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Agirretxe, kirola, herria
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea

I

manolek adio esan dio eliteko
kirol ibilbideari. Agur sonatua
izan da, oihartzun handikoa.
Agur sentitua ere izan da. Barrubarrutik agertu diote zaleek, eta ez
hain zaleek, elkartasuna eta estimua.
Animo, Imanol!, nire partetik ere.
Gaur egun kirolariei buruz lausengu
merkeak (merkeegiak) aditzera ohituta
gaude. Idoloen antzera tratatzen dira
askotan, beren jokabidea oso halamoduzkoa denean ere. Kirol dohainak neurriz gain goretsi, eta pertsona
estali egiten da. Ez da hori izan Imanolen kasua.

Kirolariez ari naizela, aipamen berezia
egin nahi diet Zubietan errebotean ari
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Imanol ha finalizado su andadura en la
élite del fútbol. En un adiós emotivo, han
sido evidentes las muestras de aprecio
por parte de sus numerosos seguidores.
Ánimo, Imanol.

Zubietarrak garaile izan dira.

Jator agertu da, zentzuzko eta gertuko.
Futbolariak ez du pertsona estali, ezta
akabo esateko unean ere.
Imanol ez da adibide bakarra, ordea.
Beste kirolari usurbildar batzuek ere
oso presente eduki dute nongoak diren
eta zertan ari diren. Ez naiz izenak
aipatzen hasiko, baina errepasoa
eginez gero, zailtasun handirik gabe
datozkigu herri hau toki onean utzi
dutenak, kirolaren mundura gure
hizkuntza, izaera eta baloreak eraman dituztenak. Esango nuke badela
izateko modu bat horrelakoetan
agertzen dena, eta modu horrek
berezko dituela errespetua, konpromisoa eta gertutasuna. Kirolari hantusteen aldean, hankak lurrean eta
herrian dituzte kirolari usurbildar askok.
Hori ere bada gure herriko marka. Eta
horrek balio handia du, idolo edo
erreferentzia diren neurrian, besteentzat, eta bereziki gaztetxoentzat, eredu
direlako.

erregistroa@usurbil.eus |

Imanol Agirretxe.

direnei. Hauentzat ez dago gorazarre
sonaturik, ez oihartzun mediatikorik.
Hala ere, urtez urteko lan isilean arituta, Hegoaldeko errebote txapelketa
irabazi zuten irailaren 30ean, Donibane
Lohitzuneko taldearen aurka. Ez da
meritu makala. Zorionak txapeldunei,
eta, bereziki, esker ona errebotearen
alde lanean ari zareten guztioi. Ea
bizirautetik errebotea indarberritzera
pasatzen garen.
Herria, kirola eta kirolari konprometituak, horra hor bereizi ezinezko hiru
alderdi.

Los deportistas de élite (no tanto las deportistas) a menudo son objeto de halagos exagerados. Se sobrevaloran sus
dotes para el deporte, dejando de lado su
compartimiento y su calidad personal. En
muchos casos, el deportista encubre a la
persona. No es el caso de Imanol, que a lo
largo de su carrera y también en su despedida ha sabido estar a la altura, cordial,
sensato y cercano.
No es el único ejemplo. En general, las y
los deportistas de Usurbil proyectan una
imagen acorde con nuestra forma de ser.
Valores como el respeto, el compromiso o
la cercanía son muy propios de nuestros
deportistas. Creo que debemos poner en
valor este hecho, dado que siendo como
son una referencia importante, son un
buen modelo para la juventud.
Quiero hacer una mención especial a los
pelotaris del equipo de rebote de Zubieta.
Están acostumbrados a entrenar y competir en una modalidad muy minoritaria y
prácticamente desconocida. Aún así, el 30
de setiembre ganaron el campeonato de
Hegoalde, en una gran final frente al equipo de Donibane Lohitzune. Enhorabuena
a los txapeldunes y mi agradecimiento
más sincero a las y los que con su trabajo
diario mantienen en vida este deporte
tan espectacular y atractivo.
Usurbil, el deporte y las y los deportistas
comprometidos, he ahí una combinación
inseparable.
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Jaiolekua eta sexua
Jaiolekua eta sexua alderatuz gero, multzo gehienak orekatuak dira, hau da,
gutxi gorabehera emakumezko adina
gizonezko bizi dira Usurbilen. Ez da horrela gertatzen beste kontinenteetatik etorritako usurbildarren artean, eta desoreka hori lanpostuaren eraginez gertatzen
da. Esaterako, Hego eta Ertamerikatik
datozen gehiengoa emakumeak dira (%
61,1), eskaera handia dagoelako hemen
zaintza eta zerbitzuekin loturiko lanpostuak betetzeko. Aldiz, Afrika edo Asiatik
etortzen direnak, batez ere, gizonezkoak
dira, % 64,3 eta % 58,8, hurrenez hurren.
Bestetik, azken urteetan iritsitako migratzaile berrien gehiengoa gaztea da eta lan
egiteko adinean etorritakoa. Migratzaile
berriek 30 eta 40 urte bitarte dituzte, eta
udalerriaren gaztetzea eragiten dute.
Iazko Mundualdian herritar ugari bertaratu ziren pilotalekura.

Usurbil, denon herria
2018. urteari dagokion Usurbilgo jatorri aniztasuna zenbakitan azterketa argitaratu berri du
Aztikerrek. Usurbilgo Udalak abiatutako ekimena da, elkar ezagutzan sakontzeko asmoz.

E

lkarbizitzaren gakoetako bat
gure herria osatzen dugun
pertsona, jatorri eta kultura
ezberdinok elkar ezagutzea
da, estereotipo okerrik sor ez dezagun.
Bide horretan, besteak beste, honako bi
ekimen hauek ditu martxan Usurbilgo
Udalak: Usurbilgo jatorri aniztasuna zenbakitan webgunea (www.usurbil.eus)
eta Mundualdia. Hain justu, 2018. urteari dagokion azterketa amaitu berri du
Aztikerrek, eta hauxe da argazki horrek
utzi dituen datu nagusiak:
10etik 8, Euskal Herrian jaiotakoak
Gaur egun Usurbil 6.162 herritarrez
osatua dago, 2017an baino 7 gutxiago.
Usurbildar guztien % 43a udalerrian bertan jaiotakoa da (2.658). Gipuzkoako gainerako udalerrietan jaio da usurbildarren
beste multzo handi bat: 2.297 herritar
(% 37,2). Euskal Herriko gainerako sei he-

rrialdeetan jaiotakoa % 2,6a baino ez da.
Hortaz, Usurbilgo herritarren hamarretik zortzi baino gehiago (% 83,1) Euskal
Herriko udalerriren batean jaiotakoa da.
Euskal Herritik kanpokoak, 1.040
Euskal Herritik kanpo jaiotako usurbildarren artean, kontinenteka, jatorri nagusia
Europako Estatu-nazio ezberdinetatik
etorritakoena da. Guztira 769 herritar
dira eta herritarren % 12,6a osatzen dute.
Ondoren datoz Amerika (198 usurbildar, % 3,1), Afrika (56, % 0,9) eta Asia (17,
% 0,3). Europako jatorrien artean, Espainiako herrialdeetan jaiotakoak dira
gehienak (683), eta bizilagun guztien %
11,1a osatzen dute. Bereziki adierazgarria
da Caceresetik iritsitakoen kopurua (117
usurbildar). Europako hurrengo jatorri
nagusia, tarte handi xamarrera, Errumania dugu (orain arte Portugal izan da). 34
usurbildar Errumanian bertan jaio ziren.

Azken urteetako bilakaera
Euskal Herritik kanpo jaiotakoen artean,
bi fenomeno ematen ari azken boladan.
Batetik, oraindik ere Espainiatik iritsitakoak gehiengoa badira ere, azken urteetan
munduko gainerako estatuetatik etorritakoek pisu handia hartu dute. Bestetik, krisi
ekonomikoa dela eta, migratzaileen etorrerak geldialdia izan du eta azken urteetan
lehen aldiz migratzaileek udalerrian
duten pisua jaitsi egin da. Eta jaitsiera hori
ez da Usurbilen bakarrik gertatu, Gipuzkoan ere antzera gertatu da. Hala, Espainian jaiotakoen herritarren % 10,8
osatzen dute, eta munduko beste
estatuetatik etorritako herritarrek % 6,1
osatzen dute.
2017 urteko altak eta bajak
Usurbilen iaz 203 herritarrek eman zuten
alta, 2016an baino 63 gehiagok. Horietatik erdia Euskal Herriko udalerriren batean jaiotakoa zen. Besteak Espainiatik eta
Errumaniatik iritsitakoak dira (40 herritar), Amerikatik 46 (Nikaragua eta Ekuador), eta Afrikatik 10. Bajei dagokionez,
213k utzi zuten Usurbil, ia erdia Euskal
Herritik kanpo jaiotakoak.

DIVERSIDAD DE ORIGENES DE USURBIL EN CIFRAS EN 2018

43 %
El 43% de la población de Usurbil,
un total de 2.658, han nacido en
el mismo municipio. 8 de cada 10
(el 83,1 %), han nacido en algun
municipio de Euskal Herria. La
población es de 6.162 personas.
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12,6 %
1.040 usurbildarras han nacido
fuera de Euskal Herria. La mayoría han venido de Europa (769,
12,6 % del censo), sobre todo del
Estado Español (664). de América 198, de África 56 y de Asia 17.

61,1 %
La mayoría de las personas
provenientes de Ámerica son mujeres (el 61,1 %).
Sin embargo, de África y Asia
sobre todo han emigrado hombres (64 y 58 %, respectivamente) .

30-40
La edad media de las
personas
migrantes
es muy joven, ya que
vienen con la edad para
trabajar. La mayoría
tiene entre 30 y 40 años.
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“Usurbil nire bigarren herria da”

F

atimetou Hamadik 49 urte ditu,
eta 2006az geroztik Usurbilen
bizi da. Euskal Herrira lehenago
iritsi zen, ordea, ia duela 20 urte.
2000. urtean. Sahararra da,
Aljeriako Tindufeko errefuxiatuen kanpalekuetan jaiotakoa. Osasun arazoak
tarteko etorri behar izan zuen, bere
herrian ez baitzegoen nahiko baliabide.
Muturrekoak dira hango bizi-baldintzak,
eta, oraindik ere, halaxe diraute.

“El Mundualdia es un
punto de encuentro de
diferentes culturas ”
El 20 de octubre se celebrará la quinta
edición del Mundualdia, y, si el trabajo no se lo impide, Fatimetou Hamadi
no piensa fallar. Tal y como ha recalcado, en Usurbil conviven diferentes
culturas y el Mundualdia es un punto
de encuentro. Ha querido agradecer
al Ayuntamiento “la oportunidad que
brinda”. “Una de las claves de la convivencia es el conocimiento mutuo entre
las personas, orígenes y culturas que
vivimos en nuestro pueblo. La diversidad es riqueza, y nadie tiene que renunciar a sus orígenes, idioma o cultura. Coloco la bandera del Sahara muy
contenta junto a las demás banderas”.

Usurbilera etorri aurretik, Donostian eta
Lasarte-Orian bizitu izan da, baina, orain,
argi du ez dela beste inora joango. 15
urteko bi seme ditu, hemen jaiotakoak,
eta Usurbilen oso gustura daudela dio.
Hasiera ez zela izan erraza aitortu du,
nagusiki, hizkuntzarengatik. “Usurbil oso
herri euskalduna da, eta hasieran asko
kostatu zitzaidan. Orain, aldiz, oso gustura nago. Nire semeak usurbildarrak dira.
Euskaraz ederki egiten dute, gainera. Euskaraz, gaztelaniaz eta arabieraz ederki
moldatzen dira. Hemen oso gustura bizi
dira, eta ez dute beste inora joan nahi”.
Bizitza borrokari emana, hala jarraitzen
du Usurbilen ere: semeei eta Sahararen aldeko borrokari emana. Bakarrik
bizi da. Bananduta dago, eta bi semeak
bere ardurapean ditu. Ez du egoera
samurra: “Etengabeko borroka da. Ez da
erraza; gogorra da. Baina, ondo daramat.
Baldintza gogorretan hazitakoak gara,
eta ez dut amore emango. Pazientzia eta
iraunkortasuna dira saharar herriaren
nortasun-ikurrak, eta ni horrelakoa naizela
esango nuke”. Egun garbitasuneko enpresa batean egiten du lan, pisu turistikoak
garbitzen. Urte hauetan denetik egin du,
ordea: “Atera izan zaidan guztiari heldu
diot”. Saharan erizaintzako ikasketak egin
zituen, eta kanpalekuetako ospitale batean
egiten zuen lan. Aukera du EHUn ikasketak
homologatzeko. Haatik, “denbora faltagatik”, ezin izan die ikasketei ekin.
Nahi eta ezina. Horren damua badu,
osasungintzarako bokazioa baitu Fatimetouk. Argi du, ordea, semeak direla bere
lehentasun nagusia: “Etorri berritan ez
nuen bitartekorik. Haurdun nengoen,
paperik gabe, eta gerora, familia aurrera
atera behar izan dut. Dagoenarekin konformatu behar”.
Sahararra edo migratzaile izatea ez dela
oztopo izan nabarmendu du. “Toki guz-

urria.indd 3

eta nire semeen lagunen gurasoekin harremantzen naiz. Lagunak ditut. Usurbil
nire bigarren herria da”.

Fatimetou Hamadi.

“He trabajado en todo
aquello que me ha
salido. Siempre me han
tratado con respeto”
“Si esta generación no
lo consigue, la próxima
logrará vivir en una
Sahara libre y en paz”
Fatimetou Hamadi
Saharaui residente en Usurbil

tietan bezalaxe, denetarik dago hemen
ere, baina nik ez dut inoiz bazterketarik
sentitu. Errespetuz tratatzen naute”.
Pertsona irekia dela dio, eta bere izakerak asko lagundu dio harremanak
egiteko. “Ez naiz etxe zuloan geratu.
Behin, emakumeentzat antolatutako
palako ikastaro batean apuntatu nintzen,

Kezka eta esperantza
Iragan gogorra izan du Fatimetouk.
Saharako herriaren sufrimenduaren
lekukotza da. Marokoren okupazio militar basatiaren ondorioak bere azalean
pairatu ditu: aita eta osabak gerran
galdu ditu, eta beste milaka eta milaka
saharar bezalaxe, euren herrialdetik
kanpo, basamortuan bizi behar izan du.
Gaur egun, 200.000 saharar inguru bizi
dira han. Horregatik, bihotzean darama
bere herria. Herrimina du, eta sorterritik
urrun egoteak eragiten dion goibeltasuna nabari zaio. Horregatik, ahal duen
guztietan itzultzen da bere sorterrira.
Kezkaz bizi du egoera, “oso gaizki jarraitzen baitute”, bai errefuxiatuen kanpamenduetan bizi direnak, bai okupatutako
lurraldean daudenak, bai kanpoan bizi
diren sahararrak. “Kanpoan egonagatik ere, ez gaude ondo, gure herritik
urruti gaudelako”. Sahararen aldeko
elkarteetan eta ekimentan parte hartzen
du, ahal duen guztietan. Egoera zaila
bada ere, itxaropentsu dago Fatimetou eta euren lurraldeetara bueltatzeko
esperantza ez du galdu. Ez dute galdu.
“Belaunaldi honek ez badu lortzen, ziur
naiz hurrengoek lortuko dutela. Herri
honek bakea behar du. Bakean bizi nahi
dugu, Sahara libre batean”.
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“Oso eskertuta gaude ikastola
eta, oro har, usurbildarrekin”
S

aul Narbaez eta Tania Centeno
2015. urtean etorri ziren Usurbilera bizitzera Nikaraguatik.
31 urte eta 29 urte dituzte,
hurrenez hurren, eta bi semeren gurasoak dira. 4 eta 8 urte dituzte. Taniaren
ama Usurbilen bizi zen, eta bere bitartez
iritsi ziren gure artera. Amari minbizia atzeman zioten, eta, alaba bakarra
duenez, gaixoaldian amarekin egoteko
nahiak bultzatu zituen gure herrira. Erabakia, ordea, ez zen erraza izan, Saul Narbaezek aitortu duenez: “Nik Nikaragauan
lanpostu ona nuen. Telebistako produktora batean lan egiten nuen. Enpresan,
ordea, arazoak sortu ziren eta lanik gabe
geratu nintzen. Hori giltzarria izan zen
behin-betiko erabakia hartzeko”.
Ondo gogoan dute etorri ziren eguna:
otsailaren 17a. “Talka handia izan
zen. Etxebizitza altuak, kalean inor ez,
hotza...“, gogoratzen dute. Klima aldaketa
“bortitza” izan zen: “Managuan egunero 37 eta 38 gradu izan ohi ditugu, eta
hotzak asko eragin zigun”. Lehen urteak
“gogorrak eta korapilotsuak” izan ziren:
Taniaren amaren etxebizitza berean bizi
beharra, paperik ez, lanik ez... Okerrena
“agiririk gabeko pertsonak” izatea izan
zen. Hiru urte eta erdi pasatu dituzte
egoera zail horretan: “Oso sentsazio
gogorrak eragiten dizkizu egoera
ho-rrek. Gaizki sentitzen zara. Ilegalak
bagina bezala. Besteak bezalakoa izan
nahi duzu. Ez gehiago, ez gutxiago”. Egoera arautzea, ordea, ez da erraza izan.

Bide zaila eta neketsua da. Saulek iaz
lortu zuen bizileku-baimena, lan egiten
duen etxeko nagusiaren laguntzari esker.
Eta ez du hitzik jaso duen laguntza eskertzeko. “Lanerako hartzen zaituen pertsona oso kontzientziatuta egon behar du
egoerarekin. Hamarnaka joan-etorri egin
behar dituelako administrazio batera
eta bestera”. Egun, Saul zaintza-lanetan
aritzen da eta Tania etxeak garbitzen.
“Han egiten ez genituen lanetan aritzen
gara, baina pozik eta konforme gaude”.
2018. urtea, giltzarria
Hasierako urteak zailak izan baziren
ere, orain, “oso-oso gustura” daudela
nabarmendu dute behin eta berriz. 2018.
urtea bide berri baten hasiera izan dela
diote, irribarretsu: “Egoera arautu dugu,
lana dugu, gure etxean bizi gara, auto bat
erosi dugu, herritarrekin harremanak
ditugu... Egonkortasuna lortu dugu.
Semea ere aurten oso gustura hasi
da ikastolan”. Zentzu horretan, ikastolarekin, eta, oro har, usurbildarrekin oso
eskertuta daudela azpimarratu dute:
“Ikastolak asko lagundu digu, eta inoiz ez
dugu dudarik egin umea handik ateratzeko, ikastolari buruz hainbat gauza entzun ditugun arren”. Usurbildar sentitzen
dira, eta herriaren eguneroko martxan
oso integratuta. “Gure semeak pozik bizi
dira, eta ez dute Nikaraguara itzuli nahi.
Guk ere ez. Segurtasuna, errespetua,
askatasuna, osasun-sistema ona... dago
hemen”. Gainera, argi dute Usurbilen
eraiki nahi dutela euren etorkizuna.

“Somos sandinistas, pero no danielistas”
Nicaragua está viviendo uno de los momentos más difíciles y convulsos de su
historia, y Saul y Tania siguen con mucha
preocupación y tristeza los acontecimientos que sacuden a su país. “Estamos sufriendo mucho, y nos duele”. Han dejado
mucha familia allí, y Tania Centeno nos
explica que su familia está amenazada:
“Mi familia participó en la revolución, y
como otros muchos revolucionarios y
guerrilleros, están en contra de Daniel Ortega. Muchos de ellos han salido a defender a su pueblo a la calle, y están amenazados. Han tenido que salir del país”. En el
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caso de Saul, su padre sigue apoyando al
gobierno. Es militar, y trabaja en el ejército: “Yo cuando hablo con mi padre le suelo decir que no estoy de acuerdo con él,
porque están matando al pueblo”. El conflicto desatado en los últimos tiempos ha
provocado, en palabras de Saul y Tania, la
ruptura de muchas familias y amistades.
Ellos lo tienen claro: “Somos sandinistas,
pero no danielistas”. Según sus propias
palabras, “es imprescindible derrocar a
Daniel Ortega, para que Nicaragua vuelva a ser lo que fue antes: Un país alegre,
seguro, donde se viva en paz y con amor”.

Saul Narbaez Nikaraguako usurbildarra.

Mundualdia
Urriaren 17tik 22ra, Sutegin erakusketa: Munduko hizkuntza gutxituak etxean. Zer dugu elkarrengandik ikasteko?”
Garabideren eskutik.
Urriak 17, Hitzaldia
Gaurko migrazio mugimenduak xenofobia eta elkartasuna” SOS Arrazakeria
eta Amher elkartea. 19:00ean Sutegiko
erakustaretoan
Urriak 20. Mundualdiaren festa
12:00 Alkatearen agurra
13:30 Jakien dastaketa
16:00 Gaztelekuaren ekimena
19:30 Olana Liss taldearen kontzertua,
frontoian.
Urriak 21. Mundualdiaren festa
“La mochila invisible” dokumentala,
Bidez Bide elkartearen eskutik.
18:00, Sutegin
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Campaña de
sensibilización de
los comerciantes
Vista la preocupación, la situación
alarmante en la que se encuentran
los comercios de la comarca BeterriBuruntza debido a la caída de las
ventas, las diferentes asociaciones de
comerciantes y hosteleros de Beterri
decidieron unirse para llevar a cabo
una campaña se sensibilización en
septiembre. El objetivo era concienciar a la ciudadanía de la situación en
la que se encuentra el comercio local,
así como que cada uno sea consciente de las consecuencias que tiene
comprar en un sitio o en otro, ya que
cada vez más, la gente recurre a las
compras en grandes superficies o por
Internet.
Lehen egunetan beltzez estali zituzten erakus-leihoak eta gero koloreztatu egin zitzuten.

Herri bizia ala herri hila?
Beterri-Buruntzako merkatarien elkarteek sentsibilizazio kanpaina egin dute herriko
merkataritzak bizi duen egoera kezkagarriaz herritarrak eta erakundeak sentsibilizatzeko.

eltza ala kolorea. Herri hila ala
herri bizia. Tristea ala alaitsua.
Hain justu, horixe izan zen
irailaren bigarren hamabostaldian herriko merkatariek burutu zuten
kanpainarekin herritarrei adierazi nahi
izan zieten dikotomia. Herriko merkataritza desagertzeak herri-bizitzan
zer-nolako galera eragin dezakeen ohartaraztea izan zen helburua, eta, era
berean, herriko merkataritzak herriari
egiten dion ekarpenaz jabetzea. Kontzientziak astintzeko ariketa izan zen. Bai
herritarrena bai erakundeena. Horretarako, lehenik, lau egunez, oihal beltzekin estali zituzten euren erakus-leihoak,
eta, beltzarekin batera, honako esaldiak irakur zitezkeen: Zer nolako Usurbil
nahi duzu?, Herrian erosteak handi egiten
zaitu edota Ez dakigu zer daukagun galtzen
dugun arte. Eta, hurrengo egunetan,
koloreak hartu zuen beltzaren tokia,
herri-merkataritzak herriari ematen dion
kolorea, bizitasuna eta poza irudikatzeko.

B

Beterri-Buruntza osoan gauzatu zen
kanpaina. Astigarraga, Hernani, Andoain,
Usurbil eta Lasarte-Oriako merkatariek
indarrak batu eta elkarrekin abiatutako
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ekimena izan zen. Bakoitza bere modura, baina erantzuna eta parte-hartzea
izugarri handia izan zen: eskualdeko lau
saltokietatik hiruk hartu zuten parte,
eta, ondorioz, oso pozik baloratu zuten
kanpaina. Usurbilen, are handiagoa izan
zen parte-hartzea, izan ere, era guztietako 52 establezimenduk egin zuten bat
aldarriarekin, eta, denden kasuan,
parte-hartzea % 90tik gorakoa izan zen.
Eskualdeko udalen babesa
Eskualdeko udal guztiek egin zuten
bat merkatarien kanpainarekin eta,
euren babesa adierazteko asmoz, udalegoitzetan ikur beltzak eta koloretako
globoak jarri zituzten. Udalon esanetan,
herri-merkataritzak izugarrizko garrantzia du herri baten garapenean, bai
garapen ekonomikoan, bai sozialean,
bai kulturalean. Horregatik, kanpaina
honek hausnarketarako deia egiten duela eta guztioi interpelatzen gaituela adierazi zuten: herritarroi, erakundeoi eta
merkatariei eurei. “Erakundeok animo
hitzak emateaz gainera, herri-merkataritza babesteko neurriak adostu eta
martxan jarri behar ditugu, bai udalok,
bai diputazioak, bai Eusko Jaurlaritzak”.

Durante los primeros días de la campaña, los días 20, 21, 22 y 23 de setiembre, los comerciantes cubrieron
sus escaparates con telas negras y
frases simulando un pueblo triste y
sin vida. A partir del 24, en cambio, la
representación de los locales dio un
giro, para escenificar una imagen contraria a la de los días anteriores. Los
comercios los decoraron con globos
de colores, con el objetivo de transmitir la alegría y vida que dan al pueblo.
Lo que se quiso conseguir con esa
campaña es que la gente reflexione
sobre cómo sería un pueblo sin su
comercio, y, a ala vez, que la ciudadanía sea consciente de la contribución
que hacen, no solo a la economía
local, sino también a la vida social.
Los ayuntamientos de Andoain,
Astigarraga, Hernani y Usurbil se adhirieron a la campaña y cubrieron de
negro y de color los edificios públicos.
En la presentación de la campaña los
ayuntamientos presentes destacaron
la importancia del pequeño comercio
en el desarrollo económico, social y
cultural de los pueblos, y subrayaron
que esta campaña interpela a todos
y todas, tanto a la ciudadanía como
a las instituciones, ayuntamientos,
Diputación y Gobierno Vasco: “Más
allá de mensajes de apoyo, lo que se
necesita son políticas y medidas reales para potenciar el comercio local”.
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izan ohi da kezka nagusia. Taldean integratua egotea, taldean parte-hartzea,
besteak ni kontutan hartzea, errespetatzea, maitatua sentitzea, entzuna
izatea. Eta norberaren berezitasunak
talde barruan nola adierazi, baztertuta
izateko beldurrik izan gabe.

ITZIAR ARETA, Gaztelekuko hezitzailea

“Gurasoak parte badira, askoz
hobeto errotzen da Gaztelekua”

I

tziar Areta Gaztelekuko hezitzailea da, Saioa Aginakorekin batera. Ostargi Gizarte
Elkartekoak
dira.
Elkarte
horrek kudeatzen du Gaztelekua. 12 eta 16
urte bitartekoentzat bideratuta dago, eta
aisialdirako erreferentziazko toki bihurtu
da egun. Iaz, esaterako, 194 gaztek hartu
zuten parte. Ez da isolatuta lanean ari den
udal-zerbitzua, eta herriko ekintzetan
oso presente dago. Lan-ildo hori hasierahasieratik landu dute, 2010. urtetik.
Zeintzuk dira Gaztelekuaren helburuak?
Usurbilgo Gaztelekua, Gipuzkoako beste
Gaztelekuekin batera, Gaztematika Programaren barruan dago eta haren helburu orokorrak ditugu. Batik bat, aisialdiaz gozatzea, autonomia lantzea, lotura
egonkorrak sortzea, gizarteratzea, partehartzea eta interesak sustatzea. Bestalde,
hezitzaileok, udal-teknikariarekin batera,
helburu zehatzagoak definitzen ditugu,
esate baterako: gurasoekin harremana
lantzea; emozioak identifikatu eta adierazten ikastea; gazteen parte-hartzea
sustatzea Gaztelekuaren garbiketan
edota ebaluazioan; indarkeria sexistaren
inguruan hausnartzea, feminismoa ezagutzea eta emakumea ahalduntzea;
euskara eta Euskaraldia bultzatzea...
Zer-nolako ekintzak egiten dituzue?
Edozein motatakoak, hala nola jolasak, eskulanak, sukaldaritza edota
elkarrizketak. Taldeen motibazioa eta
ezaugarriak hartzen ditugu aintzat.
Aurten, nerabeen gustuko diren hiru
gai hartu ditugu hiruhilabeteko ba-
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koitzean lantzeko, hala nola Internet,
Musika eta dantza, Natura eta jolasa, eta
horiekin lotutako ekintzak egingo ditugu.
Gaztelekua gazteen topalekua baino
askoz gehiago da, ezta?
Beraientzat haien adineko pertsonekin
dituzten harremanak oso garrantzitsuak
dira bizitzaren etapa honetan. Gaztelekuan bi momentu daude: talde-dinamika
(hezitzaileok ekintza bat proposatzen
dugu) eta Topalekua (beraiek libre ibil
daitezkeen momentua). Hezitzaileak hor
ere bagaude, prebentzioa eta heziketalana egiten. Edozein elkarrizketetan,
hezitzaileak komunikaziorako espazio
esanguratsu bat sortzen saiatzen gara,
hitz egin, entzun, ulertu, emozioak atera,
adostu, hausnartu eta elkarrekin gozatzeko.
Zeintzuk dira nerabeen kezkak?
Gure ustez, berdinen arteko harremanak

“La participación de los
padres es fundamental
para el Gazteleku"
“Debemos de tener un
mayor conocimiento de
las redes sociales, para
poder entender mejor
a nuestra juventud”
ITZIAR ARETA
Educadora del Gaztelekua

Gurasoen parte-hartzea ere sustatzen
duzue, ezta?
Iaz,
guraso
eta
hezitzaileentzat
espazio bat sortzea pentsatu genuen. Harreman espontaneoaz haragoko gune bat
behar genuen, izan ere, Gaztelekua askoz
hobeto errotzen da gurasoak proiektuaren parte badira. Gurasoen kezka
nagusiak nerabeen arteko harremanak,
guraso eta nerabeen artekoak edota
mugikorren erabilpenari buruzkoak izan
ohi dira gehienbat. Hain zuzen, ikastaro
bat antolatu dugu azarorako: Sokari
Helduz. Nerabezaroan, guraso bezala
ez gaude fisikoki hainbeste denbora beraiekin, baina sokari heltzen, harremanari
eusten, ikasi behar dugu eta ikastaroa
horri buruzkoa da.
Komunikatzeko geroz eta bitarteko
gehiago ditugun garaiotan, ez al dago
inoiz baino inkomunikazio gehiago?
Bai, baina kalitatezko komunikazioa lortu
behar dugu. Nerabeekin momentua ongi
aukeratu, ez gaiak nahastu, entzun, esan
duenaren baieztapena eskatu, kezkak
azaldu, isilik egon… Denok baloratzen
dugu entzunak izatea.
Teknologia berriekiko menpekotasun
gehiegi al dute gazteek? Pantailari
itsatsita bizi direla dirudi.
Menpekotasuna,agian, hitz potoloegia
da. Gaztelekuan ez ditugu menpekotasun egoerak ikusten. Nerabeek sakelakoa beraien artean komunikatuak egoteko erabiltzen dute, eta, aldi berean,
kuxkuxeatzeko. Instagram, whatsapp,
jokoak... elkarrekin daudela sentitzeko
erabiltzen dute. Halaber, beste gauzetara
jolasteko gai ere badira. Sakelakoa gure
egunerokotasunean oso presente dagoen gailua da, eta, beraz, hortaz gaindi
bizitzea errealitatea arbuiatzea da. Gauza
pila landu daitezke: argazkien erabilera,
partekatzea, whatsapparen gaizki ulertuak, kontuen irekiera indiskriminatua,…
Guk aukera gisa ikusten dugu. Helduok
ez gaude komunikazio bide hauetara
ohituta, eta berehala epaitzen dugu. Ezagutza handiagoa behar dugu sare sozialei
buruz, gure gazteen jokabidea hobeto
ulertzeko eta hurbiltzeko.
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Nartsi Arrillaga Zubietako Herri Batzarrako alkateak osoko bilkuran hartu zuen hitza.

Kuartel militarra Zubietan jartzeko
asmoa gaitzetsi du Udalak
Iraileko plenoan kuartelari buruzko EHBilduren mozioa eztabaidatu zen; EAJ abstenitu egin zen,
eta PSEk aurka bozkatu zuen. Zubietarren ahotsa ere entzun zen: “Entzun gaitzazue”.

I

raileko osoko bilkurak bi gai
nagusi zituen: batetik, Usurbilgo Udalaren, Elkar Fundazioaren, Gureak eta Michelinen
arteko hirigintza-hitzarmenari behinbetiko onespena ematea, Michelingo lur
eremuan jarduera ekonomiko berriak
jartzeko; eta, bestetik, Loiolako kuartel
militarrari buruz EHBilduk aurkeztutako
mozioa. Lehenengo gaiarekin erabateko
adostasuna izan zen. Haatik, bigarrengoaren gainean desadostasunak nabarmen azaldu ziren, eta horren lekuko izan
zen alderdien arteko ika-mika eta bozketa: EHBilduk alde bozkatu zuen, EAJ
abstenitu egin zen, eta PSEk aurka egin
zuen. Zubietako Herri Batzarreko kideak
ere osoko bilkurara bertaratu ziren, eta
Nartsi Arrillaga eta Fernando Iturralde

zubietarren izenean aritu ziren. Gogorarazi zuten Usurbil eta Donostiako
udalak legez derrigortuta daudela Zubietarako dituzten asmoen berri aurrez
jakinarazteko. “Honetan ere, prentsan
azaldu dena baino ez dakigu. Gutxienik,
gure iritzia entzuteko baino ez dugu
eskatzen. Usurbildik babesa badugu;
Donostiatik, aldiz, ez”, adierazi zuen
Arrillagak. Iturralde argi mintzatu zen
ere: “Judasek egin bezala, txanpon batzuen truke ari dira Zubieta saltzen”.
Hain justu, EHBilduk mozioan salatu
zuen “erosoak eta inork nahi ez dituen proiektuak” Zubietan kokatzeko
asmoarekin “temati” jarraitzen dutela
Gipuzkoako EAJko eta PSEko agintariek,
hala nola errauste-planta, presoen

En contra del cuartel militar
El pleno del Ayuntamiento de Usurbil acaba de aprobar, por mayoría, una moción
presentada por EHBildu en contra del
traslado del cuartel militar de Loiola a Zubieta. El alcalde de Donostia Eneko Goia
ha ofrecido al Ministerio español de Defensa unos terrenos en la zona de Eskuzaitzeta, para que construya allí un nuevo
cuartel militar y así pueda ceder a la ciudad el espacio que ocupa ahora en Loiola.
EHBildu denuncia que se quiera trasladar
a Zubieta todos aquellos proyectos que
nadie quiere, como la incineradora, un
centro de integración para los presos y
el cuartel militar. Lejos de la unanimidad,
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hubo bronca entre los partidos políticos, y
reflejo de ello fue la votación: PNV se abstuvo y el PSE votó en contra. En la moción
se hacían tres peticiones: en primer lugar
a las autoridades de Gipuzkoa para que
respeten la voluntad de los zubietarras;
en segundo lugar al Gobierno Vasco para
que tome mano en el asunto; y en tercer
lugar al PNV para que impulse la desmilitarización de Euskal Herria. Los miembros de la Herri Batzarra de Zubieta se
acercaron al pleno, y dejaron un mensaje
claro pero alarmante: “Tal y como hizo
Judas, están vendiendo Zubieta a cambio
de unas pocas monedas”.

gizarteratzeko zentroa eta militarren
kuartela. Proiektuok Usurbildik ere “kezkaz” bizi dituztela nabarmendu zuen eta
Zubieta “larrialdi egoeran” dagoela. Hori
dela eta, hiru eskaera luzatu zizkion udalbatzari; batetik, Donostiako eta Gipuzkoako ordezkari instituzionalei Zubieta
bakean uzteko eta Zubietaren etorkizuna zubietarren esku uzteko; bigarrenik,
Eusko Jaurlaritzari esku hartzeko eskatu
zion Eskusaitzetarako aurreikusi diren
egitasmoek eskualdean eragina izango
dutelako; eta, hirugarrenik, EAJri eskatu
zion Euskal Herriaren desmilitarizazioaren gaiari heltzeko.
“Gaiak nahastu dituzue”
Mozioa irakurri ostean, Josune Urkola
EAJko zinegotziak hartu zuen hitza, eta
mozioaren alde ez egiteko arrazoiak
aipatu zituen. Batetik, esan zuen “normala” dela Donostiak bere interesen
alde egitea, “udal guztiek jokatzen baitute horrela”. Bestetik, bi gai nahastea
leporatu zion EHBilduri, hots, kuartela
lekualdatzeko proposamena eta desmilitarizazioa. “Ez da gai berria kuartelaren
lekualdatzearena. Ez dakigu PTPan nola
dagoen. Desmilitarizazioaren gaian bidelagun izan gaitezke EHBildu eta gu”.
Fermin Orue-Echevarria PSEko zinegotziak, bere aldetik, jakinarazi zuen Donostiako sozialistek beste leku bat proposatu dutela kuartelarentzat: Atondegi,
Martutene inguruan. “Donostiak lurzoru
hori behar du babes ofizialeko etxebizitzak egiteko, eta, beraz, kuartelarentzat irtenbide bat bilatu behar da bai
ala bai, Espainiako Gobernuak esana baitu Donostia leku estrategikoa dela eurentzat. Beraz, gauza bat da errealitatea eta
bestea guk nahi duguna”.
“Elkartasun ariketa”
Xabier Arregi alkateak EAJk esandakoak
txarretsi zituen. Euren esanetan, ez da
zilegi udalok norberaren interesen arabera jokatzea, aldamenekoak aintzat
hartu gabe. “Guztiok gaude behartuta
gure inguruak kontuan hartzera. Elkartasun ariketa bat da, eta norberekeriaz
aritzea ez da zilegi. Donostia da horren
eredu”. Bi gaiak nahastearen kontuari
ere heldu zion, eta galdera hauxe luzatu
zion EAJri: “Herrialde bat desmilitarizatu nahi badugu, nola plantea daiteke
kuartel militar bat lekualdatzea? Mingarria da Eneko Goiari aditzea gure lurrak
eskaintzen dizkiola Espainiako Armadari
militarrak etortzeko”.
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Aginagako erriberako zati
batzuen desjabetzea abiatu da
Legealdi honetako helburu nagusietako bat
izan da Aginagako erriberako bidea konpontzea, eta, desjabetze prozesua korapilatzen ez bada, datorren urtean bertan hasi
nahi ditu Udalak bidea konpontzeko lanak.

A

ginagako erriberako bidea
konpontzea izan da legealdi
honetako gobernu-programan
jasotako ekimenetako bat,
eta, egitasmo hori gauza dadin, urrats
erabakiorra egin du Udalak: Eizazpi eta
Oriagain arteko zati batzuk desjabetzeko prozesuari hasiera eman dio.
Bide zaila, korapilotsua eta luzea izan
da orain artekoa. Alde batetik, lur-jabe
batzuek ez zuten tramuen lagapenerako hitzarmenik sinatu nahi izan Udalarekin, eta horrek eragin du Udalak
desjabetze-espedientea abiatu behar
izatea, obra horri onura publikoa edo
interes orokorra aitortuta. Hori egiteko
baina, aurrez Eizazpi-Oriangain zatia sistema orokor gisa sailkatu behar izan da
eta horrek arau subsidiarioak aldatzea
era-gin zuen. Prozesu hori amaituta,
Xabier Arregi alkateak dekretu bidez
eman berri dio onarpena desjabetzeespedienteari. Hala, ebazpen proposamenean jasotzen denez, Agina-

Se ha puesto en marcha el
espediente de expropiación
de algunos tramos de la ribera
de Aginaga, con el objetivo de
poder arreglar el camino

Egunotan brigada erribera txukuntzen ari da.

gako erriberako bidearen Eizazpi-Origain
tramuaren obrak beharrezkotzat jo dira,
eta horiek Inforlur ingeriatzak aurkeztutako proiektuari jarraiki gauzatuko
dira. Hain zuzen, dena ondo bidean eta
desjabetze-prozesua
korapilatzen
ez bada, udal-gobernuak datorren
urtean bertan hasi nahi ditu Aginaga
eta Txokoalde arteko zatia konpontzeko
lanak. 2019ko aurrekontuetan diru partida bat gordeko da, horretarako.
15 egun, alegazioetarako
Desjabetze espedientea Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik 15 egunen barruan, interesadunek
alegazioak aurkezteko aukera izango
dute. Dokumentazio guztia ikusgai egongo da udaleko hirigintza-bulegoetan.

Artzabalgo plazako
obrak urriaren 15ean
hasiko dira
Artzabalgo plaza konpontzeko lanak
urriaren 15ean hasiko dituzte, eta,
horrek hainbat eragozpen eragingo
ditu. Esaterako, plazarako sarbidea
mugatuta egongo da: soilik auzoek
eta lokal komertzialetako bezeroek
izango dute sarbidea eremu horretara. Garajeetara jaisteko eskailerak
ere erabilgarri izango dira auzokoentzat. Obrak bi hilabete irautea aurreikusten da. Hain zuzen, iazko azaroaren
sinatu zuten obraren finantziazioaren
gaineko akordioa Udalak eta Puntapax
kaleko 10-12-14 eta 16ko bizilagunek.
Udalak plazako zoladura konpontzeak
eragingo duen kostua bere gain hartuko du (267.000 euro), eta, bizilagunek,
euren aldetik, inpermeabilizazioko gastuak ordainduko dituzte, hots, 64.000
euro. Lanak Landa e Imaz SA enpresak
egingo ditu.

Urriaren 20ean
Harria Hitz egiteko
aukera izango da
Harria Hitz bisitaren udazkeneko
egutegia prest dago, eta urriaren 20an
ibilbidea egiteko beste aukera bat
eskainiko da. 60ko hamarkadara bidaia
(eta gogoeta) proposatuko dute, eta,
bide batez, goiz-pasa ederra egiteko
aitzakia ere bai: 10:00etatik aurrera,
HARRIA HITZ bisita gidatua; 11:15ean
TXTXTX Txokoaldeko Txalaparta Txokora bisita, eta gero Zumeta Arte Estudiora bisita. Erreserba egin behar da.

Euskaraldia prestatzen
Geroz eta gutxiago falta da Euskaraldirako, eta herriko batzordea prestaketen lanekin jarraitzen du. Lehengo astean herriko talde eta eragileekin bilera egin zuten Potxoenean, Euskaraldiaren ekimena aurkeztu
eta taldeek euren inguruan nola sustatu eta zabaldu hausnartzeko.
Herriko talde ugarik hartu zuen parte batzarrean, eta lanerako gogoa
eta ilusioa ez ziren faltatu. Irailaren 20an ireki zen ofizialki Euskaraldian izena emateko epea. Hala, azaroaren 23ra bitarte, ariketa sozial
honetan parte hartu nahi duten guztiek ahobizi zein belarriprest gisa
izena eman beharko dute. Horretarako, bide ezberdinak daude: Alde
batetik, webgune bidez egin daiteke (izenematea.euskaraldia.eus) edota
Potxoenean, Noauan zein ekimeneko partaide diren elkarteetan.
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