak salgai: uretako aleta berriak,
mendiko bota teknikoak ("La
Sportiva"), patinak (44 neurri-
koak), eta erabiliagoak dauden
"esku libreak". 679 471 831 (Jon)

Ingelesez hitz egin nahi, herri-
tik mugitu gabe? Ingeleseko
mintzapraktikarako taldea osa-
tzen nabil. 670 382 999 (Unai).

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai prezio one-
an. 637 974 994 Itziar

Angora arrazako 10 katu txiki
opari. 628 745 443. 

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

Hemengo babarruna salgai: 637
974 994.

Akordeoia saltzen dut. Gutxi
erabilia. 943 370 344.

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-
katuko nuke 616260 451

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 023 684
Oiardo Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . 943 372 498 
Sutegi Udal Liburutegia . . . . . . . 943 360 692
Zumarte Musika Eskola. . . . . . . . 943 371 594 
Etumeta AEK Euskaltegia . . . . . . 607 609 379
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

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 )

Osteguna 8 ACHA-ORBEA Hipodromo etorb. 6. Lasarte

Ostirala 9 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Larunbata 10 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Igandea 11 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Astelehena 12 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Asteartea 13 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Asteazkena 14 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Osteguna 15 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Ostirala 16 ACHA-ORBEA Hipodromo etorb. 6. Lasarte

Larunbata 17 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Igandea 18 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. 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

Goardiako farmaziak azaroaren 8tik 18ra



Agenda azaroa

9 ostirala
“Tambien la lluvia”, Sutegin, gaueko
22:00etan. 

10 larunbata
Akerra gaztetxeak 25 urte. Ospakizunak
egunean zehar. 
Allur dantza taldea, “Izanak dirau 1512”.
Oiardo kiroldegian. 22:00etan. 

11 igandea
Gorbeara mendi irteera. 7:00etan kirolde-
gitik abiatuta. www.andatza.com
“Gazta zati bat” dokumentala, 19:00etan
Sutegin. Sarrera doan.

“Tambien la lluvia” filma,
Elkartasun Astea borobiltzeko

T
ambién la lluvia filma proiek-
tatuko da ostiral honetan, aza-
roaren 9an, gaueko 22:00etatik
aurrera Sutegiko auditorioan.

Modu honetan, Ameriketako indigenen
historia hizpide izango duen pelikulare-
kin amaituko da, aurtengo V. Elkartasun
Astea. Asteazkenean, Usurbilera etortze-
koa zen Luis Plaza Velez sindikalista ko-
lonbiarra. Bere sorterriko Gobernua eta
FARC-en arteko negoziazioen inguruko
hitzaldia eskaintzekoa zen Sutegin, Uda-
letxean harrera egin ostean. Aurreko ur-

teetan bezala, ekimen hauek ere Usur-
bilgo Elkartasun Taldeak antolatu ditu. 

Estresa 
kudeatzeko tailerra
Haur Eskolan
Haur eta helduek estresa kudeatzen trebatze-
ko aukera izango dute, ostegun honetan, aza-
roaren 8an. Batzuentzat zein besteentzat tai-
ler bana antolatu dute Kalezarko Haur Eskolan.
Helduen saioa, 15:15-16:15 artean burutuko da.
Haurrena, 17:00-18:00 artean. Tailerreko pre-
zioa, 6 eurokoa izango da. 

Victoria Mendoza psikoterapeutak bideratu-
ko ditu bi saioak. Izen emateko edo informazio
gehiagorako: 609 465 819 (Nieves) edo e-pos-
taz: nahualeh@yahoo.es. 

Parekidetasun
Kontseiluaren
Tailerrak
Aurreko astekarian adierazi bezala, Kontseilua
abiatzearekin batera, azarorako bi tailer ere
antolatu ditu Udaleko Parekidetasun Sailak. 

Batetik txapa feministak egiteko, hilaren 14an,
17:00-20:00 artean Potxoenean. 

Eta bestetik, Bilgune Feministak zuzendu eta
hilaren 17an eta abenduaren 1ean burutuko den
Autodefentsa Feminista tailerra egingo da. Bi
ekimenotarako izen ematea ireki dute. 943 377
110 telefonora deituz edo email bat idatziz: pare-
kidetasuna@usurbil.net 

Datozenak

Yolanda Arrietaren 
ipuinak Sutegin
Datorren asteazkenean, azaroak 14, Yolan-
da Arrieta idazlea udal liburutegian izan-
go da ipuinak kontatzen. 6 urtetik gora-
ko haurrei eskainiko die “Ai ai ai” bere lan
berrian oinarrituta dagoen saioa.

“Frankismoa Euskal
Herrian eta Usurbilen”
Iñaki Egaña historialariak eta Euskal
Memoriako lehendakariak hitzaldia eskai-
niko du Sutegin. Azaroaren 14an asteaz-
kena, arratsaldeko 19:30ean Sutegin.

Tomas Imazen 
abenturak Senegalen
Azaroaren 15ean osteguna, Tomas Ima-
zek Senegalen bizitako esperientziak kon-
tatuko ditu, arratsaldeko 19:00etan Zubie-
tako Kaxkapen. Antolatzailea: Zubieta
Lantzen.

18 INGO AL DEU? 2012ko azaroaren 9an

Iciar Bollainek zuzendu zuen film hau.

6 urtetik gorako haurrentzat arituko da.






