
  

‘Tipi Tapa’ eta gero, ‘Bizi Kalea’ 

Kalea girotzea helburu 
duen egitasmo berria 
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Ugartondoko 
urbanizazio 
proiektua martxan 

Kantu Taldeak liburu 
berria plazaratu du

Igande honetan Sutegin, 
Ruper Ordorikaren 
kontzertua
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Albistea iruditan

Laburrean

Azaroaren 19an, 1973an 
jaiotakoen bazkaria

1952an jaiotakoen bazkaria, 
abenduaren 4an 

Azaroaren 19an, 1972koen 
kinto bazkaria

13:00ean elkartuko dira Bordatxon. Eta gero 
bazkaria Atxegan. Izen emateko: 653 734 
377 (Juan Mari), whatsapp bidez 647 973 
854 (Aitziber). Email bidez: usurbil73@
gmail.com. Azaroaren 14a baino lehen.

Azaroaren 10a baino  lehen eman be-
har da izena. ES38 0182 6043 2102 0151 
4132 (BBVA) kontu korronte zenbakian 
40 euro ingresatu eta izen abizenak ipi-
ni.

Saizar jatetxean egingo dute kinto bazka-
ria. Izena emateko deitu aldez aurretik, 
azaroaren 22a baino lehen, 943 361 380 
telefono zenbakira. “Animatu!”, luzatu 
dute gonbita. 
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Aranburu, Inma Balda, Luis Ara-
nalde, Nerea Zinkunegi, Maialen 
Unanue, Ugaitz Agirre, Joxe Piñas, 
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Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua. 

Aginagarrak, Gipuzkoako jubilatuen martxa neurtuan

Urriaren 22an Donostian ospatu 
zen Gipuzkoako martxa neur-
tuan parte hartu zuen aginagar 

talde batek. 143 partaideren artean lauko 
bi taldeetan banatutako 8 lagunek guzti-
ra, Maria Angeles Arrutik helarazi digun 
ondoko argazkiaren bidez adierazi digun 
moduan.

“Eguraldi ezinhobea egin zuen gure 
aurtengo martxan. Gipuzkoako jen-
de ugari bildu gara aurten. Donostian 
izan dugu topagunea eta 10 kilometro 
inguruko ibilbidea”, Arrutik NOAUA!ri 
berri eman dionez. Honatx parte hartu 
zutenen izen abizenak. Ezkerretik hasi-
ta: Santi Algorta, Mª Kontxi Maioz, Ma-
ria Angeles Arruti, Maritxu Pagola, Pilar 
Errasti, Joxe Luis Bereziartua, Miren Ipa-
rragirre eta Joxe Mari Bengoetxea.

Goizean zehar ibilaldian parte hartu 
ostean, “Atano pilotalekuan bazkaldu ge-
nuen, giro ezinhobean. Azkenik, dantza 

saioa eginda etxeratu ginen, oso gustu-
ra”. Lerroon bidez antolatzaileen lana 
eskertu nahi du Arrutik. “Eskerrak anto-

latzen ibili ziren guztiei, lan handia baita 
eta askotan ez gara konturatzen besteak 
egiten duen lanaz”.

10 kilometro inguruko ibilbidea osatu zuten, Maria Angeles Arrutik NOAUA!ri berri eman dioenez.
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Imanol Ubeda

Urteurrenak, nagusiki, 
atzera begiratzeko ai–
tzakia gisa baliatzen 

dira. NOAUA! Kultur Elkar-
teak 20 urte bete dituen hone-
tan, gu ere atzerako ispiluari 
begira jarri gara. 

Aurtengo Kultur Hamabos-
taldia profitatuz, erakuske-
ta bat egitea otu zitzaigun. 
Egunotan Sutegira hurbiltzen 
bazarete, #Noauak20 erakus-
ketarekin egingo duzue topo.

Urte bakoitzarekin, taula 
edo xafla luzexka bat osatu 
dugu. Urte bakoitzeko, xa-
fla bat. 20 urte joan direnez, 
20 xaflatan laburbildu dugu 
NOAUA! aldizkariaren ekar-
pena.  Argazki esanguratsu 
batzuk eta 15 bat albiste isla–
tzen ditu xafla bakoitzak. Ez 
da lan erraza izan. Zaila baita 
20 urteko ibilbidea laburbil–
tzea. Sintesi lan horretan, beti 
geratuko da zerbait kanpoan. 
Guretzat huskeria zena, bes-
teren batentzat funtsezkoa 

izango dena. Tira, horretarako 
daude NOAUA! guztiak sarean, 
edota urtez urteko bildumatan 
jasoak. 

#Noauak20 erakusketa ez da 
inoiz perfektua izango. Baina 
egindakoaren lagin bat, izan, 
bada. Herri honek osatu duen 
ibilbidearen adierazgarri, eta 
aldizkari honek islatu duena-
ren lekuko. 

Antzekorik egin genuen 500. 
zenbakia plazaratu genue-
nean. Egun hauetan Sutegin 
topatuko duzuena, hortaz, or-
dukoan ipini genuen erakuske-
taren segida modukoa da.

Garai bakoitzak bere joerak 
dituenez, eta egungoa iku-
sentzunezkoari hertsiki lotu-
ta dagoenez, erakusketa honi 
ukitu gaurkotu bat eman nahi 
izan diogu. Tentazioari ezin 
eutsirik, duela hilabete batzuk 
bideo pieza txiki bat osatzea 
eskatu genion Luis Jambrinari. 
Hauxe zen enkargua: ikusen–
tzunezko pieza artistiko bat, 

erakusketan zehar bucle eten-
gabean ipintzeko modukoa.

Osagai nagusiak bi argazki 
izango ziren: 1996ko Sagardo 
Egunean  NOAUA!ko bazki-
deek eginiko argazkia batetik, 
eta aurtengo Sagardo Egunean 
bazkideekin ateratako argazkia 
bestetik.

Tartean, banatzaileen ibile-
rak eta egungo lan-taldearenak 
ageri dira. Eta Aritz Arrizaba-
lagaren airezko irudi txundiga-
rriak. Dron bidez, herriko pa-
raje asko txori-bistan ikusteko 
aukera  paregabea duzue egu-
notan Sutegiko erakusketara 
hurbiltzen bazarete.

Pieza artistikoa izanik, 
mami pixka bat ere beha-
rrezkoa zela ondorioztatu ge-
nuen, eta bi gonbidatu lotu 
genituen: Andoni Sagarna eta 
Idoia Torregarai. Hastapenetako 
zein egungo garaiak ulertze-
ko gakoak eskaintzen dituzte. 
Modu labur eta zehatzean. 
Iraganeko oihartzuna dakarte, 

baina aurrera begira hausnar-
keta politak egiten dituzte. Eta 
batez ere, bazkidetzaren figura 
nabarmentzen dute biek. Due-
la 20 urte bezain garrantzitsua 
delako gaur egun bazkidearen 
ekarpena. Portzierto, erakus-
keta gelan bada harpide egi-
teko txokoa (opari eta guzti!). 

12 minutuko pieza, ikusgarria 
ez ezik mamitsua ere bada. 20 
urte iraun duen elkarte honeta-
tik jende asko igaro da. Eta zen–
tzu horretan, baten batek aurpe-
gi eta boz gehiago botako ditu 
faltan. Nola ez ba. Baina horrek 
ohiko dokumental baten lanketa 
eskatuko luke. Horrek suposa–
tzen duen guztiarekin: lanketa 
sakonagoa, denbora, ahalegin 
teknikoa zein ekonomikoa... 25. 
urteurrenerako akaso?

Luis Jambrinak ondu duen la-
nak gehiago du artistikotik. Kul-
turaldiko gainontzeko ekitaldiek 
bezalaxe. Gozatzeko garaia da. 
Asteburu ederra dugu begibis-
tan. Ez galtzeko modukoa.

Imanol Ubeda  | Aritz Gorriti | Luis Aranalde | Maialen Unanue | Luken Arkarazo | Idoia Torregarai

#Noauak20 erakusketa

HERORREK ESAN

 

 

Ika-Mika

Gipuzkoako Batzar Na-
gusietako politika 
orokorraren azkeneko 

bilkuran Juan Carlos Cano Al-
derdi Popularreko ordezkaria 
Luxenburgoko Rosaren zita 
hori aldarrikatzen ari zela ziru-
dien, Zubietako erraustegiaren 
kontratua blindatu eta enpresa 
pribatuei ematerakoan gerta–
tzen ari den iluntasunaz jar-
dun zuenean. “Egitasmoaren 
ezagutza nahikorik ez...”.

Juan Carlos Cano, industria 
ingeniaria da eta Europako 
Zuzentaraua ezagutzen du 
(Energia berriztagarrien zuzen-
taraua 2009/28/EK). Beraz ba-
daki administratiboki,  Europar 

Batasunak sistemaren energia 
errendimenduaren arabera egi-
ten duela errausketaren trata-
menduaren sailkapena. %65a 
gainditu behar du balorizazio 
bezala hartzeko; gainditzen ez 
badu isurketa eta ezabaketa 
da, inola ere ez balorazioa.

Xavier Elías Castells,  inge-
niari eta nazioarteko aholkula-
riaren iritziz, ez da inon %20
-tik gorako energia elektriko 
etekina lortzen duen erraus-
keta plantarik. Birziklatzen 
den plastiko kilo bakoitzeko 
orduko 5 kw aurrezten dira. 
Aldiz, errausketaren bitartez 
orduko 2 kw sortzen dira. Hor 
dago aldea.

Agian Elias jaunak Europako 
Batasunaren ahotan jarritakoak 
eragina izan du Cano jaunaren-
gan, eta horregatik eskatu du 
honek, energia balantze orokor 
hobea egungo garai hauetarako; 
konkretuki, Zubietako termo–
elektrizitate zentralak izango 
duen bataz besteko errendimen-
du orokorra argitaratzea propo-
satu dio GHKri, kontuan izanik, 
emaitza negatiboen kasuak eta 
aurrekariak badaudela. Hor 
dago, agerian, De Vlaamse, Bel-
gikako Energia ministroak esan-
dakoen oihartzuna ere. Honek 
argi-indar berriztagarria sor–
tzeagatik ematen diren prima 
eta laguntzak kentzeko eskatu 

Errausketa Europan
du entropia horretatik atera eta 
azpiegitura alorrean Europak 
emandako laguntzen erabilera 
txarra saihesteko. 

Prima horiek erretiratzen 
badira, nola ziurtatu bi aldeen 
artean adostutako irabaziak?, 
enpresa pribatuekin sinatzeko 
lehen ahaleginaren atzerape-
na Asensio jaunak salneurria 
hobetzeko bernegoziaketari le-
poratu arren, benetan uste da 
kezkak daudela GHK-k  ezin 
dielako %10,5eko irabazi gar-
bia ziurtatu, proiektua bere gain 
hartuko duten enpresa pribatu 
horiei. Gogoan dugu Bidegi ka-
sua eta gogoan Swapp-ak ere.

Iulen Lizaso
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2017ko udal 
zerga-ordenantza, 
erreklamazio epean
Usurbilgo Udalak urriaren 
25eko osoko ohiko bilkuran 
hasieraz onartutako 2017rako 
udal zerga ordenantza erre-
klamazio epean egongo da 
hilabetez, urriaren 28ko Gi-
puzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zuten iragarkiaren 
biharamunetik zenbatzen ha-
sita. Erreklamazioak, “Uda-
letxeko Sarrera Erregistro 
Orokorrean zuzenean edo 
legalki araututako lekuetan” 
aurkeztu ahalko dira. “Behin 
erreklamazio eta iradokizu-
nak egiteko arauzko epea 
igarotakoan, erabakiak behin 
betikoak joko dira akordio be-
rriak hartzen ibili gabe”, ohar-
tarazi du Udalak.

Joan den irailaren 27an 
eginiko Tokiko Gober-
nu Batzarrean hasieraz 

onartu zuen Usurbilgo Udalak, 
“Hiri Antolamenduko Arau 
Subsidiarioetako A-59 (Ugar-
tondo) Eremuari dagokion 
Urbanizazio Proiektua”. Ale-
gazio epean da orain. Udalak 
azaroaren 2ko Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean erabakia 
argitaratu zuenetik, 20 egu-
neko epea dute interesdunek, 
“proiektua aztertu, eta hala 
badagokio, bidezko alegazioak 
aurkeztu ditzaten”.

Alegazio epean dira baita, 
irailaren 30ean alkateak dekre-
tu bidez hasieraz onartutako 
“Hiri Antolamenduko Arau 
Subsidiarioetako A-59 (Ugar-
tondo) Eremuari dagokion 
Barne Erreformako Plan Be-
reziaren 1. Aldaketa” eta “Hiri 

Antolamenduko Arau Subsi-
diarioetako A-59 (Ugartondo) 
Eremuko garapena bideratzeko 
Hirigintza Hitzarmena”. Aza-
roaren 2an erabakia argitaratu 
zenetik, 20 egun dituzte baita 
interesdunek, proiektua azter-
tu eta alegazioak aurkezteko.

Gaztetxea kokatuta dagoen 
eremuan
Ugartondoko etxebizitza egi-
tasmo berria, bistan denez, 
aurrerabidean da. Usurbilgo 
Gaztetxea kokatua dagoen 
eremuan eraikiko dira bizile-
kuok.

Ugartondoko urbanizazio proiektua, 
alegazio epean

Azaroaren 2an erabakia argitaratu zenetik, interesdunek 20 egun dituzte  
proiektua aztertu eta alegazioak aurkezteko.

 

Ika-Mika

Lehenik eta behin Nafar-
tarrak Kultur Taldea eta 
Nabarralderi eskerrak 

eman nahi dizkizuet, urriaren 
1ean antolatu zenuten eztabai-
daren harira. Izan ere, biziki 
garrantzitsua deritzot Euskal 
Herriaren independentziaren 
gaia eta eztabaidarekin jarraitu 
beharra dugula uste dut inde-
pendentziarako bideak topatu 
arte. 

Ikuspuntu historikotik ere 
independentziak adiera sako-
na du Euskal Herrian bizi zi-
ren eta garen pertsonen artean 
norbanakoen eta kolektiboen 
burujabetza lortzeko.  

Urriaren 1eko eztabaida 
saioan partekatutako ideiekin 

bat egiten dut, non independen–
tziarako oinarri identitario edota 
historikoez gain, bizi kalitatea 
hobetzeko proposamena ere ge-
hitu behar zaion ideiarekin, ale-
gia. Beste modu batera esanda, 
proposamen ekonomiko bat jaso 
behar du. Ideia handi honekin 
zera lortuko genuke, abertzale 
nahi izatetik, abertzale izan be-
har izatera pasatzea.

Baina zein da independen–
tziarako gaur gaurkoz proposa–
tzen ari den proposamena? Zein 
testuinguru ekonomikoan bul–
tzatzen ari da? Testuinguruare-
kin ez dut gaur eguneko koiun-
tura bakarrik islatu nahi, baizik 
eta eredu ekonomikoa ere kon-
tuan hartu behar dela uste dut. 

Gaur eguneko eredu ekono-
miko kapitalista eta neolibera-
lak, Euskal Herriaren indepen-
dentziarako mugak dakartza? 
Horrela bada, muga horiek 
zein diren aztertu beharko 
genituzke, eta ebatzi norba-
nakoen eta talde burujabetza-
rako aukerarik eskaintzen diz-
kiguten.

Euskal Herriaren indepen-
dentziarako eredu ekonomiko 
kapitalistan oinarrituriko eta 
egiturazko eta sistemikoa den 
krisia ekarri duen baitan apos-
tu bakarra egitea zuhurra da?  

Eredu kapitalista honen 
baitan indenpendentzia egi-
karitzen bada, gazteei modu 
autonomoan beren bizitza 

Independentziarako bideak (I)
proiektuak garatzeko aukera 
emango die edota prekaritatea 
edota erbestea  izango dira be-
ren patua?

Modu autonomoan garatu 
ezin bada, 3-4 belaunaldietan, 
gertaera demografikoek Euskal 
Herria ispiluaren aurrean jarri-
ko dute. 

Nafartarrak Kultur Taldeari 
urriaren 1eko jardunaldietan 
euskal bideetarako atea iden-
tifikatu zutelako nire eskerrak 
eman nahi dizkiet. Behin ate 
hori irekirik, Auzolanetik bi-
garren bide baterako aukera 
ireki dezakeen proposamena 
eskaintzen dugu.  

Gabriel Valin
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Urriaren 21etik 23ra an-
tolaturiko erraustegiari 
buruzko galdeketan 

parte hartu zutenak zoriondu 
eta eskertzen dituen gutuna 
etxez etxe banatzen aritu da 
egunotan, Erraustegia Eraba-
kia Herri Plataforma. Botoa 
eman zutenak soilik ez, galde-
keta bera ospatzea ahalbidetu 
zuten guztiak ere eskertu nahi 
ditu bilguneak eta barkamena 
eskatzen diete, bozkatu ezinik 
geratu zirenei.

“Zorionak eta eskerrik asko”
“Zorionak eta eskerrak eman 
nahi dizkizugu. Zorionak 
urriaren 21, 22 eta 23ko aste-
buruan Usurbilen eta Zubietan 
errauste plantaren inguruan 
egin genuen herri galdeketak 
zure parte hartzearen ondorioz 
izan duen arrakastarengatik. 
Izan ere, %43,6ko parte har–
tzea lortzea sekulakoa da. Eta 
hori posible izan da zuk galde-
keta honi eman diozun balioa-
gatik eta zure botoa ematera 
hurbiltzeagatik. Zubietan, gai-
nera, are handiagoa da lortu-
takoa: 16 urtetik gorako %64,7 
zubietar joan baitira bozka–
tzera. Eta hautetsontziek oso 
modu argian azaldu dute zein 
den usurbildarren eta zubieta-
rren gehiengoak nahi duena: 
errauste plantarik ez egitea. 
Bozka eman dutenen %97,9ak 
ezezko borobila eman dio 
erraustegiari; baiezkoa, berriz, 
%1,7k esan dio.

Bestetik, galdeketa hau au-

rrera eramaten lagundu digu-
zuen guztiei ere gure eskerrik 
zintzoena eman nahi dizuegu. 
Asko izan zarete, modu batez 
edo bestez, ekimen honetan 
lagundu duzuenak; laguntza 
ekonomikoa emanez, kami-
setak erosiz, lipdub-a antola–
tzen eta parte hartuz, hautes 
mahaietan parte hartuz... Ai-
pamen berezia ere egin nahi 
diegu galdeketa zorroztasunez 
eta gardentasun osoz burutzen 

zela bermatzeko ardura izan 
duten berme batzordeko ki-
deei, euren konpromisoa ezin-
bestekoa izan baita galdeketa 
egiteko.

Eta, bide batez, barkamenak 
ere eskatu nahi dizkizuegu gal-
deketan botoa ematera hurbil-
du zareten eta parte hartu izan 
ez duzuen guztiei. Bakarren 
batzuk izan zarete. Errolda era-
biltzeko aukera ez izateak gal-
deketa bera zaildu du. Guztia 
ahalik eta zorrotzena eta gar-
biena izan zedin, eta inolako 
mesfidantzarik ez eragiteko 
helburuz, edozein hauteskun-
deetan baino ziurtagiri gehia-
go eskatzeak bakarren batzuk 
botoa emateko aukerarik gabe 
utzi du. Horregatik, zuei be-
reziki, eskerrik asko.

Auzolan erraldoia izan da 

honakoa. Izugarrizko ariketa 
demokratikoa egin dugu. Nor-
maltasun osoz gauzatu dugu 
herri galdeketa. Eta heldutasun 
demokratiko handia erakutsi 
dugu, parte hartze datuak ar-
giki erakusten duten bezala. 
Herritarrok gure egunerokoan 
hain modu nabarmenean era-
giten duten gauzei eta proiek-
tuei buruz erabaki nahi dugu. 
Horretarako eskubidea dugu. 
Gurea baita hitza eta eraba-
kia.

Eta orain zer? Galdetuko 
duzue askok. Usurbildarren 
eta zubietarren hitza entzu-
narazteko eta batez ere erres-
petarazteko konpromisoa 
hartzen dugu. Jadanik bilerak 
eskatu ditugu Usurbilgo Uda-
la, Donostiako Udala eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiarekin. 
Markel Olano Ahaldun Nagu-
siari zuzenean eman nahi dio-
gu galdeketak utzitako emai–
tza, eta ezezko honen aurrean 
zer egingo duen galdetuko 
diogu. Bide batez, Batzar Na-
gusietan ordezkaritza duten 
alderdi politiko guztiekin ere 
bilerak eskatu ditugu, gure 
helburua baita mozio bat aur-
keztea Gipuzkoako instituzio 
gorenean eztabaidatua izan 
dadin.

Erraustegia-Erabakia plata-
forma osatzen dugun kideok 
ahalegin horretan jardungo 
dugu hurrengo egunetan. He-
rriak hitz egin du, eta erabaki 
egin dugu.

Erraustegia-Erabakia Herri 
Plataforma”.

“Herritarren hitza entzunarazi eta errespetarazteko 
konpromisoa hartzen dugu”

“Auzolan erraldoia izan da honakoa. Izugarrizko ariketa demokratikoa egin 
dugu”, Erraustegia Erabakia Herri Plataformak aditzera eman duenez.

ERRAUSTEGIA ERABAKIA

“Herritarrok gure 
egunerokoan hain modu 
nabarmenean eragiten 

duten gauzei eta 
proiektuei buruz 

erabaki nahi dugu”
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Santuenea 25 zenbakiko hiru-
garren ezkerra helbidean koka-
tua dagoen etxebizitza izango 
da Udalak enkantera aterako 
duena. 

2015eko udaberrian atera 
zuen Udalak jabetzan duen 
pisu hau eta Santuenea, 17-
1º A helbidean kokaturiko 
bizilekua enkantera, baina 
uda hartan bertan desertu 
deklaratu zuten deialdia.
Orain, bi bizilekuotako bat 
berriz enkantera aterako du 
Udalak. Gutxieneko prezio bat 
finkatua dute; 106.323,45 euro. 
Gehienezkoa baita; 132.823,45 
euro. Etxebizitza eraberritua 
dago barrutik. 

Eskaintzak abenduaren 20ra 
arte aurkeztu ahal izango 
dira
Esleipen honetan parte 
hartzeko interesa dutenek, 
Usurbilgo Udalean eskura 
ditzakete beharrezko agiriak 
eta baita argibide gehiago 
ere. Eskaintzak abendua-
ren 20ra arte aurkeztu ahal 
izango dira. Epe hau igaro-
ta, eskaintzak irekitzeko hi–
tzordua, “lizitatzaile guztiei 
jakinaraziko zaie udal web 
gunearen bitartez”.

Informazio gehiago, 
Udaletxean
943 371 951
943 371 493 (Fax-a)
kontratazioa@usurbil.eus
usurbil.eus
Urriaren 13ko Gipuzkoako 
Aldizkari Ofiziala

Enkantera, 
Santueneko udal 
etxebizitza bat

“Erraustegiaren eta inposaketen aurrean, 
gazteak kalean egongo gara”

Urriaren 31n Diputazioko egoitzan bertan erraustegiaren aurka mobilizatu 
zen Ernai gazte erakundea.

Foru Aldundiak lizitaziora 
aurkeztu diren enpresa 
taldeen berri eman eta 

gutxira, urriaren 31n Diputa-
zioko egoitzan bertan erraus-
tegiaren aurka mobilizatu zen 
Ernai gazte erakundea, atera 
zuten ondoko irudian ikus 
daitekeen moduan. “Ekimena-
rekin erraustegiaren inposake-
ta salatu, eta PNV eta PSEren 
erantzukizun politikoa jarri 
nahi izan dugu jo puntuan”, 
adierazi dute Ernaitik.

Gaineratu dutenez, ez da 
“lehenengo aldia ordea, he-
rritarron zein ingurumenaren 
aurkako erabaki politikoak 
hartzen dituztela”, etekin 
ekonomikoak eskuratu as-
moz. Honen aurrean, gaz-

teak kalean izango dituztela 
ohartarazten dute. “Pasa den 
ikasturtean Gipuzkoako plaze-
tan argi eta garbi geratu zen 
erraustegiaren eta inposake-
ten aurrean gazteok kalean 
egongo garela. PNV-PSE, ez 

dizuegu utziko gure bizitzak 
heriotzara kondenatzen. Har–
tzen dituzten erabakiak har–
tzen dituztela, gazteok kalean 
egongo gara eta zuzen joko 
dugu erantzuleengana. Kale-
ra!”, deitu dute.

Erraustegiaren lizitazioa 
geratzea eta parte har–
tze prozesua zabaltzea 

eskatu eta gai honen inguruan 
adostasuna lortzeko oraindik 
denbora badela aldarrika–
tzeko manifestazioa deitu du 
GuraSOSek azaroaren 26rako 
Donostian. Laster emango 
dituzte mobilizazio honen 
inguruko zehaztasunen berri. 
Antolaketa lanetan lagundu 
nahi duenak, idatzi dezala 
komunikazioa@gurasos.org 
helbidera.

Azaroaren 26an Donostian, GuraSOSek  
deituriko manifestazioa

Azaroaren 26an arratsaldeko 17:00etan egingo da manifestazioa.
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XIBEROKO JAKIEZ OSATUAK

“Saskiak abenduaren 
9ra arte eska ditzakezue 

NOAUA!n. Eguberrien 
atarian banatuko dituzte 
Nafartarrak taldekoek”

Zuberoako ikastolak laguntzeko otarrak

2003az geroztik antolatzen duten elkartasun kanpainak bi helburu ditu: 
“Xiberoko tokiko janariak ezagutaraztea eta ikastolaren egoera ekonomi-

koa hobetzea”.

Nafartarrak taldearen 
eskutik, bueltan da-
tor Zuberoako ikasto-

lak laguntzeko gabonei begira 
antolatu ohi duten elkartasun 
kanpaina. “Ikusiz hizkuntza 
sailean zer nolako lana egiten 
ari den Ikastola, Xiberoa edo 
Iparraldean, gure arbasoen 
hizkera berreskuratze proze-
su honetan, zuen laguntzaren 
eske bagatoz. Zuei esker, eus-
kararen tokia Xiberoan segur-
tatua izanen da”, adierazi dute 
Sohütako Eperra eta Alozeko 
Basabürüko ikastoletatik.

Gure laguntza beharrean 
dira, eta horretarako, haiek 
ekoitzitako produktuak eros-
tera animatzen gaituzte. Jaso-
tako laguntza eskertuko dute. 
2003az geroztik antolatzen 
duten elkartasun kanpainak bi 
helburu baititu; batetik, “to-
kiko janariak ezagutaraztea, 
Xiberoko etxalde eta enpre-
setan otarreak osatzen dituz-

ten ekoizpenak eskainiz”, eta 
“ikastolaren egoera ekonomi-

koa hobetzea, ibiltera gastu 
guztiak estaltzeko xedeare-
kin”. 

Eguberrien bueltan
Produktu goxo askoez hor-
nituriko otarrak abendua-
ren 9ra arte eska ditzakezue 
NOAUA!n. Eguberrien atarian 
banatuko dituzte Nafartarrak 
taldekoek. Halere, nahi duena-

Sortu alderdia
birfundatzen
Abian da Usurbilen ere, Sor-
turen birfundaziorako proze-
sua. 30 bat lagun bildu ziren 
aurreko ostiralean Aitzagan 
egin zuten aurkezpen eki-
taldian, nahiz deitzaileek 
NOAUA!ri adierazi diotenez, 
50 bat lagun dauden akredi-
tatuta. “Fase kongresual ho-
netara ezker abertzalearen 
oinarri sozial zabal horretako 
kide sentitzen diren guztiei 
egiten diegu parte hartzeko 
deia”, adierazi dute. 

Prozesuaren egutegia
n Azaroak 19 larunbata:  Po-
nentzia eta zuzendaritza tal-
deen hautaketa.
n Abenduak 3 larunbata: 
Emendakin partzialak eta ze-
rrenda irekien hautagaiak.
n Bi saioak goizeko 10:00etan 
Potxoenean.

Duela bost urte, NOAUA! 
astekariak beste 20 to-
kiko hedabiderekin 

batera Tokikom elkartea osatu 
zuen. Eta orain 25 urte, tokiko 
komunikabideon etorkizuna 
marrazteko Arko Jardunal-
diak egin ziren Arrasaten. Bi 
urteurren horiek ospatzeko, 
Tokikom Jardunaldiak anto-
latu dira. Datorren astelehe-
nean egingo dira Arrasaten, eta 
edukietan, marketinean zein 
teknologian ditugun erronkei 
buruz jardungo dugu. Komu-
nikazio arloko punta-puntako 
profesional eta enpresen espe-
rientziak ezagutzeko aukera 
ere izango da bertan.

Tokian tokiko komunikabi-
deok euskararen transmisio 
katean betetzen dugun papera 

aztertuko da, eta, lehen aldiz, 
Tokikom Sariak  banatuko dira. 
Urteko portadarik, edukirik 
eta ikus-entzunezkorik one-
nak sarituko dira asteleheneko 
jardunaldietan. Tokiko komu-
nikabideotan lan handia egi-
ten den arren, “sarritan tokiko 
publikoak baino ez du ikus-
ten, eta sari hauen helburua 

egindako lan bikain horiek 
publiko zabalari ezagutaraz-
tea da”.

Jardunaldiok datorren as-
telehenean izango dira, aza-
roaren 14an, Arrasateko Ga-
raia Berrikuntza Gunean. 

Izena emateko epea irekita 
dago: tokikom.eus/jardunal-
diak

TOKIKOM Jardunaldien aurreneko edizioak, 2012koak, onarpen zabala izan 
zuen. Bigarren edizioa datorren astelehenean egingo da Arrasaten.

Tokikom Jardunaldietan, NOAUA!ren moduko 
komunikabideen erronkak aztertuko dira

rentzat, otar sorta bat berehala 
eskuratzeko moduan jarriko 
dute.

Saskiak
Ahüzki saskia, 40 euro
n 450 gr ardi gazna, 125 gr 
ahate gibela, 150 gr bixkotx 
poltsa artisanala, 500 gr eztia, 
200 gr euskal xerriki patea, 200 
gr euskal xerriki odolkia.
Prezioa: 40 euro.

Irati saskia, 52 euro
n 450 gr ardi gazta, 125 gr aha-
te gibela, 150 gr bixkotx poltsa 
artisanala, 500 gr eztia, 400 gr 
euskal xerriki lukainka, 640 gr 
axoa xahalki xehatua saltsan.
Prezioa: 52 euro.

Eskaerak egiteko 
garaia 
n Abenduaren 9ra arte, elkar-
tea@noaua.eus , 943 360 321, 
edo lonxo@telefonica.net
n Informazioa: ikaskoli.eu
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Usurbilgo txoko 
ederrenaren bila
“Usurbilgo txokorik eder eta 
berezienen” bila segitzen du 
Hurbilago Elkarteak. Horre-
tarako antolatu dute argazki 
profesional eta amateurrei 
zuzenduriko argazki lehiake-
ta. 
n Bi kategoria bereizi dituzte; 
4-16 urte artekoak batetik, eta 
17 urtetik gorakoak bestetik. 
n Aurrez argitaratu ez eta 
urriaren 1az geroztik Usur-
bilen eginiko argazki bat edo 
bi aurkeztu ahalko dira (ar-
gazkiaren tokiko helbidea eta 
deskribapena adierazi). Ar-
gazkiko edukien erantzulea 
aurkeztu duena izango da. 
n Argazkiak azaroaren 15a 
baino lehen aurkeztu behar-
ko dira, Ivan Perez argazki-
lariaren establezimenduan; 
Bordaberri 3, 2.lokala. 
n Bi sari; gazteen katego-
rian, Fujifilm XP90 argazki 
kamera; helduenean, Canon 
760D + 18-55 mm EF-S IS 
STM kamera. 
n Argibide gehiagorako:
hurbilago.com
Facebook: Hurbilago

BIZI KALEA

“Tipi-Taparekin jorratu 
duten bidean aurrerapuso 
bat eman nahi dute, kale 

giroa indartzen segi. 
Azaroaren 13an Mikel 
Laboa plazan kokatuko 

duten karpa gunea, azoka 
ibiltari berri honen 

abiapuntua izango da”

Indarberrituta dator azken 
urteotan herri erdiguneko 
hainbat tabernetatik ba-

rrena osatu ahal izan dugun 
ibilbide gastronomikoa; Hur-
bilago Elkarteak antolaturi-
ko Tipi-Tapa ekimena alegia. 
Edaritegietatik plazara jauzi 
egingo du igande honetan ber-
tan abiatuko duen denboraldi 
berrian, Mikel Laboa plazan 
altxako duten karpa gune giro 
goxora. Goizeko 11:00etan ha-
sita, jan edana aurkituko dugu 
bertan. Besteren artean, Lu-
magorri oilasko pintxoak jan 
eta sagardoa txotxetik edateko 
aukera izango da. Musikarik 
ez da faltako; herriko trikitila-
riek girotuko dute goiz partea.

Jan edana eskuratzeko txar-
telak erosi beharko dira. Eta 
adi txartel hauei; zenbakituak 
izango baitira. Eta zenbakiok, 
ekimen honen amaieran, 
14:30ak aldera egingo den 
zozketarako baliatuko dira. 
Hala da, ekimen honetan par-
te hartzeak saria dakar. Orain 
arte, Tipi-Tapan egiten zen 
moduan, 150 euroko erosketa 
balea jokoan jarriko du Hur-
bilago Elkarteak, jan edanera 
gerturatzen direnen artean. 
Antolatzaileek iragarri dute-
nez, baita opari gehiago ere. 

Kalea girotzea xede
Hurbilago Elkarteko kide di-
ren tabernariak dira egitasmo 
hau elkarlanean aurrera atera 
dutenak. Kalea girotzea dute 
helburu, hortik egitasmoaren 
izena; “Bizi Kalea”. Tipi-Tapa-
rekin jorratu duten bidean au-
rrerapuso bat eman nahi dute, 
kale giroa indartzen segi. Alde 
horretatik, azaroaren 13an Mi-
kel Laboa plazan kokatuko du-
ten karpa gunea, azoka ibiltari 
berri honen abiapuntua baino 
ez da izango. Aurrerantzean 
hilean behin, karpa gune hau 
herriko gune ezberdinetan 
kokatuko dute, igandeko for-
mula bera baliatuz; jan edana 

eskainiz, musikaz eta zozkete-
kin girotua. 
Kale giroa bizitu nahi dute, 
herri bizitza sustatu, eta horre-
tarako Kaxko osora hedatuko 
dute ekimena, egitasmoari 
izaera ibiltaria emanez. 

Azoka formatoa
Denboraldi honetarako, guz-
tira, “Bizi Kalea” egitasmoari 
loturiko 7 hitzordu finkatu ditu 
Hurbilago Elkarteak. Horietatik 
bostek azoka formatua izango 
dute eta Kaxkoko gune ezber-
dinetan egokituko dute karpa. 
Azkena, maiatzean ospatuko 
da. Edizio berezia izango da 
honakoa, dendariekin batera 
ospatu asmo baitute azoka. 

Baina hitzordu honen inguruko 
xehetasunen berri, aurrerago 
emango dituzte antolatzaileek. 

Egutegia
Bestalde, denboraldi honetan 
zehar, orain arteko Tipi-Tapa 
formatu ezagunari loturiko bi 
egun ere ospatuko dira. Mo-
mentuz, eta aldaketarik ez 
bada behintzat, honatx Hurbi-
lago Elkarteak kale giroa bizi–
tzeko finkatu duen egutegia:
n Azaroak 13, igandea:
11:00etan hasita, lehen azoka 
Mikel Laboa plazan.
n Abenduak 11, igandea: 
Bigarren azoka Artzabalen.
n Urtarrilak 15, igandea: 
Munduko janarien inguruko 
Tipi-Tapa tabernaz taberna.
n Otsailak 12, igandea: 
Hirugarren azoka frontoian.
n Martxoak 12, igandea: 
Laugarren azoka Txapeldun ta-
berna aurreko plazan.
n Apirilak 16, igandea: 
Koloreen inguruko Tipi-Tapa 
tabernaz taberna. 
n Maiatzak 13, larunbata: 
Hurbilago Azoka frontoian.

Antolatzailea: Hurbilago Elkar-
tea.

Pintxo festa, tabernetatik plaza bizitzera

 Azaroaren 13an, Bizi Kalea ekimena: Lumagorri oilasko pintxoak jan eta sagardoa txotxetik edateko aukera izango 
da. Herriko trikitilariek girotuko dute Hurbilagoren ekimen berria.
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Euskararen Nazioarte-
ko Egu na ospatzen da 
abenduaren 3an, eta 

Buruntzaldeko herrietan ere 
ospakizun ugari antolatu izan 
da egun horren bueltan. Aur-
ten, ordea, ekimen desberdin 
batek hartu ditu Buruntzalde-
ko kaleak eta etxeak. Badute 
guztiek apustu eta desafiotik, 
indar probatik. Ez dira ezeren 
erakustaldi ezta sustapen eta 
atxikimendu ekintza soilak 
ere; nork bere buruari jarri 
dizkion erronk ak dira, ohi-
turak aldatzekoak, euskarari 
eustekoak, izan familian, lagu-
nartean, lantokian edota kirol 
taldean. 

Euskarari Eutsi astebetez, 
Hernanin
Hernanin, Eutsi Euskarari eki-
mena jarri da martxan. Urria-
ren 15etik azaroaren 26ra 
bitarteko sei aste horietan, 
ehunka dira astebete aukeratu 
eta euskara hutsez bizitzeko 
erronkari aurre egiten ari dire-
nak.

Horietako bat da Agustí Se-
rres Rodriguez, Hernanin bizi 
den kataluniarra. Bereziki, 
alabekin euskaraz egin nahi 
zuelako hasi zen euskara ikas-
ten, eta dagoeneko, kalean 

ere euskaraz egiten du. Indar 
proba familiara eraman nahi 
du orain. Etxeko hizkuntza, 
osotasunean, euskara izatea da 
bere buruari jarri dion erronka. 
Azken bi aste hauetan parte 
hartzera  animatzen denak ba-
dauka aukera, izena emateko: 
AEKn, Doberan, edo euska-
raariduhernanin@g mail.com 
helbidean.

Astigarragan, ‘100 da 100, 
200 orduz euskaraz’ 
Antzeko ekimena jarri dute 

mar txan Astigarragan ere, eta 
parte hartzera animatu dene-
tako bat da Jorge Rodríguez 
Gómez. Alabekin euskara 
hutsean bizitzea lortu duela 
aitortzen du, eta ‘100 da 100, 
200 orduz euskaraz’ ekime-
nean parte hartuta, kalean ere 
euskara hutsean bizitzea lortu 
nahi du orain.

Ekimenari hasiera emateko, 
TELP tailerra egingo dute egi-
tasmoan izena eman dutenek, 
euskaraz bizitzeko estrategiak 
lantzeko, eta argazki erraldoi 

Euskara ari du eta Irten armairutik, 
100 da 100 200 dira-eta!

Herri bakoitzean ekimen desberdinak jarri dira martxan, euskarari eusteko.

batekin emango diete hasiera 
200 orduei.

Lasarteoriarrak, 
Irten Armairutik!
Era berean, ekimen berezia pres-
tatu dute aurten Lasarte-Orian. 
Ohiko Euskararen Maratoia, 40 
orduz euskaraz aritzekoa, 40 
egunetara luzatu dute, Irten Ar-
mairutik ekimenarekin. 

Maratoia urriaren 22tik 
23rako asteburuan egin zu-
ten, eta urriaren 24an hasi eta 
abenduaren 3ra arte, astez aste 
ehunka lasarteoriar ari dira 
armairutik atera, eta euskaraz 
bizitzen. Belarriprest edo Aho-
bizi izan, 40 egunean euskara 
da nagusi, Lasarte-Orian.

AndoaINDARRA, euskararen 
alde indarrak batzeko
Dagoeneko ekimen berezia os-
patu duena, berriz, Andoain 
da. Herrian euskararen ezagu–
tzak gora egin badu ere, erabi-
leran ez da nabari igoera hori, 
eta horregatik, AndoaINDA-
RRA euskaraz eguna antolatu 
zuten irailean.

Herri euskalduna dela 
erakusteko, denen indarrak 
batu eta herriko kaleak eus-
kararekin bustitzea izan zuten 
helburu. 

BURUNTZALDEKO PUBLIERREPORTAJEA

Etxean ikasten dira bizitzako hainbat arau, jokabide eta ohitura, eta etxetik jasotzen da hizkuntza ere. Batzuek euskara izan dute 
lehen hizkuntza, etxekoa; beste batzuek, berriz, etxetik kanpo ikasi dute euskara. Etxetik kalera eraman du zenbaitek euskara; 

kaletik etxera beste hainbatek. Etxeak eta kaleak euskaradunez bete ditugu, baina gure artean gaztelaniaz ari gara maiz.

FAMILIAN, LAGUNARTEAN ETA NONAHI EUSKARARI EUTSI
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JORGE GOMEZ
“Lehengo harremanak, 
erdaraz sortutakoak, 

aldatu nahi ditut, 
eta euskaraz egin”

BURUNTZALDEKO PUBLIERREPORTAJEA

Jorge Gómez Rodríguez fa-
milia erdaldunetik dator. 
Donostian bizi zela, orain 

14 bat urte, hasi zen euskara 
ikasten, “alabekin euskaraz 
bizitzeko”. Azken 10 urteetan, 
Astigarragan ere euskaraz bizi 
daitekeela ikusi du. Familiak 
lagundu dio Jorge Gómez Ro-
dríguezi euskara ikas ten, eta 
orain, etxean lor tu tako txip 
aldaketa kalera era matea du 
helburu, ‘100 da 100, 200 orduz 
euskaraz’ ekimenarekin.

Familia erdaldunekoa izanik, 
nola ikasi duzu euskaraz?
Donostian bizi nintzela, orain 
14 bat urte, euskaltegi batean 
hasi nintzen, zerotik ikasten. 
Lau urte egin nituen. Gero, tar-
te batean utzi egin nuen, eta 
Astigarragara bizitzera etor–
tzean, orain 11 urte edo, AEKn 
hasi nintzen. Alabak jaio ziren, 

eta asmoa zen alabekin euska-
raz bizitzea. Horrek bultzatu 
ninduen.

Orduan, etxean euskaraz egi-
ten duzue orain?
Alabekin bai. Nire lorpen han-
diena izan da, alabekin dena 
euskaraz egitea. Bikotea ere 
euskalduna da, eta horrela hasi 
nintzen ikasten. Berarekin eta 
bere familiarekin harremanak 
izateko, euskaraz ikasteko be-
harra sentitu nuen. Hasieran, 
bere familiak lagundu zidan.

Etxetik kalera ere, eraman al 
duzu euskara?

Nire ustez, hemen, Astigarra-
gan, kalean, erraza da euska-
raz egitea. Euskaltegian serio 
hartuta ere, ez da nahikoa. 
Behar duzuna da, zure burua 
askatu, txipa aldatu. Horrela 
erabaki nuen euskaldunekin 
euskaraz egingo nuela. Nik egi-
ten badiet, haiek ere euskaraz 
egingo didate, pentsatu nuen. 
Zaila izan zen salto hori egitea. 
Oraindik gauza asko gaizki esa-
ten ditut, hanka sartzen dut... 
Baina horrek ere laguntzen dit, 
nire burua zuzentzen ikasteko. 
Gainera, egun, telebista, irratia 
egunkaria... dauzkagu euska-
raz. Benetan ikasi nahi baduzu, 
erraza da.

Ikasten jarraitzen duzu, hor-
taz?
Euskara hutsean bizi nahi dut; 
beraz, oraindik ez dut lortu nahi 
dudana. Maila polita daukat, 

“Nire lorpen handiena izan da, alabekin dena euskaraz egitea”

Jorge Gomezen familia erdalduna da, 
baina alabekin ikasi du euskaraz.

baina dena euskaraz egiten ja-
rraitzeko, ikasten jarraitu behar 
dut. Alabek ere gehiago dakite!

‘100 da 100, 200’ ekimenean 
hartuko duzu parte. Zergatik?
Euskaldunekin euskaraz egiten 
dut. Baina lehengo harrema-
nak, erdaraz sortutakoak, alda-
tu nahi ditut, eta aurrerantzean, 
euskaraz egin. Uste dut herrian 
giro polita sortuko dela, eta 
umeek ere euskaraz entzuten 
bagaituzte, zerbait aldatuko da. 

AGUSTÍ SERRES 
“Etxeko laguntzarik gabe 

ezin duzu ikasi. Alabarekin 
egunero aritzen naiz. 

Bera da nire irakaslea!” 

Kataluniatik Euskal He-
rrira etorri zen Agustí 
Serres Rodríguez, duela 

12 bat urte, eta azken zortziak 
Hernanin egin ditu. Alaba 
jaiotzean erabaki zuen eus-
karaz ikastea. “Bera izan da 
nire irakaslea!”, dio. Etxekoen 
laguntza ezinbestekoa izan da 
Agustírentzat, euskara ikaste-
ko. Orain, bera da etxetik kale-
ra euskara ahoan daramana.

Noiz hasi zinen euskara ikas-
ten?
Alaba zaharrena jaio zenean 
hasi nintzen pentsatzen, he-
men geratzea erabakiz gero, 
euskaraz ikasi behar nuela. Ho-
rrela, orain 8 bat urte hasi nin–
tzen ikasten.

Nolakoa izan da ikasketa 
prozesua?
Hasieran AEKn egin nituen bi 

urte. Gero, hiruzpalau urtez 
utzi egin nuen, eta aurrerago, 
beste urtebetez aritu nintzen. 
AEKn pila bat ikasi nuen. Oso 
ondo irakasten dute.

Etxean praktikatzen duzu?
Alabarekin, egunero. Bera izan 
da nire irakaslea! Etxeko la-
guntzarik gabe ezin duzu ikasi. 
AEKn bakarrik egiten baduzu 
euskaraz, eta gero erabiltzen ez 
baduzu, ezinezkoa da.

Beraz, etxean hizkuntza ohitu-
ra berriak hartu dituzue?
Gero eta gehiago hitz egiten 
dugu euskaraz. Umeen au-

rrean, beti. Alaba txikienari, or-
dea, katalanez ere egiten diot. 
Katalana, gaztelania eta, batez 
ere, euskara erabiltzen ditugu. 
Bikotearekin gaztelaniaz egiten 
dut. Alaba zaharrenarekin eus-
karaz egiten dut, garrantzitsua 
iruditzen zitzaidalako berarekin 
euskaraz hastea. Baina eska–
tzen badit, katalanez ere egin-
go diot. Etorkizunean hirurok 
katalanez egitea ere asko gusta-
tuko litzaidake.

Etxeko ohiturak atera al dituzu 
kalera? Ala zailagoa da kalean 
euskaraz egitea?
Batzuek berehala aldatzen dute 
hizkuntza, ikusten dutenean 
ez dakizula oso ondo. Baina, 
orokorrean, mantentzen dute, 
komertzioetan, kalean... Baina 
erdaraz egiten badidate ere, 
berdin zait; euskaraz jarraitzen 
dut nik, gustatzen zaidalako. 

“Erdaraz egiten badidate ere, berdin zait; euskaraz jarraitzen dut”

Agustí Serres kataluniarra da, baina 
12 urte inguru daramatza hemen.

Zein da hori lortzeko sekretua?
Niretzako erraza da. Ni lotsaga-
bea naiz! Ez dago sekreturik. 
Kontua da lotsa etxean uztea, 
eta gauzak errepikatzea. Azke-
nean, nahi gabe ateratzen dira 
gauzak ondo, edozein hiz–
kuntzarekin bezala. Orain, fa-
milia osoak euskarari eusteko 
erronkan hartuko dugu parte, 
eskolarekin. Seguru lortuko du-
gula! 

‘100 DA 100, 200 ORDUZ EUSKARAZ’, JORGE GÓMEZ RODRÍGUEZ

‘EUTSI EUSKARARI’, AGUSTÍ SERRES RODRÍGUEZ
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Sinkronia
Klik! batean

Gertakariak edo fenomenoak denboran 
aldi berean gertatzea. Hori litzateke 
sinkroniaren definizioa. Kasu honetan, 
lehen ilarako bi dantzariek eta argaz-
kilariaren klik hotsak bat egin duten 
unea.

Argazkia: Ion Markel
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KANTU TALDEA

Azaroaren 11n, NOAUA!k 
Artzabalen antolatu duen 
bertso afarian aurkeztuko 
dute kantu liburu berria

Tamainaz handiagoa, 
irakurterraza izan da-
din. Kantu zaleen go-

zamenerako, abesti gehiagoz 
hornitua; 300 bat guztira. Aur-
kibide hobearekin, gustuko 
abestia azkar batean aurkitze-
ko. Kantei buruzko xehetasu-
nekin. Bistan denez, berrikun–
tzekin bai, baina orain arteko 
filosofiari eutsiz.

Horregatik, liburuxka berri 
bat baino, Kantu Taldetik al-
dizkari honi adierazi diotenez, 
NOAUA! Kultur Elkartearekin 
eta Usurbilgo Udalarekin elkar-
lanean argitaratu berri dutena 
eta jada eskuragarri duzuena, 
kantu-liburuxka eguneratua 
dugu. Gutxienez Usurbilen 
plazaratu den hirugarrena 
jada. Lehenengoa duela zen-
bait hamarkada argitaratu 
omen zuen Udalak, “Usurbil 
kantuz” izeneko liburuxka txi-
ki bat. Gero etorri zen, Kantu 
Taldea osatu berritan, 2010ean, 
200 abesti bildu eta “urteotan 
erabili dugun” liburuxka. Or-
dutik ordea, “egunero ari ginen 
abestien kopurua berritzen eta 
gehitzen. Beste 100 bat kantu 
gehiago ere bagenituen eta ho-
rrek eraman gintuen liburuxka 
berritu eta moldatzera”. 

Euskal Herriko Kantuzaleen 
Sarean da Usurbilgo taldea. 
Hain zuzen, Ipar Euskal He-
rrira edota Nafarroara abestera 
joan eta jabetzen ziren, bazi-
tuztela hutsuneak eskuartean 
baliatzen zuten kantu-liburux–
kan. Eta horiek osatzen aha-
legindu dira oraingoan, nahiz 
lanketa honek ez duen etenik. 
“Herriari kantatzeko lan tresna 
bat eman nahi genion”, adie-
razi dute.

Aurkezpen ekitaldia, 
Kulturaldiko afarian
Kantu-jira eta kantu-ber–
tso-afaria antolatu du Kantu 
Taldeak NOAUA!rekin elkar-
lanean ostiral honetarako, 

Kulturaldiaren baitan. Afarian 
zehar aurkeztuko dute liburu 
berritua.

“Emaitzarekin oso gus-
tura gaude”, adierazi diote 
NOAUA!ri kantuzaleen bil-
gunetik. Atzoko eta gaurko 
euskal kanta ezagunak bildu 
dituzte argitalpen berrituan. 
Kanten ondoan egileen azal-
pena erantsi diote eta abestea 
erraztuko diguten “hitzak eta 
doinuak lotzen edo josten la-
guntzen duten ikurrak”.

Imanol Urbietaren omenez
Imanol Urbieta omendu nahi 
dute azaroaren 26ko saioan. 
“Usurbilgo guraso, neska-muti-
lak, ikastolakoak, gonbidatuak 
zaudete”, adierazi dute. Urbie-
tarekin elkarlanean aritutakoa 
da Jaione Eskudero Udarregi 
Ikastolako irakaslea. Ikasturte 
berri honetan, Kantu Taldea 
sortu zenetik bilgunea bidera-
tu duen Susi Elosegik utzitako 
lekua hartu du Eskuderok. 
Susik eginiko lan handia in-

dartzen segiko du Jaionek au-
rrerantzean. Ikastaroa bera eta 
kalean antolatzen diren ekital-
diak zuzenduko ditu. 

Kantuan ere, bizi euskaraz
Beti ere, sakoneko helburuez 
ahaztu gabe. Kantuen bidez, 
euskal giroa bizirik manten-
du eta indartzea nahi baitu 
taldeak. “Kantuan euskaraz 
ari bagara, bizi gara euskaraz 
ere. Kantuaren transmisio bat 
egin nahi dugu. Kantatzen ari 
garela, euskal giroa txertatzen 
dugu kalean”, gogorarazten 
digute. Halere, transmisio lan 
hau haiek bakarrik ezin dutela 
egin diote eta laguntza eska–
tzen diete herriko tabernari eta 
dendariei, euskal musikaren 
aldeko apustu sendoagoa egin 
dezaten, gainerako musika 
baztertu gabe noski. 

“Adiskidetu egiten du kantuak”
Kantuak batu egiten duela 
gogorarazten dute Kantu Tal-
detik, lagun artea zabaldu. 
“Adiskidetu egiten du kan-
tuak. Merezi du behingoz 
entzule izatetik gu partaide 
izatera pasatzea”, deitzen gai-
tuzte. Kantatzeko garai bateko 
zaletasuna berreskuratu nahi 
dute, “horretarako, liburuxka 
hau erosi”. 

Kanturako tresna berria

Liburuxka berria plazaratu du Usurbilgo Kantu Taldeak, “kantuan aritzea erraztuko digun argitalpena”.

ELKARRIZKETA

n Azaroaren 13ra arte: 
“NOAUA!k 20 urte!” Sutegi-
ko erakusketan.
n Azaroaren 11ko Artzabalgo 
kantu-bertso-afarian.
n Azaroaren 14tik aurrera, 
NOAUA! K.E.-ren egoitzan.
Prezioa: 5 euro.
Elkarlanean: Kantu Taldea, 
NOAUA K.E. eta Usurbilgo 
Udala.

Kantu Taldearen 
hitzorduak
n Azaroak 11, ostirala: 19:00 
Kantu-jira Mikel Laboa 
plazatik. 21:00 Kantu-ber–
tso-afaria Artzabalen.
n Azaroak 26, larunbata: 
19:00 Kantu-jira Mikel La-
boa plazatik. Imanol Urbieta 
omenduko dute kantuen bi-
dez.
n Urtarrilean: kantu ikastaro 
berriaren abiatzea. Saioak, 
asteartero 
1 8 : 3 0 -
1 9 : 3 0 
a r t e a n 
Udarre-
gi Ikas-
t o l a k o 
k a n t u 
gelan.

Liburua, eskuragarri
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UDALA

“Erabili zakarrontzi 
horiak, ez bota lurrera. 
Etxean egiten duzuna, 
kalean zergatik ez?” 

Etxean ziurrenik ez, baina 
kalean hondakinak beti ez dira 
birziklatzeko jarriak dauden 
ontzietan sartzen. Oraindik lu-
rrera botatzeko ohitura bada. 
Horren erakusle Usurbilgo 
Udalak Mikel Laboa plazan 
azaroaren 4an, ostiralez jarri 
zuen kaiola. Udal langileak 
kalean botatako poltsak bildu - 
litxarreria poltsak, pipa azalak, 
edota freskagarri latak bildu 
dituzte gehienbat- eta kaiola 
honetara botatzen hasi dira, 

guztiok ikus dezagun, orain-
dik orain badela zer hobetua. 
Jarrera aldaketa horretan era-
gin nahi du Udalak. Kalean 
ere, etxean bezala hondakinak 
egoki kudeatzen ahalegintzea. 

“Erabili zakarrontzi horiak, 
ez bota lurrera. Etxean egiten 
duzuna, kalean zergatik ez? 
Herriak eta ingurugiroak esker-
tuko dizu”, ohartarazten dute 
kaiola honetan Udalak jarri-
tako panelak. Lurrera bota or-
dez, ontzietan egoki sailkatuz 
gero, hondakinok duten erabil-
garritasuna azpimarratzen dute 
Udaletik. “Lurrera botatzen 
ditugun poltsa hauekin, bada-
kizu zenbat gauza lor ditzake-
gun?”, gogorarazten dute.

Kaiola, hondakinez betetzen

Astelehenean itxura hau zuen kaiolak. Aurreko asteburuan lurretik bildutako hondakinak ageri dira bertan.

Ordu laurdeneko
aparkaleku berriak
Kale Nagusian bi gune berri 
eta Bordatxo taberna pare-
ko errotondan ordu laurde-
nez aparkatu ahal izateko 
beste gune bat egokitu di-
tuzte Usurbilgo Udalak eta 
Hurbilago Elkarteak. Hauez 
gain, ordubetez aparkatua 
utzi daitekeen fondo urdi-
nez margoturiko beste 22 
gune daude Kaxkoan. Eta 
zamalanetarako beste 25 pla-
za. Plaza kopurua handituz, 
Udalak eta Hurbilagok usur-
bildarrei herriko saltokietan 
erosketak egitea erraztu nahi 
diete. Gune guztiok erabil–
tzeko, ezinbestekoa izango 
da aparkamendu-diskoa izan 
eta autoan jarrita uztea, ibil-
gailua aparkatua dagoen ar-
tean. Oraindik eskuratu ez 
dutenek, Hurbilago Elkarte-
ko establezimenduetan eska 
dezakete.

Ostiral honetan, 
Aitzagaren lau eta 
erdiko finala
Hilabetez kanporaketak 
eta azken faseko neurketak 
jokatu ostean, final handia-
ren txanda orain. Ostiral ho-
netan, azaroaren 11n, Aitza-
ga tabernak antolaturiko lau 
t´erdiko pilota txapelketako 
final handia, 20:00etan hasi-
ta Usurbilgo frontoian. Kirol 
ekimen honetan zehar parte 
hartu duten 16 bikoteetatik 
bi heldu dira amaiera ho-
netara: Motza-Esnaola eta 
Urkamendi-Beloki. Haietako 
batek irabaziko du txapelke-
ta.

Proba moduan egin dute 
kirol txapelketa hau. Garai 
batean ere antolatzen zu-
ten eta  berreskuratu egin 
nahi zuen Aitzaga tabernak. 
Negu honetan, edizio berri 
bat prestatzen hastekoak 
dira. 

Gosari osasuntsua
Usurbil F.T.-k bete berri dituen 
40. urteen baitan, hainbat eki-
men antolatzen ari dira. Larun-
batean, gosari osasuntsua egi-
teko aukera izan zuten, Itziar 
Otxagabia medikuarekin elika-
durari buruz antolatu zuten so-
lasaldian. Guraso eta jokalariek 
parte hartu zuten hitzaldian. 
Hitzordu gehiago laster; aza-
roaren 20an, 2016-17 denboral-
dirako osatu dituzten taldeen 
aurkezpena egingo du Usurbil 
F.T.-k Mikel Laboa plazan. Itziar Otxagabiaren hitzaldian, jokalariek eta gurasoek hartu zuten parte.
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NOAUA! Kultur Elkarte-
ko bazkide izateak di-
tuen abantailen artean 

dago, antolatzen ditugun eki-
taldietarako sarrerak merkeago 
eskuratzea. Edota doan. Segi-
dan dituzue azken zozketetako 
bazkide sarituak. Hurrengoa 
zu izan zaitezke, ez ahaztu. 
Bazkide ez bazara, gerturatu 
egunotan Sutegiko erakuske-
tara edo etorri NOAUA!ra eta 
segituan tramitatuko dizugu.

Saritua: Ana Aizpurua
n Saria: Orbeldi Dantza Tal-
dearen emanaldirako 2 sarrera.

Saritua: Ainhoa Aizpurua
n Saria: “Non gaude?” an–
tzezlanerako 2 sarrera.

Saritua: Josu Furundarena
n Saria: Ruper Ordorikaren 
kontzerturako 2 sarrera.

NOAUA! KULTURALDIA

Bazkide izateagatik, Kulturaldiko sarrerak opari 

Ana Aizpuruak Orbeldi Dantza Taldearen saioaz gozatzeko aukera izan zuen. Ainhoa Aizpuruari datorren larunbate-
ko antzerkirako bi sarrera tokatu zaizkio. Josu Furundarenari berriz, Ruper Ordorikaren saiorako bi sarrera.
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Usurbilgo Gure Esku 
Dago lan taldea ez da 
geldirik egon. Martxan 

jarraitzen du eta ikasturte ho-
netarako dituzten asmoak eta 
proposamenak igorri dizkigu-
te prentsa-ohar bidez. 2017ko 
maiatzean Lasarte Oriarekin 
batera Herri Galdeketa egiteko 
asmoa lantzen ari dira. Anto-
laketan partehartzeko jendea 
beharko denez, laster bilera 
deialdi bat egingo dute. 

Aurreko urteetako ekintza 
masiboen ondoren Gure Esku 
Dago dinamikak lanean jarrai–
tzen du. “Osasuntsu jarraitzen 
du herriz herri eta lurralde 
guztietan dinamika ezberdinak 
aurrera eramaten eta erabaki–
tzeko eskubidea lantzen eta bi-
dea egiten. Zuzendaritza talde 
indartsua osatu zen eta aurrera 
goaz”, halaxe adierazi digute.

“Ikasturte honetarako herri 
galdeketak dira helburu. Leku 
bakoitzeko galdeketak estra-
tegia orokor bat bezala hartu 
behar ditugu. Erabakitzeko 
eskubidea gauzatzeko bide ho-
rretan hiru lelo hauek ditugu 
garbi. Bat: prest gaude eraba-
kitzeko. Bi: erabakitzen hasi 
gara. Hiru: erabakiko dugu”.

2017rako hain zuzen, “herri-
tarrak pixkanaka ahalduntzen 
jarraitzeko” herri galdeketak 
egingo dira Euskal Herriko 
txoko askotan. Martxoaren 
19an Oarsoaldean, Tolosal-
dean, Hernanin eta Astigarra-
gan. Apirilaren 2an Lea Artibai 
eta Uribe Kostan. Maiatzean 

Urola Kostan eta Lasarte-Orian. 
Ekainan Nafarroan...

“Eta Usurbilen zer? Usurbil–
en zer? Hori da galdera! Uda 
aurretik eta ondoren hainbat 
bilera egin ditugu horreta-
rako. Lan talde txikia osatzen 
dugu baina 2017ko maiatzean 
Lasarte Oriarekin batera herri 
galdeketa egiteko hausnarketa 

eta diseinua egiten aritu gara”. 
Hori aurrera eramateko au-
rreikuspenak egiten aritu dira 
beraz, beharrezkoak izango di-
ren giza baliabideak, baliabide 
ekonomikoak eta lan-taldeen 
kopurua kalkulatzen. 

Orain, beste fase batean sar–
tzeko momentua dela dio Usur-
bilgo Gure Esku Dago taldeak. 
“Sagardoa egin ahal izateko 
sagarrak jo eta zanpatzen 
hasi beharra daukagu. Ur-
tea amaitu baino lehen lan 
taldeak sortzea izango da 
erronka. Horixe izango da 
hurrengo asteetako zeregina. 
Herri bat gara. Erabakitzeko 
eskubidea dugu. Herritarron 
garaia da. Gure esku dago”. 
Datorren asteko NOAUA!n 
emango dizkigute xehetasun 
gehiago, baina laster bilera 
bat deituko dute, galdeketa 
burutu ahal izateko herrita-
rren partehartzea ezinbeste-
koa izango baita.

Gure Esku Dagok 2017ko maiatzean 
egin nahi du herri galdeketa Usurbilen

Lasarte-Orian eta Usurbilen ere egingo da herri galdeketa, eta aldi berean. 
Hori dena bideratzeko jendearen partehartzea funtsezkoa izango da. Bilera 

ireki baterako gonbitea luzatuko dute laster.  

GURE ESKU DAGO USURBIL
Ikasturte honetan, herri 

galdeketak dira Gure Esku 
Dago mugimenduaren 
helburu. “Uda aurretik 

eta ondoren hainbat bilera 
egin ditugu horretarako. 
Lan talde txikia osatzen 

dugu baina 2017ko 
maiatzean Lasarte Oriare-

kin batera herri 
galdeketa egiteko 

hausnarketa eta diseinua 
egiten aritu gara”

Afari beganoa 
eta Bertxortan, 
Gaztetxean
Hainbat ekimen antolatzen 
ari dira lau urte bete dituen 
Usurbilgo Gaztetxea, urte 
amaiera honetarako. Haste-
ko, afari beganoa ostegun 
honetan eta Bertxortan ikus-
kizuna:

Hurrengo ekimenak
Azaroak 10, osteguna
n 20:30 Afari beganoa bo-
rondatearen truke, Usurbilgo 
Gaztetxean.
n Ondoren, Bertxortan (an–
tzerki eta bertsoen ikuskizu-
na).

Abenduak 8, osteguna
n 20:30 Afari beganoa bo-
rondatearen truke.

Abenduak 17, larunbata
n III. Kaosa eta Lentejak 
jaialdia.
“Hasi prestatzen dilista 
errezeta berriak txapelketa-
rako, lehia ziurtatua baita-
go!”.

Abenduak 24, larunbata
n Kitarrentzako pedalen 
tailerra. “Kitarrentzako pe-
dalak garesti daudela eta 
nazkatuta, geronek egin ge-
nitzake eta hori ikasteko tai-
lerra egingo dugu. Horrela 
Olentzerori eskatu beharrik 
ez! Pedalen menua laster 
zabalduko dugu! Interesa-
tuak deitu 608 566 683 zen-
bakira”.

n Antolatzailea: Usurbilgo 
Gaztetxea.
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Santuenea Kultur Elkar-
teak antolatu du ekime-
na. “Udazkena” da par-

te hartu nahi dutenentzako 
hautatu duten gaia. 4-14 urte 
arteko haur eta gaztetxoei 
zuzendua dago txapelketa. 
Lanak, azaroaren 15etik 30era 
jasoko dituzte antolatzaileek. 
Informazio gehiago, Santuenea 
Kultur Elkarteko egoitzan jaso 
daiteke.

Hurbilagoren Argazki Lehiaketa
n Parte hartzaile bakoitzak 
gehienez bi argazki aurkeztu 
ahalko ditu; Usurbilen eginiko 
argazkia izan beharko du (ar-
gazkiaren tokiko helbidea eta 
deskribapena adierazi).
n Argazkiak aldez aurretik ar-
gitaratu gabea izan behar du, 
urriaren 1etik azaroaren 15era 
arteko tartean eginikoa; argaz-
kiko edukien erantzule bakarra 
argazkia aurkeztu duenarena 
izango da. 
n Argazkiak azaroaren 15a 

baino lehen aurkeztu beharko 
dira, Ivan Perez argazkilaria-
ren establezimenduan; Borda-

berri 3, 2. lokala. 
n Saria, haur eta gazteen kate-
gorian: Fujifilm XP90 argazki 
kamera.
n Saria, helduenean: Canon 
760D + 18-55 mm EF-S IS 
STM kamera. 
n Saria, Argazkiak herriko sal-
tokietan jarriko dira ikusgai.
n Argibide gehiagorako: hurbi-
lago.com /
Facebook: Hurbilago.

Bi argazki lehiaketa martxan

Santuenea Kultur Elkarteak antolatu duen lehiaketa 4-14 urteko gazteei 
zuzendua dago.

Elkarteen Arteko 
XVIII. Mus Txapelketa
Aurtengo elkarteen arteko 
mus txapelketa Txokoalde-
ko Erroizpek antolatuko du. 
Azaroaren 30erako elkarte 
barruko txapelketak burututa 
egon behar dute eta elkarte 
bakoitzetik finalera joango di-
ren bi bikoteak zein diren jaki-
naraziko zaio Erroizpe Elkar-
teari egun horretan bertan 
elkartean 19:00etan egingo 
den bileran. Finala abendua-
ren 17an jokatuko da Erroiz–
pen arratsaldeko 16:30ean. 

Azaroaren 20an 
Zubietan, Txerriaren 
Festa
Azaroak 20, igandea
Zubieta Pilota Elkartearen al-
deko festa izango da:
n Goizean zehar, postuak: 
gazta egilea, pilota egilea, la-
rruz eginiko lanak, sagardo 
egitea, ukenduak, ogia, bei-
ra...
n 10:00 Txerri-hilketa on-
dorengo lanen erakusketa.
n 10:15 Txistorra, odolki 
eta saltxitxen ekoizpena. 
Ondoren, pintxoak salduko 
dira.
n 12:00 Gaztetxoen arteko 
Joko Garbiko partidak.
n 14:00 Bazkaria frontoian, 
Sebastian Lizaso eta An-
doni Egaña bertsolariekin. 
Menua: Eusko Label Tolo-
sako babarrunak eta Ibarlur 
Ibarrako piparrak, Lumago-
rri oilaskoak, gazta, kafea, 
kopa. Txartelak aurrez sal-
gai Alamandegin eta Bara-
zarren. “Bazkalostean, kan-
tuan arituko gara”.
n Antolatzailea: Zubieta Pi-
lota Elkartea.

Yolanda Arrietaren 
bi saio Aginagako 
ludotekan
n Azaroak 16/23, 18:15 Yo-
landa Arrieta, Aginagako 
ludotekan. Haur nahiz gura-
soentzat. Antolatzailea: San 
Praixku Guraso Elkartea.

HURBILAGO LEHIAKETA
“Identifika daitezkeen 

pertsonak agertzen diren 
argazkien kasuan, 

lehiakideek pertsona 
horien baimena izan 

beharko dute”

Zumarte Musika Eskolan 0-3 
urte bitarteko haurrentzat 
egun bateko musika tailerra 
antolatu dute. Azaroaren 26an 
egingo da baina aldez aurretik 
eman behar da izena: aza-
roaren 7tik 11ra Zumarteko 
bulegoetan.
 
n Tailerraren data: azaroak 26 
larunbata, goizez. 
n Iraupena: 45 minutuko 
saioa. Apuntatzen den jendea-
ren arabera saio bat baino ge-
hiago egingo dira.
n  Izen-ematea: azaroak 7-11 
bitarteko astean. Astearte, os-
tegun, ostiralean 18:00-19:30 
bitarte Zumarteko bulegoan.
n Prezioa: 15 euro familiako 
(haur bat+heldu bat).
 n Informazio gehiago, Zu-
marteko bulegoan: 943 371 
594.

Haurrentzako 
musika tailerra

Oraingoan bi artisten sortze 
lanak ikusgai izango dituzue 
Gure Pakea Elkartearen egoi–
tzan. “Maria Angeles Mante-
rolaren lanak, txuri beltzean 
arkatzez egindakoak, pertso-
naia ezagunen erretratuak eta 

karikaturak. Eta koloretan Pilar 
Herrerorenak, Zarauzko euskal 
jaietan euskal mitologiaren in-
guruan egindako herri antzer-
kiko pertsonaien irudiak, akri-
likoz eginak”, berri eman dute 
Artzabaletik.

Erakusketa berria Artzabalen

Maria Angeles Manterola eta Pilar Herreroren lanak topatuko dituzue.
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Usurbil KE-ren errifak
Urriaren 29an Usurbil Kirol 
Elkarteak eginiko zozketako 
zenbaki sarituak dituzue se-
gidan:
n 1.saria: 2 lagunentzako afaria 
Olarrondo jatetxean: 9.995.
n 2.saria: 50 euroko erosketa ba-

lea Marije arropa dendan. 6.488. 

Zubeldia Taldea
Azaroaren 19an larunbata, 
bazkaria Aginaga Sagardote-
gian. Txartelak aurrez salgai 
Txiriboga tabernan 28 euro-
tan, azaroaren 17ra arte. 

Futbola Haranen
Azaroak 12, larunbata
n 09:15 Benjaminen topaketa:
Udarregi Ikastola.
n 11:00 Alebin mutilak:
Udarregi 5A-Urnieta 5A
Udarregi 6B-Landaberri A
n 12:00 Kadete mutilak: 
Usurbil F.T.-Añorga K.K.E.
n 16:00 Jubenil mutilak: 
Usurbil F.T.-Euskalduna S.D.

Azaroak 13, igandea
n 09:30 Futbol Eskola, 2006 
Topaketa (60 jokalari inguru): 
Usurbil F.T., Martutene, Co-
rass, Kostkas A eta Kostkas B.
n 11:30 Futbol Eskola, 2007 eta 
2008koen topaketa (60 jokalari 
inguru): Usurbil F.T.-Texas

Eskubaloi partidak
Azaroak 12, larunbata
n 09:30 Alebin neskak, Burun–
tzaldea: Udarregi 5B-Udarregi 
5A
n 10:30 Infantil neskak, Gi-
puzkoako Txapelketa: Udarregi 
B Usurbil-Egia 3
n 11:45 Infantil mutilak, Gi-
puzkoako Txapelketa: Udarregi 
D Usurbil-Eibar Eskubaloia C
n 13:00 Infantil mutilak, Gi-
puzkoako Txapelketa: Udarregi 
B Usurbil-Neumaticos Bayona 
Pulpo
n 15:45 Kadete mutilak, Euskal 
Liga: Usurbil K.E.-Indupime 
Basauri
n 17:30 Jubenil mutilak, Eus-
kal Liga: Usurbil K.E.-Indupi-
me Basauri
n 19:30 Senior neskak, Zila-
rrezko Ohorezko Maila: Ucin 
Aluminio Usurbil-Ermuko Erro-
tabarri

Azaroak 13, igandea
n 11:30 Alebin neskak, Errendi-
menduko Gipuzkoako Txapel–
keta (lagun artekoa): Usurbil 
K.E.-Hernani E.T.

Jubenil zein nagusien mailako 
finaletan, Pagazpe taldeko pi-
lotariak nagusitu ziren. Zorio-
nak!

Jubenilak:
Exposito-Aranguren 22
Alberdi-Apezetxea 9

Nagusiak:
Santxo-Gorrotxategi 22
Urretabizkaia-Garmendia 16

Gipuzkoako Txapelketa
Azaroak 10, 20:45ean Aginagan:
Gomazko pala 1.maila: 
Errasti-Urdanpilleta (Pagazpe)/ 
Loiolatarra 1

Errebote txapelketako finala
Euriagatik azaroaren 6an bertan 
behera utzi zuten Endika Abril 
Errebote Txapelketako finala 

igande honetan jokatuko da, 
goizeko 11:00etan Villabonako 
plazan. Zubieta- Luzaz Gazte, 
aurrez aurre.

Egiako Txapelketa, Pagazperentzat

Argazkian, bi bikoteak sariak eskuratu berri: Exposito-Aranguren 
(jubenilak) eta Santxo-Gorrotxategi (nagusiak).

2016. urte amaierako 
plangintza aurkeztu du 
Andatza M.K.T.-k, au-

rreikusi baino ekitaldi gehiago-
rekin. Urtero moduan, hilabete 
amaierarako antolatu duten 
Mendi Astearekin agurtu ohi 
baitute urtea. Baina azkenean, 
“bazkideen gogoak ikusirik, 
abenduan eta urtarrilean ere 
mendi irteerak antolatzea era-
baki da”.

Mendi irteeroi, 2017rako 
txangoek emango diete jarrai-
pena. Urte berriko mendi ir-
teeren egitaraua hain zuzen, 
herritarren proposamenekin 
osatu nahi dute. Ekarpenak egi-
tera animatzen gaituzte. “2017ko 
egitaraua prestatzen hasi behar 
dugu eta ibilbideak proposa–
tzea eskertuko genuke.  Buruan 
duzun mendi irteera hori aur-
keztu ezazu ahal den xeheta-
sun eta ezaugarri gehienekin. 
Krokisa edo mapa, ibilbidearen 
luzera, abiapuntua, amaiera 
tokia eta igotzen diren lepo 
edo gailurrak oso datu interes-
garriak dira ibilaldia aurkezte-
rakoan. Proposatzen dituzun 
ibilbideak aurkezteko, Anda–
tza Mendi Elkarteko egoitzan 

aurkituko gaituzu ostegunetan 
arratsaldeko 19:00etan. Anda–
tzako (andatza@hotmail.com) 
e-postara bidali ditzakezu 
iradokizunak edo Andatzako 
lokaleko buzoian utzi”, berri 
eman dute Andatza M.K.T.-tik.

Mendi Astea
Azaroak 23 asteazkena  
n Ordua: 19:30ean Sutegin.
n Emanaldia: Andatzakoak 
Ordesako Monte Perdidon. 
2016ko irailaren 9tik 11ra, 40 
mendizalek Ordesara egin-
dako irteeraren inguruko iku-
sentzunezkoa.

 
Azaroak 25 ostirala
n Ordua: 19:30ean Sutegin.
n Emanaldia: Autobabesa 
mendi jardueretan.

n Hizlaria: Mikel Nogues. Se-
gurtasun eta larrialdi kudeake-
tan graduatua. DYAko Erreska-
te Taldeko arduraduna.

 
Azaroak 26 larunbata
n 8:00etan, Frontoi atzetik 
abiatuta, mendi irteera Usurbil-
go inguruetan. Ondoren, bazka-
ria Patri jatetxean ospatuko da. 
Bazkarira joateko izena aldez 
aurretik eman beharko da, 
ikus-entzunezko saioak pro-
gramatu diren egunetan, Sute-
gin jarriko den mahaian.
n Oharra: Sutegin burutuko 
diren ekitaldiak hasi aurretik, 
2017ko federatu txartelak berri-
tu eta asteburuko ibilaldirako 
izena emateko aukera izango 
da Sutegi kultur etxean bertan.  
Informazio gehiago: andatza.com

Urte amaiera oparoa 
mendizaleentzat

Aurreko asteburuan Toloño mendian izan ziren. “Urizaharratik Bastidarako 
bidea egin ondoren, Eskuernagako upategian ospatu genuen merezitako 

otordua”. Argazkia: Andatza M.K.T.  
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Te-
lefonoz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 / 
erredakzioa@noaua.eus  
Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, eguerdiko 
12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditugu be-
rrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k 
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

ETXEBIZITZA

Salgai
Usurbilgo udalak etxebizitza bat 
jartzen du enkantean. Gutxieneko 
lizitazioa: 106.323 euro. Informazio 
gehiagorako: 94 337 19 51 edo kon-
tratazioa@usurbil.eus 

Kalezar auzoa, 3 gela handi, sukal-
de handia, sarrera zabala, komun 
bat. Eguzkitsua, epela. Gela guztiak 
kanpoaldera, leihoarekin. Fatxada 
berrituta, teilatua egoera onean. 
Garajea, bi trasteleku. 135 m2.   637 
22 88 60 

Pisua salgai, Puntapax 4 behean. 
43 metro2. Sukaldea, komuna, 
3 gela. Gela guztiak leihoekin. 
Aparkaleku pribatuarekin. 120.000 
euro. 637 902 096 

Duplexa Kalezarren - Aizparrenea 
etxea, 176 m2 (120 eta 56) eta 
garajea 50m2 eta terraza 9m2.  
Igogailua, fatxada berritua. Oso 
argitsua, bista onak. 679002101 

Pisu bat salgai. 90 m2. 3 logela 
handiak, 2 bainugela, jan-egon-
gela, sukaldea, jantokia aparte 
eta trastelekua. Dena kanpoalde-
ra. 605 707 642. 

78m2 pisua  Atxegalden. 4 loge-
la, 2 komun, sukaldea, egongela, 
balkoi luzea, trasteroa. Igogai-
lua. Eguzkitsua. 215.000 euro.  
656742207 

BOE-ko 79m2 etxebizitza Agina-
gan salgai. 3 logela, 2 komun, 
saloia, sukaldea... Dena kanpokal-
dera, balkoi-terrazarekin, eguz-
kitsua, garaje itxia, trastelekua. 
629631838 

2 gela, komuna, sukaldea eta sala 
dituen etxe bat erosiko nuke. Ge-
hienez 90.000 euro. 689 58 39 21.  

Bi gelako etxebizitza salgai. Ko-
muna, hall, sukaldea. Eguzkitsua. 
3. pisua igogailuarekin Muna 
Lurra kalean. 175.000 euro 
(620826891).

Etxe txiki eta merke bat erosi 
nahi nuke. Edo alokairu baxuko 
bat hartuko nuke. 615 758 476. 

Etxebizitza eta garaje marra sal-
gai Munalurran. 4. pisua. 2 gela, 
egongela, komuna eta sukaldea. 
163.000 euro. Tel. 646 663 405.  

Pisu bat salgai Munalurran. 

Erreformatu berria. 690 15 36 
31 (Ane) 

Pisua salgai Urdaiagan. Trenbi-
de-pasagunearen ondoan. 
56m2. Pisu baxua. Berritua. 
Sukalde irekia, esekilekua, 
egongela, 2 logela eta komu-
na. Komuna salbu gela guz-
tiak ditu kanpora. 90.000 euro. 
646344847

Santuenean pisu bat salgai. Erre-
formatzeko, prezio onean, auke-
ra ezin hobea.Iñaki (665736896)

Etxe bat salgai Munalurran. 
Dena kanpo aldera. 3 gela, 
sukaldea egongelarekin, komun 
bat, eta terraza bat armairu 
batekin eta dena itxita. Tel. 637 
225 620.

Alokairuan  
Alokatutako etxe baten bila nabil. 
550 euro gehienez, bi geletakoa, 
Kaxkoan ahal bada. Txakurra 
daukagu. 665 319 105. 

Pisu bat 3 logelekin, sukaldea, 
egongela, 2 komun, Atxegalden, 
igogailua eta terraza. 637309209 

Logela alokairuan Aginagan, 
pertsona arduratsu batentzat. 
Tel. 672 448 644. 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Txakur bat dut. Erroldatua. 661 
115 222  

Alokairuko pisu txiki baten bila 
nabil. Presa dauka. 699 680 265. 

3 logela dituen alokairuko pisu 
baten bila nabil, baina epe motz 
batean (urte 1) erosteko aukera-
rekin. Tel. 686 554 145. Ana. 

Alokairuko pisu baten bila nabil 
Usurbilen, 3 logelekin posible bada. 
648 220 432. 

Alokairuko pisu baten bila nabil 

Usurbilen. Tel. 603 336 046.

Pisu baten bila nabil, altzariekin eta 
gehienez 550 euro. 661 378 340. 

Alokairuko pisu baten bila nabil. Tel: 
620 708 265 / 686 143 7866 .

Gela bat alokatzen dut Usurbilen. 
Emakume edo neska arduratsua 
izan behar du. Tel. 665 319 105. 

Logela bat alokatzen dut. Per–
tsona 1 edo 2rentzat. Prezio ona. 
657 535 299. 

Alokairuko pisu baten bila na-
bil Usurbilen, nominarekin. 
664885737. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak
Vespa 125 T5 motoa salgai. Ko-
txeko karnetarekin gidatu daite-
ke. 1990ekoa. Egoera oso onean. 
1.200 euro, negoziagarriak. 
646329441.

Daelin Message motorra salgai, 49 
zilindr. 6.400 km, 15 urte inguru. 
Istripurik gabe. 450 euro, negozia-
garriak. Tel. 637 760 816. 

Garaje marra bat salgai Munalu-
rran. Tel. 646 663 405. 

Galtzaragainako garaje marra sal-
gai. 20.000 euro. 687348223 

Garaje itxia salgai, 38 m karra-
tukoa, Txaramunto, 12. Usurbilen. 
Mikel 665677195 

Garaje itxia salgai, 38 m2, Txara-
munto kalea 12. Mikel: 665677195 

Suzuki Vitara salgai. Diesela. 1998. 
urtekoa. Korrea aldatu berria. 630 
490 844. 

Garaje itxia alokatzen dut, 20 
metro2, Kale Nagusia 22an. 
618860270.

Garaje bat saltzen dut Erdi-
ko-kalea, 10 zenbakian. 2 kotxe-
rentzat. 48.000 euro. 699 720 940 

Marradun garaje plaza bat 
alokatzen dut Bizkarre auzoan. 
Hilean 70 euro. 696 014 585. 

Garaje itxia salgai, 38 m koadro, 
Kalea Txaramunto, 12. Usurbilen. 
665677195 

Hiru lokal, komertzio edo garaje 
moduan salgai Santuenean. 16, 
18 eta 42 metro koadrokoak. Ar-
gitsuak. 671 547 567. 

Garaje itxi bat salgai 36,30 me-
tro koadro. 2 kotxerentzat edo 
garaje-trastero moduan. Erreka-
txiki-Puntapaxetik.  653380557. 

Oso argitsua den 70 metro 
karratuko lokal komertzia-
la salgai Santuenea auzoan. 
671547567 

Lokal komertzial bat salgai, 60 
metro karratu. Erdigunean. Tel. 
679 732 489. 

Bi garaje saltzen dira. Bate-
ra edo binaka. 21 eta 25 me-
tro koadokoak Santuenea 17. 
615149900. 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Aseguru sektorean espeziali-
zatua den gestore pertsonal 
baten bila gabiltza. Heziketa 
aseguru-etxearen esku eta libre 
egotea eskatzen da. Diru-sarrera 
altuak. jm.fandino@catalanaoc-
cidente.com. 699 760 873. 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Auxiliar laguntzaile tituluduna, 
helduak zaintzeko eta etxeko zer-
bitzurako prest, baita garbiketa 
lanak egiteko ere. 622925562 

Lan bila nabil, garbiketan, jatetxe 
batean harraskan aritzeko edo 
pertsona helduak zaintzen. Pa-
perak egunean. Tel. 667 983 617. 

Mutil gazte euskalduna DBHko 
ikasleei klase partikularrak ema-
teko eskaintzen da. Ingeniaritza 
kimikoan graduatua, ingeles mai-
la altua. 695 726 499. Jon 

Lan bila nabil, orduka edo umeak 
zaintzen. 645 530 490.

Lan bila nabil, interna moduan 
edo orduka. 631 108 012. 

Berandu baino lehen ekin! Irati 
eta Ane bakarkako partikularrak, 
arreta hizkuntzen sakontzea eta 
beste zenbait lanketa eskaintzen 
ditugu. Pedagogia eta beste hain-
bat ikasketa. Deitu edo bidali me-
zua: 617 684 523 / 680 160 278. 

Emakume euskalduna eskaintzen 
da, astean bi edo hiru egunetan 
garbiketa lanak egiteko, goizez 
edo arratsaldez, irailetik aurrera. 
Oso arduratsua. 671 547 567 

18 urteko nerabea eskaintzen da 
uda garaian baratzako lanak egi-
teko. Tel. 616 260 451. 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen. Interna 
bezala, orduka edo hospitalean 
egoteko. Tel. 676 188 411. 

Neska arduratsua lan bila dabil 
pertsona helduak zaintzen, inter-
na moduan ere bai. 618 756 934

Neska arduratsua lan bila dabil 
pertsona helduak zaintzen, inter-
na moduan ere bai. 631 224 621 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
edo umeak zaintzen, edo garbi-
keta lanetan. 642 704 992. 

Lan bila nabil, umeak edo helduak 
zaintzen eta garbiketa lanetan. 
Paperekin eta esperientziarekin. 
Tel. 617 888 854. 

Etxeak eta bulegoak garbitzeko, 
eta pertsona helduak zaintzeko 
eskaintzen naiz. Asteburuetan 
eta ospitalean gauak pasatzeko 
ere bai. Tel. 606 661 048.

Etxeak, bulegoak eta portalak 
garbitzeko edo pertsona helduak 
zaintzeko eskaintzen naiz. Tel. 
673 256 566. 

Neska arduratsu bat eskaintzen 
da garbiketa lanak egiteko. Libre 
edozein momentutan hasteko 
moduan. 629 110 310. 

Etxez etxe txakurrei ilea mozteko 
eskaintzen naiz, material guz-
tiarekin eta txakur ileapaintzaile 
tituluarekin. 666 798 804. 

Lan bila nabil, umeak edo per–
tsona helduak zaintzen. Interna 
moduan ere bai. Paperekin eta 

OHARRA: Azaroaren 18an aterako dugu datorren astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... jakinarazteko 
azken eguna: azaroaren 14an astelehena, eguerdiko 11:00etan. Emailez, helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Aupa Ekhi!  
Urteaskuan!
Azaroaren 9an 
7 urte!
Ondo ospatu eta 
muxu handi bat.

Heriotzak
Segundo Martin 
Colmenares
Azaroaren 3an hil zen,

77 urterekin

Zorionak Haitz! 
Zazpi supermuxu  
etxekoen partez.
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Telefono interesgarriak
Udala 943 371 951
Atez ateko bulegoa 900 776 776
Udaltzaingoa 943 361 112
Udal zerbitzuak (Brigada) 943 370 148
Sexu Aholkularitza Gunea 697 919 516
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
Usurbilgo Salbatore Parrokia 943 361 239
Noaua! Kultur Elkartea 943 360 321 

Abere-Landare Babeslea 943 376 650
Taxia (Angel) 607 928 770
Taxia (Joxe Kruz, 8 plaza)  677 373 466
Eusko Tren 943 470 976
LurraldeBus 943 000 117
Korreos - posta zerbitzua 943 362 894
Anbulategia 943 362 013
Amenabar botika (lehen Oa) 943 376 076
Iturralde botika 943 363 395
DYA 943 464 622
Gurutze Gorria 943 272 222
Emergentziak 112
Genero-indarkeria, arreta  900 840 111 / 016
Gonzalez Ehorztetxea 943 362 163
Kutxabank 943 361 202
Euskadiko Kutxa-Laborala  943 364 740
Banco SabadellGuipuzcoano 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

erreferentziekin. Tel. 667 281 660. 

Lan bila nabil. Interna moduan, 
orduka edo baserrian lan egiteko. 
631 108 012

Lan bila nabil. Interna moduan, 
orduka edo baserrian lan egiteko. 
619 355 819

Mutil bat lan egiteko prest. Per–
tsona helduak zaintzen, baserrian 
animaliak zaintzen edo pintore 
bezala. 619 355 819

Neska bat lan bila dabil. Orduka 
edo interna moduan. Pertsona 
helduak edo umeak zaintzen eta 
garbiketan. Esperientzia eta erre-
ferentziarekin. (Dokumentazioa 
egunean). Berehala lanean hasiko 
nintzateke. Tel. 632 797 416.

Senar-emazte gazte bat, lan bila 
dabil, baserri batean. Interno mo-
duan edo orduka. Esperientzia 
handia eta erreferentziekin. Tel. 
631 916 262 / 631 882 360.

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
zaintzen edo beste lan batzuk 
egiteko. Esperientzia eta berehala 
lanean hasteko moduan. Tel. 631 
916 262.

Lan bila nabil Usurbilen. Umeak 
edo pertsona helduak zaintzen. 
Esperientzia eta berehala lanean 
hasteko moduan. Tel. 631 882 
360. Esperientzia zabala duen 
emakumea eskaintzen da haurrak 
zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Edozein ordutan lan egiteko 
prest. 660 041 361 

Saltzaile edo administratzaile 
moduan, lan egingo lukeen 31 ur-
teko emakume bat naiz. Tel. 675 
703 163. Berta. 

Emakume bat eskaintzen da 
asteburutan pertsona helduak 
zaintzeko. Tel 646 756 555. 

Neska gazte euskaldun bat hau-
rrak arratsaldetan zaintzeko prest 
eskaintzen da. Esperientziaduna 
haurrak zaintzen eta udalekuetan. 
Tel. 661 626 500. (Maialen) 

Mutil gazte bat LH eta DBH-ko 
ikasleei klase partikularrak ema-
teko eskaintzen da. Tel. 617 916 
242. (Oinatz) 

Lan bila nabil. Edozein lan egin-
go nuke. Interna moduan ere bai. 
Umeak edo helduak zaintzen, 

garbiketa lanak egiten, jatetxe-
ren batean harraskako garbiketak 
egiten, etab. Tel. 676 188 411 

Pertsona helduak zaintzen lan 
egingo nuke asteburutan. Espe-
rientziarekin. 657 708 895.

Pertsona bat eskaintzen da pro-
paganda edo gutunak banatzeko. 
Tel. 943 364 527. 

Mutil bat eskaintzen da, helduak 
zaintzeko, baserriko lanetan ari–
tzeko edota edozein lanetarako. 
Interno moduan lan egiteko 
prest. Tel. 662 286 266.  

Auxiliar geriatra eta sukaldari bat 
eskaintzen da, paper, esperientzia 
eta nazionalitatearekin, adineko 
pertsonak zaintzeko. 10 urteko 
esperientzia sukaldean, garbike-
tan. Arduratsua. 622 487 879. 

Lan bila nabil. Baimen guztiak 
ditut. Esperientzia biltegiko la-
netan eta banaketan. 657 535 
299. 

Pertsona helduak edo umeak 

zaintzen lan egingo nuke. Or-
duka, interna edo egunean lan 
egiteko. Papelekin eta erreferen–
tziekin. 627 487 592.

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Or-
duka, interna edo egunean lan 
egiteko. Papelekin eta erreferen–
tziekin. 631 321 981.

Erizain laguntzaile tituluduna 
eskaintzen da pertsona helduak 
zaintzeko. Bertakoa eta euskaraz 
dakiena. Tel. 622 925 562. 

Nikaraguakoa eta 28 urteko mu-
tila, pertsona helduak zaintzeko 
eskaintzen da. Interno moduan 
edo nahi den bezala. Badaki etxe-
ko lanak egiten. 687 348 223. 

Pertsona helduak zaintzen espe-
rientzia asko duen mutil bat, lan 
bila dabil. Gauetan, orduka edo 
asteburutan. Tel 648 761 874.

Gauean laguntzaile moduan, 
orduka edo asteburutan lan 
egiteko neska bat eskaintzen da. 

Paperekin eta esperientzia asko-
rekin. Gomendio askorekin. 638 
602 597.

Neska bat eskaintzen da, hel-
duak edo umeak zaintzeko. 695 
602 828.

Arratsaldetan pertsona helduak 
zaintzen lan egingo nuke. 30 ur-
teko esperientzia. 682 214 506. 

BESTELAKOAK
Katakumeak oparitzen ditut. Ba-
serrian ohituak. Tel. 610 375 595. 

Txokoalden, San Esteban gora 
aldera igotzen, Mugi txartel bat 
aurkitu da. Izena: Jose Maria 
Otaegui Mugica. Udaltzainetan 
dago, eta pasa  handik bila. 

Puntuzko txaketa beige bat 
galdu zen uztailaren amaieran, 
anbulategi erdigune inguruan. 
NOAUA!ra ekarri mesedez. 

Abuztuan Usurbilgo Udaltzain-
gora haurrentzako botika eta 
higienerako produktuz betetako 
laranja koloreko nezeser edo bo-

tikin bat entregatu dute. Galdu 
duenak Udaltzaingoan  galde 
dezala.

Pago egurra salgai (txinis-
ko eta ekonomikako egokia) 
627355126. 

Maiatzaren 26an, 17:00ak alde-
ra Oiardo Kiroldegian Golf gris 
auto bati kolpe txiki bat eman 
nion. Ohar bat utzi nion. Zurea 
bada jarri nirekin kontaktuan; 
635 71 35 97. 

Katuak oparitzen ditugu Donos-
tikat elkartean. 633 273 747 / 
605 730 115

Nort Face markako eta urdin 
turkesa koloreko haur forro po-
lar bat galdu da. Aurkitu baduzu 
deitu 678 084 020.

Mobilhome bat alokatzen dugu 
Landetan uztaileko bigarren 
hamabostaldian, uztailaren 
17tik 31ra. Aste bakarrerako edo 
hamabostaldirako alokatzeko 
aukera. 660 057 667 

Italiera klaseak eskaintzen dira. 
Kontaktua: 699 609 058. 

Borda baten bila gabiltza Usur-
bil inguruan. Gehienez 10.000 
metro koadroko terrenoarekin. 
Telefono zenbakia: 608 703 669 

Legorretako babarruna salgai. 
10 eurotan kiloa. 657 714 355  

Haur-sila bat salgai. “Bebe con-
fort” marka LA modeloa. Beltza 
eta berri-berria dago. Burbuja eta 
eguzkitakoarekin. 666 373 665. 

3 plazako eta 2 plazako sofak sal-
gai, larruzkoak, egurrezko ertzekin. 
Egoera onean, 500 euro negozia-
garri. usurbil72@hotmail.es

Hemengo urra erosiko nuke. 634 
409 888.

Denborarik ez baduzu zure 
maskota paseatzeko, nik lagun-
duko dizut. Ordubeteko ibilbi-
deak. Asteburutan. 688 888 
176. Pablo. 

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, pati-
neteak, liburuak… Garbigunean. 
Doan hartu daitezke. Astelehe-
netik ostiralera: 10:15-13:00 /  
16:00-19:00 artean.  Jai egunak 
ez diren larunbatetan: 9:00-
13:00 artean

 

Goardiako farmaziak Azaroak 10 - azaroak 20
Osteguna 10 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte    

Ostirala 11 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Larunbata 12 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte        

Igandea 13 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte      

Astelehena 14 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte    

Asteartea 15 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte 

Asteazkena 16 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte      

Osteguna 17 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte     

Ostirala 18 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte 

Larunbata 19 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte       

Igandea 20 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte    

* LARUNBATETAN,
Usurbilgo bi farmaziak irekita 
egongo dira: 9:00-13:30

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
URRUTIA YURREBASO, MAITANE
Etxeberri auzoa 1. Florida auzoa, Hernani
943 55 77 38 22:00 - 09:00

Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian ikusgai.



 22 2016ko azaroaren 11nINGO AL DEU?

#Noauak20

Ruper Ordorika diskoa labetik atera 
berri-berritan helduko da igan-
dean Sutegira. ‘Guria Ostatuan’ 

izeneko disko berritik zenbait kantu le-
henengoz aurkezteaz gain, bere ibilbide 
oparoan sortutako beste hainbat kantu 
eraberrituko ditu.

Ruper Ordorika bere luxuzko “mugala-
riekin” agertuko da oholtza gainean: Ar-
kaitz Miner (gitarra, mandolina eta bio-
lina); Hasier Oleaga (bateria); eta Lutxo 
Neirarekin (baxua).

Sarrerak: 10 euro (Aldez aurretik 
Bordatxon, Artzabalen, Lizardin eta 
Noaua!ko egoitzan). Noaua!ko bazki-

deek 8 eurotan erosi ahal izango dute 
Noaua!ko egoitzan aldez aurretik.
Antolatzailea: NOAUA! Kultur Elkartea.

Agenda
11 12 13

azaroa

ostirala larunbata igandea
#Noauak20 Kulturaldia: 19:00etan Kantu 
Jira, 21:00etan kantu-bertso-afaria Artza-
balen. Txartelak 20 eurotan salgai: Artzabal, 
Bordatxo, Lizardi eta NOAUA!n.
#Noauak20 erakusketa Sutegin. Ordute-
gia: 18:00-20:00.

#Noauak20 Kulturaldia: “Non gaude?” 
antzezlana Sutegin. 20:00etan. Sarrera: 7 
euro.
#Noauak20 erakusketa Sutegin. Ordute-
gia: 12:00-14:00.

#Noauak20 Kulturaldia: Ruper Ordori-
karen kontzertua. 19:00etan Sutegin. Sa-

rrera: 10 euro.
#Noauak20 erakusketa Sutegin. Ordute-
gia: 12:00-14:00.

Xabi Solanoren hitzaldi 
musikatua
Azaroak 10, osteguna
n 19:30 Sutegiko auditorioan.
n Xabi Solanorekin, “Bere ibilbidea 
musikan”.
n Zehaztasunak: “Azaroaren 10ean, 
Usurbila etorriko da bere musika ibilbi-
dea azaldu eta zuen galderak eran–
tzutera. Baita berak oso ongi dakiena 
egitera ere, bere instrumentuekin bere 
musikaz gozatzeko aukera ere izango 
dugu Sutegin. 20 urteak zuekin guztio-
kin ospatu nahi ditugulako, gonbida-
tuak zaudete denok!”.

Ostiral honetan, 
kantu-bertso-afaria
Azaroak 11, ostirala
n 19:00 Kantu-jira Mikel Laboa plaza-
tik.
n 21:00 Kantu-bertso-afaria Artzabal 
jatetxean.
n Bertsolariak: Amaia Agirre eta Jexux 
Mari Irazu.
n Txartelak: 20 euro (Bordatxon, Ar–
tzabalen, Lizardin eta Noaua!ko egoi–
tzan).
n Menua: Aperitiboa, entsalada epela, 
bakailuz beteriko piperrak, txerri azpi-
zun brotxeta, brownia, kafea, edaria.

Ruper Ordorikak kantu berriak 
dakartza besapean

Igande honetan Sutegin arituko da. Arratsaldeko 
19:00etan hasiko da kontzertua.

“AJE trilogiaren hirugarren zatia duzue 
honakoa. Aurrekoak, “Greban gaude” eta 
“Prest gaude!” izan ziren. Oraingoan non 
gauden ere ez dakigu!”. Lakrikun Antzerki 
Taldekoak Sutegin izango ditugu larunbat 
honetan, 20:00etan. 

Sarrerak: 7 euro (aldez aurretik Borda-
txon, Artzabalen, Lizardin eta Noaua!ko 
egoitzan). Noaua!ko bazkideek 5 eurotan 

“Non gaude?”, larunbat arratsaldea 
alaitzeko moduko antzezlan umoretsua

erosi ahal izango dute NOAUA!ko egoi–
tzan aldez aurretik.



  



 


