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Xua, Olatz, Patxi
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea

U

faka dabil hego-haizea bazterrotan. Egunero dugu
ikuskizuna: hostoen dantza,
zuhaitzen mutazioa, naturaren performance koloretsua. Ohikoa delako,
agian behar beste estimatzen ez duguna. Hegotik dator haizea, baina ez da
haizea hegotik datorren bakarra. Hiru
herrikideren oihu mingarria ere hor da.
Iberiar penintsularen geografian, gure
hego-ekialdean dago Picassent, 600
km-ra, Herrialde Katalanetan, Valentziako probintzian. “Han zaudete” idaztera nindoan, baina ez, han zaituztete.
Ama-alabak elkarrekin. Aita, kartzela
berean bai, baina aparteko moduluan. Tartean, ezin konta ahala atetzar,
sarraila, giltzarrapo eta zaintzaile.
Astegunak elkarren antzeko dira
Picassen-ten. Ohikotasun zanpatzailea
dute astegunek. Dena da arau. Dena
da zurrun. Asteburuan, behintzat, gertukoenen bisitak izaten dira, eta haiekin
berotasun pizgarria.
Xua, senideen bisitekin aukera izango
duzu egunez kalera joateko, eta beste
mundu bat badela ikusteko. Behar-
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bada ezagutuko dituzu Almussafes-eko
jolas parkea, Albuferako urmaela eta
hango hegaztien hegaldi eta murgiltze
jostariak, hiriburua ere bisitatua izango
duzu. Ilunabarrarekin, zure amaren
altzo goxora eramango zaituzte. Ziega,
batzuetan, babesleku ere bada.
Olatz, amen moduluan egokitu zaizu, Izar
eta Sara Majarenas izan zireneko toki
berean. Kartzelan preso, eme eta ama.
Ez da erraz eramatekoa. Xuaren arnasa
izango duzu hauspo, beste amen eta
umeen konpainia, babes, eta Patxiren
gertutasuna, indar.
Patxi, hain gertu dituzu kuttunak, eta hain
aparte. Ez, distantzia ez da beti metrotan
neurtzen, eta ez da zuzeneko biderik
modulutik modulura. Baina, askok uste
dutenaren kontra, paretek ezin dute banandu bereizezina dena.
Bertan da neguko solstizioa. Ospakizunen aroa gainean dugu. Ordurako
ipar-haizea ere ibiliko da Euskal
Herrian, eta aisa eramango du zuengana
gure barruko mezu sentitua: gurekin nahi
zaituztegu, libre.

Sopla el viento del sur por estos lares. Es
época de danza de hojas y de mutación de
árboles; difícilmente pasa desapercibida la
naturaleza y su colorida performance. Del
sur nos llega, junto con el viento, el grito de
Xua, Olatz y Patxi. A 600 km de Usurbil, en
Valencia (Países Catalanes) se encuentra la
cárcel de Picassent. Madre e hija estáis presas en el mismo módulo; no así el padre.
Entre ambos módulos hay una infinidad de
puertas, cerraduras, candados y vigilantes.
Los días entre semana son monótonos, de
una rutina opresora. Los fines de semana
tienen el aliciente de las visitas, de la presencia cálida de las personas queridas.
Xua, las visitas de tus familiares te permiten
salir fuera de día y ver este otro mundo. Ya
conocerás el parque infantil de Almussafes
y la laguna de la Albufera, y seguramente ya
has llegado hasta la capital. Al anochecer,
volverás al regazo de tu madre, a esa celda
donde encuentras cobijo.
Olatz, te toca estar en el módulo de madres,
en el mismo en el que estuvieron Izar y
Sara Majarenas. Presa, mujer y madre.
Dura combinación. Para sobrellevarlo, qué
mejor que el aliento de Xua, la compañía de
las otras niñas, niños y madres, y la proximidad de Patxi.
Patxi, estás tan cerca de tus seres queridos
y, al mismo tiempo, ¡qué apartado te tienen!
La distancia no siempre se mide en metros.
La comunicación entre módulos no es fácil
ni directa. Pero, al contrario de lo que piensan muchos, los muros no son capaces de
apartar lo inseparable.

Olatz, Xua eta Patxi. Espetxean egindako argazkia.
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Ya está aquí el solsticio de invierno. Es
época de celebraciones. Para entonces
seguro que ya habrá empezado a soplar el
viento norte en Euskal Herria, y ese viento
se encargará de haceos llegar nuestro
sentido mensaje: os queremos entre
nosotras y nosotros, libres.
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Egitarau oparoa antolatu du
Hurbilagok, Gabonetarako
Herritarrek Usurbilen bizi eta eros dezaten sustatu eta kaleko giroa biziagotu asmoz, ekimen
ugari antolatu dituzte, tartean, atrakzio-parke erraldoia abenduaren 29 eta 30erako.

M

erkataritza-gune
handien
zabalkundeak edota merkataritza elektronikoaren etengabeko hazkundeak kinka larrian jarri
dute herri-merkataritza. Ez dituzte une
gozoak bizi, eta Usurbiglo saltokiak ere
ez daude horretatik salbu. Hala adierazi
nahi izan ziguten irailean burututako
kanpainarekin. Herriko komertzioak
desagertzeak herri-bizitzan zer-nolako
galera eragin dezakeen ohartarazteko,
euren erakusleihoak belztu zituzten.
Haatik, egoeraren infrentzua ere azalarazi zuten, euren erakusleihoak koloreztatuta, hots, herriko merkataritzak herriari egiten dion ekarpena azpimarratuta.
Hala, mezu positibo horri eutsi, eta Hurbilago elkartea gogotik ari da lanean, herritarrek Usurbilen bizi eta eros dezaten.
Hain zuzen, horixe da Gabonetarako
prestatu duten egitarauaren helburu
nagusia; batetik, herritarrek erosketak herriko dendetan egin ditzaten
sustatzea; eta, bestetik, herri-giroa
sustatzea, Usurbilgo herriguneari bizia
ematea, herritarrei jarduera-eskaintza
zabala eginez. Hona hemen hurrengo
asteetan egingo dituzten ekimenak:
Azaroak 19-23: UdaAZKENEKO deskontuak: Inguruko herrietan eta saltoki
handietan
“Blackfriday”
izenarekin
egiten dituzten deskontu kanpainen aste
berean, UdaAZKENEKO deskontuak
eskaini zituzten zenbait dendek.

Azaroak 23 - Abenduak 3: Euskaraldia
Usurbilgo dendetan ere. Herriko dendariek bat egin dute Euskaraldiarekin, eta,
esate baterako, abenduaren 2an Euskaraldiko Ttpi Ttapa berezia egin zuten.
. Abenduak 29-30. Atrakzio-parke erraldoia. Asteburu horretan herrigunea jolas
parke erraldoi batean bihurtuko dute.
Hainbat atrakzio jarriko dituzte, kalean,
besteak beste: Airera jaurtiko duen
anezka (“lantzadera”), jauzika aritzeko
eremua, zine mugikorra, rokodromoa eta
tirolina, bizikleta gainean jira eta buelta
aritzeko “lupine bike”, herri kirolen puzgarria, bat formulako kabinak, dantza pista,
jumping jolasa edota xbox bideo jolasak.
Atrakzio parkerako sarrera eguneko 15
euro izango da. Edonola ere, sarrera doan
eskuratzeko aukera izango da, Usurbilgo
saltokietan abenduaren 28ra arte 20
eurotik gorako erosketak egitearen truke.
Izan ere, 20 eurotik gorako erosketa
bakoitzeko puntu bat jasoko da. 10 puntu
lortuta, puntuak trukatzeko saltokietara
jo eta atrakzio parkean egun osoz doan
ibiltzeko eskumuturrekoa jasoko da.
. Azaroak 26 - abenduak 31. Gabonetako
zozketa, 500 euroko saria. Abenduan
zehar 500 euroko sariaren zozketarako
txartelak banatuko dituzte. 500 euroko
saria Usurbilgo dendetan erabiltzeko
izango da. Zozketa abenduaren 31n
egingo da.

Atrakzio-parkeko kartela

Abenduan: Usurbilen bizi, Usurbilen erosi! erosketa-zorroak. Erosketarako poltsa berrerabilgarriak banatuko dituzte
Usurbilgo dendek.
Abenduak 17 - Urtarrilak 7: Gabongiroko kaleko argiak. Gabon-garaiko kaleargiztapena egingo dute Zubiaurrenea
eta Puntapax kaleetan.
Abenduak 24: Olentzero. OLENTZEROri ABESTUZ jaia antolatzen parte
hartuko du Hurbilago elkarteak, beste
hainbat herri eragilerekin elkarlanean.
Aurrez, Olentzerori idazteko gutun-orriak
banatuko dituzte dendetan.
Abenduak 31: San Silvestre herri-lasterketa. Urte amaierako jai giroko lasterketa, kaxkoan. Lasterketaren amaieran,
opariak banatuko dituzte parte hartzen
dutenen artean, eta 500 euroko erosketa
balearen zozketa ere egingo dute.

Hurbilago va a convertir Usurbil en un parque de atracciones
La asociación de comerciantes Hurbilago
ha organizado un completo programa de
actividades para la Navidad, con el objetivo principal de fomentar las compras por
parte de la ciudadanía en los comercios
del pueblo y dar vida al núcleo urbano de
Usurbil. Estas son las iniciativas más relevantes para las próximas semanas:
- 29 y 30 de diciembre, un parque de atracciones: Ese fin de semana el casco urbano se convertirá en un gran parque
de juegos, ya que se instalarán varias
atra-cciones en la calle y en diferentes zo-
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nas. La entrada al parque de atracciones
será de 15 euros por día. En todo caso, la
entrada podrá ser gratuita, en el caso de
conseguir 10 puntos. Por cada 20 euros
de compras realizada en los comercios
del municipio, se conseguirá un punto.
Los 10 puntos se canjeará por una pulsera que permitirá la entrada gratuita a las
atracciones.

para emplearlo en los comercios de Usurbil. El sorteo será el 31 de diciembre.

- 26 de noviembre-31 de diciembre, Sorteo
de Navidad. Durante el mes de diciembre
se repartirán los billetes para el sorteo de
500 euros. El premio de 500 euros será

- 31 de diciembre: La carrera popular de
San Silvestre. Al final de la carrera, se efectuará el sorteo del premio de 500 euros y
demás regalos.

- 24 de diciembre: Olentzero. Hurbilago
participa en la organización de la fiesta
cantando a Olentzero, en colaboración
con otros agentes. Previamente, se repartirán las cartas para escribir al Olentzero
en las tiendas.
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“Komertzio txikiak elkarren osagarri gara”

B

horretan. Gu pixkanaka hasi ginen, eta
geroz eta ekimen gehiago ari gara antolatzen. Ilusioz eta indarrez gaude. Noski,
beti, oreka baten arabera, izan ere, horretan soilik ezin dugu geratu. Arriskua
badago dendak ezkutuan geratzeko,
baina zalaparta ateratzea onerako da.
Zalaparta ateratzen ez duena ez da existitzen. Gu bizirik gaude, eta gertukoa bizirik ikusteak poza eman beharko liguke.

akarren batek itxiko balu, guztiei
eragiten diela argi dute, eta, horregatik, lehiakorrak bai, baina
elkarren osagarri direla dio Hurbilagoko kideek. Herriko merkataritza
suspertzeko asmoz, ekimen ugari dituzte
martxan, eta gogotsu eta ilusioz daude.
Eguberrietarako egitarau oparoa antolatu duzue aurten. Zein da helburua?
Herriari bizia ematea eta jendea herriko saltokietan erostea da helburua.
Horretarako, bide ezberdinak ari gara jorratzen, formula egokiena zein den topatu nahirik. Abenduaren 29 eta 30eko jolasguneko sarreren truke, puntu-sistema
bat jarri dugu martxan, eta horren inguruan girotxoa sortu da. Herri-merkataritzaren bueltan mugimendua sortu nahi
dugu, eta, bide batez, baita kalean ere.

Halako kanpaina eta ekimenek badute
eraginik zuen salmentetan?
Egiari zor, lan gehiago ez dugu egiten.
Ostalariek seguru baietz, baina hau
arnas luzeko apustua da, eta, epe
motzean ikusten ez ditugun ondorioak,
epe ertainean ikusiko ditugu. Egoeraren
kontzientzia hartzen badugu, ez da gutxi.

Ze harrera izan du ekimenak?
Zalaparta sortu da, eta hori ez da gutxi.
Jendeak ekimenari buruz hizketan ari
da, eta, alde horretatik, gu pozik gaude.
Erosketa handiak herritik kanpo egiteko
ohitura dutenek galdetzen diote euren
buruari ea nola gasta dezaketen 200 euro
herrian. Ekimen honekin hainbat ohitura
aldatzeko gai bagara, helburua beteta!
Ume eta gaztetxoak aztoratuta daude,
eta jakin badakigu bakarren batzuk Hurbilago elkarteko kideak.
euren gurasoei eskatu dietela erosketak
herrian egiteko, Urbilen egin beharrean.
Edonola ere, gauza bat argi utzi nahi
dugu: gu ez gaude Urbilen kontra; jendea
herrian geratzea nahi dugu.
‘Usurbilen bizi eta erosi’ da zuen leloa.
Zer-nolako ekarpena egiten dio herrimerkataritzak herriari?
Herrian bizi eta erostea elkar lotuta
daude. Zenbat eta eskaintza eta aukera
komertzial gehiago, orduan eta herri biziagoa. Komertziorik gabeko herriak, herri
hilak lirateke.
Irailean zuen erakusleihoak belztu
zenituzten. Zer eragin izan zuen?
Kontzientziak astintzeko kanpaina izan
zen, eta, neurri batean lortu genuela uste
dugu. Inpaktu bisuala handia zuen, eta
jendeak galdetzen zigun zergatik egin
ote genuen, hain kezkagarria ote zen
gure egoera... Jendeak ulertu zigun, eta
babestuta sentitu ginen. Batzuk ere esan
ziguten kanpaina erasokorra izan zela.
Gu ez gara inor inori non erosi behar
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“Cuanto mayor sea la
oferta comercial, más
vivo será Usurbil. Los
pueblos sin comercio
son pueblos muertos”
“Queremos que la
ciudadanía muestre
con orgullo que
compra en el pueblo”

duen esateko; egoeraz ohartarazi baino
ez genuen egin nahi.
Herria biziagotzea merkatarion zeregina izan behar du?
Guztioi tokatzen zaigu herriari laguntzea,
eta, gu, elkarte gisa, gure ekarpena egin
nahi diogu. Guztiok dugu erantzukizuna

Zein da zuen egoera?
Gizarte aldaketa etengabean gaude, eta
horrek guztiak badu eraginik guregan.
Gaudenok lana badaukagu eta aurrera egiten dugu. Hala ere, esan behar
da Usurbilen denda bat izatea ez dela
erraza. Lokala zurea bada, gaitzerdi!
Hilabete batzuetan gogorra egiten da
pertsiana igotzea. Urrian eta azaroan,
esaterako, denda mota batzuetan gutxi
saltzen da, eta ez dira hilabete errazak.
Eskerrak abendua ate joka daukagun!
Azken batean, bakoitzak ondo funtzionatzeaz gain, inguruak ondo funtzionatzea
da gakoa. Azken urteotan Usurbilgo eskaintza komertziala asko murriztu da,
eta, ondorioz, murritzagoa ez izatea da
erronka. Saltokiren batek ateak itxiko
balitu, guztioi eragiten digu. Esaterako,
burdindegia itxiko balitz, eskaintza hori
gabe geratuko ginateke herrian. Ondorioz, herritarrek beste norabaitera joan
beharko lukete, eta, seguru irteera baliatuko dutela, bestelako erosketa batzuk
egiteko. Beraz, lehiakorrak bai, baina
komertzio txikiak elkarren osagarri gara.
Horregatik, dagoenari eustea da erronka.
Zerk ezberdintzen zaituzte?
‘Desberdinak gara’ lelo bat baino gehiago
da. Zuzeneko tratu, kalitatea... Horiexek
dira gure indarguneak. Herrian erostea
modakoa izatea nahiko genuke, eta herritarrek harrotasunez erakustea herrian
erosi dutela. Ekologikoaren, bertakoaren
aldeko tendentzia badago. Bestelako
modak badatoz, eta horretarako prestatuta egon behar dugu.
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Parte-hartze prozesuetako egitasmoek izango dute lehentasuna 2019ko aurrekontuetan
2019an Usurbilgo Udalak 12 milioi euro pasatxoko aurrekontua izango du, iaz baino 700.000 euro gehiago, eta, horrenbestez, inbertsioetarako, besteak beste, diru gehiago izango da. Egunotan herritarren ekarpenak jasota, abenduaren 20ko osoko bilkuran onartuko dira.

U

dazken betean gara, eta heldu
da datorren urteari begira
jartzeko garaia. Izan ere, herriko
diru-kutxa, usurbildarron dirua,
nola eta zertan erabiliko den erabakitzeko momentua da. Behin-betiko erabakia
hartu aurretik, ordea, parte-hartzeari
lehentasuna eman, eta herritarren eta
oposizioaren ekarpenak biltzeko asmoz,
udal-gobernuak bilera ugari egin ditu
Usurbilgo herri/auzoetan. Orain, jasotako proposamenei tokia egin, eta abenduaren 20ko osoko bilkuran onartuko
dituzte, behin-behinean.
12 milioiko aurrekontua
2019an Usurbilek 12 milioiko aurrekontua izango du, hau da, iaz baino 700.000

euro gehiago izango ditu gastatzeko.
Aldameneko orriko grafikak inbertsioen
bilakaera erakusten du, eta, ikus daitekeenez, azken urteotan goranzko joera
izaten ari da. Krisia 2008an hasi bazen
ere, Usurbilek beranduago nozitu zuen.
2013. urtean, esaterako, krisiaren eragina oso nabarmena izan zen, izan ere,
bi urtetan, ia lau milioitan murriztu zen
aurrekontua: 2011n 14 milioikoa zen
udal-aurrekontua; eta, 2013an, aldiz, 10
milioikoa. 2011ko zenbakietatik urrun
bagaude ere, datorren urterako diru
gehiago izango du Udalak, nagusiki, bi arrazoiengatik: batetik, urbanizazio berriak
sortuko dira; eta, bestetik, Diputazioak
udaletara bideratzen duen foru-funtsa
handitu egin da.

Gastuak, lau ataletan banatuta
Udalen gastuak, kontabilitate orokorrean, zazpi kapitulutan banatzen badira
ere, udal-gobernuak bere herri-proiektuaren arabera sailkatu ohi ditu, goiko
irudian ikus daitekeenez. Lau kontzepturen arabera antolatzen du dirua: herrinortasuna, herri-eredu jasangarria, ongizartea eta udala herriaren zerbitzura.
Hala, Usurbilek berezkoak dituen
herri-nortasuna eta baloreak zaintzeko
eta babesteko, 1,3 milioi bideratuko
dira datorren urtean. Multzo horren
barruan daude euskara, kultura, hezkuntza, parekidetasuna eta aniztasunaren
arloetara bideratzen diren diru-partidak.
Hain zuzen, balore horien gainean eraiki

PROYECTO PRESUPUESTARIO DE 2019

12.055.173
El proyecto de presupuesto del
Ayuntamiento para 2019 asciende
a 12 millones de euros, lo que
supone un incremento superior
a los 700.000 euros respecto al
ejercicio actual. El aumento presupuestario se lleva a cabo gracias al
incremento del fondo foral, nuevas
urbanizaciones o por el impuesto
de actividades económicas.
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1.730.887

El 2019 se van a destinar
1.700.000 euros para el capítulo
de inversiones. Las actuaciones
más significativas que se llevarán a cabo serán las propuestas
planteadas por la ciudadanía en
el plan de movilidad Kale Irekiak,
la nueva urbanización de Ugartondo y mejoras en el sistema de
saneamiento de Erroizpe.

805.273

Con el objetivo de fomentar el trabajo de las asociaciones populares, el equipo
de gobierno ve primordial
mantener la política de
subvenciones , y es por eso
que destinará una cuantía
importante también en el
2019: algo más de 800.000
euros .

3.964.000
El 33 % de los gastos previstos
para el ejercicio 2019, un total de
3.964.000 euros, son los que corresponden a los gastos de personal.
Esa cifra es el reflejo de la apuesta
que se realiza por garantizar un
servicio público de calidad, priorizando la contratación directa, en
detrimento de la subcontratación
de los servicios públicos.
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nahi da Usurbil jasagarria, eta zeregin
horretarako 3,7 milioi euro emango dira.
Horren guztiaren helburua ongizartea
eraikitzea da, hots, usurbildarrak, haur,
gazte zein adineko, ondo eta duintasunez
bizitzea, eta helburu horretara bi milioi
euro bideratuko dira. Garapen ekonomikoa, gizarte zerbitzuak eta kirola,
besteak beste, horretarako bitarteko dira
eta helburu horren zerbitzura jarri dira.
Hortaz, herri-proiektu hori aurrera eramateko, udal-gobernuak udala herriaren
zerbitzura jarri nahi du eta baliabide propioei lehentasuna eman. Horren lekuko
da, esate baterako, pertsonalgo-gastuak
aurrekontu osoaren % 33 hartzea. Xabier
Arregi alkatearen esanetan, zenbaki horren atzean, “hautu politikoa” dago: “Udalak langile asko ditu, azpikontratazioa,
ahal den neurrian, baztertu egiten dugulako. Langileak, gainera, lan-baldintza
onetan izan nahi ditugu, azken batean,
herriarentzat inbertsio bat delako”.
Diru-laguntzetarako, 800.000 euro
Gastu arrunten barruan sartzen dira
Udalak urtero kaleratu ohi dituen dirulaguntzak. Diru-poltsa handia bideratzen
da: 800.000 euro. “Herri gutxi izango dira
guk adina diru bideratzen dutenak. Hori
ere apustu politikoa da. Auzolanari, elkarlanari, herrigintzari ematen diogun garrantziaren isla da. Herri bizia izatea eta
ondo funtzionatzea da gure helburua”.

Irekiak prozesuan eskatu zen oinezkoen
segurtasuna bermatzeko. Horretarako,
162.000 euro bideratuko dira.
. Ugartondoko urbanizazioa: Ia 500.00
euro bideratuko dira, eta, besteak beste,
Ugarte baserri aurreko bidea, Haur
Eskolara doana, konponduko da, herritarrek eskatu bezala.

. Kalezar: Auzotarrek eskatu bezala, datorren urteko aurrekontuetatik 100.000
euro bideratuko dira Pelaioenea etxeko
egitura eta teilatua birgaitzeko.
. Ur sarean eta sisteman hobekuntzak:
265.000 euro. Hiru egitasmo gauzatuko
dira diru-partida horrekin. Batetik, Erroizpeko presan filtrazio-sistema ezarriko
da, presako ura ere erabili ahal izateko;
bigarrenik, Aginagan, ur-sareko zati bat
berrituko da; eta, hirugarrenik, ur-kontagailuak berrituko dira.

. Santuenerako egitasmoak: Auzoko
beheko errepidean oinezkoentzat zati
bat nola egin aztertzeko proiektua egingo
da, batetik, eta, bestetik, Oria ibaiarekin
harremana bermatzeko ‑Errioa Bizi planean jaso bezala‑, lurrak erosi eta bide
bat egingo da auzoa eta ibaia lotzeko.

. Usurbil 0.0 plangintza: Herri-konposta
martxan jartzeko, 39.000 euro bideratuko dira, besteak beste.

. Ibaiertza txukundu: Errioa Bizi! ekintzaplanean jaso bezala, Zumartegiko ibaiertza txukundu egingo da: 110.000 euro.

. Oiardoko kanpoko futbol-zelaia: Egoera
txarrean dago belar artifiziala eta berritu
egingo da: 58.000 euro.

. Aginagarako egitasmoak: Bi proiektu
gauzatuko dira 2019an, biak ala biak Kale
Irekiak prozesuan eskatutakoak. Batetik,
Elutxetik herrigunera joateko bidea egiteko diru-partida aurreikusi da (30.000
euro), eta, bestetik, Aginagako erriberan,
Eizazpi eta Origain arteko bidea txukun- Aurreko urteetan egin bezala, aurten ere
herritarren ekarpenak bildu nahi izan ditu
duko da (65.000 euro).
udal-gobernuak aurrekontu-proiektuan,
. Pikaola eta Saizar arteko espaloia: izan ere, euren ustez, herritarren hitza
Harane futbol-zelaira igotzeko, herriko kontuan hartu ezean, ezin da aurrekontu
gaztetxo askok erabiltzen duten errepi- egokirik taxutu. Asmo horrekin egin didea da, eta ez da batere segurua. Kale tuzte bilerak Zubietan, Aginagan, Txokoal-

den, Santuenean, Kalezarren eta Kaxkoan.
Bilerak ez dira oso jendetsuak izan, baina
herritarrekin zuzeneko hartu-emana
izateko eta auzoen egunerokoaz hitz egiteko oso baliagarriak izan dira. Munalurrako
bilera bertan behera geratu zen, ez baitzen
herritarrik bertaratu.

Inbertsioak: 1.830.000 euro
Inbertsioen atalean lehentasuna izango dute, batik bat, legealdi honetan
herritarrekin egindako parte hartzeko
prozesuetan proposatu diren ekimenek.
Hala, Usurbil 0.0 hondakinak kudeatzeko
plangintzan,
mugikortasun-planean
edota Oria ibaiaren ingurua biziperritzeko planean aurreikusten diren hainbat ekimen gauzatuko dira. Hona hemen
adibide batzuk:

Auzoz auzo aurkeztu dituzte
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Alaitz Kamino herritarrak kudeatuko du
Aginagako Arrate taberna: “Oso gogotsu gaude”
Hainbat hilabetez itxita izan da jubilatu-elkarteko taberna, kudeatzaile baten esperoan. Pleguetan zehazten ziren baldintzak bete ditu
Alaitz Kaminok, eta hari esleitu berri dio zerbitzua Usurbilgo Udalak. Azaroaren 15ean ireki zuen taberna.

U

surbilgo Udalak Aginagako
Arrate
jubilatu-elkarteko
taberna esleitu berri dio Alaitz
Kamino
herritarrari.
Aurreko kudeatzaileak tabernari uko egin
ostean, hainbat hilabetez izan da taberna
itxita, eta Aginagan hutsune handia utzi
zuen. Izan ere, azken boladan, tamalez,
itxiera dezente izan dira Aginagan, Eiza
denda eta Etxebeste jatetxea kasu. Eta
itxiera horiek nabarmen ari dira eragiten
herriaren eguneroko martxan. Horregatik, azken hilabeteotan Udala burubelarri aritu da Arraterako kudeatzaile
baten bila. Hala, esleipenerako pleguetan
zehazten ziren baldintzak bete ditu Alaitz
Kamino usurbildarrak, eta, horrenbestez,
hari esleitu dio zerbitzua. Kontratuaren
iraupena urtebetekoa izango da, baina
indarraldia urtez urte luzatu ahal izango
da, beste hiru urtez, lau urte bete arte.
Egin beharreko txukunketa lanak amaituta, azaroaren 15ean ireki zituen Arrateko
ateak Alaitz Kaminok. Goiz hartan bertan
izan ginen berarekin, eta lehen orduetako urduritasunak nabariak ziren. Baina
baita poza ere. Aldamenean izango ditu
Aroa Bengoetxea eta Fernando Delgado.
Ibilbide luzea egin du Alaitz Kaminok
ostalaritzan. 20 urte egin ditu Zubietako
Araeta jatetxean lanean eta azken sei
urteak Artzabalen. Orain, beste urrats
bat egin, eta Arrate jubilatu-elkarteko
taberna kudeatzera animatu da: “Beroal-

Alaitz Kamino eta Aroa Bengoetxea, irekieraren egunean.

di bat izan da. Aukera ona zela ikusi nuen,
eta animatu egin naiz”. Baikor dago, eta,
batez ere, gogotsu eta pozik.
Tabernako zerbitzua eskaintzeaz gainera,
jatetxe bihurtu nahi du Arrate. Hala, alde
batetik, astelehenetik ostiralera eguneko
menuak emango dituzte. “Etxebeste
jatetxeak egunero menu dezente ematen
zituen, eta bezero horiek berreskuratu
nahiko genituzke. Oraingoz ezin dugu
aurreikusi zenbat menu eman ditzake-

“Aginaga pixkanaka
hiltzen ari da, eta Arrate
berriz zabaltzeak herria
berpizten lagunduko du”
Alaitz Kamino

Aginagako Arrate tabernako kudeatzailea

El bar Arrate ya tiene adjudicatario
Tras pasar varios meses cerrado, el 15
de noviembre volvió a abrir sus puertas
el bar del Hogar de Jubilados Arrate de
Aginaga. La usurbildarra Alaitz Kamino
ha presentando una oferta que cumple
con todas las condiciones expuestas en
el pliego de condiciones, por lo que el
Ayuntamiento le ha adjudicado el bar.
La licitación es para un año, prorrogable
anualmente por otros tres años, como
máximo a cuatro. El canon a pagar mensualmente será de 25 euros (más el 21 %
de IVA, asciende a 30,25 euros).
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La nueva adjudicataria tiene previsto
ofrecer menú del día de lunes a viernes,
y para el fin de semana una carta especial. Además, ofrecerá servicio de comedor a los niños y niñas de la Escuela
Infantil.
Alaitz Kamino está con ilusión, positiva y
con muchas ganas. Tiene una larga experiencia en el mundo de la hostelería.
Los y las aginagarras han recibido la noticia con entusiasmo y alegría, ya que la
apertura del bar Arrate es crucial para la
marcha cotidiana de Aginaga.

gun, baina horren aldeko apustua egin
dugu”. Astelehenetik ostegunera bitarte, 9:30ean ireki eta 20:00etan itxiko
dute. Asteburuetan gauez ere zabalduko dute; asteburuari begira bestelako
eskaintza landu dute. Ogitartekoak eta
plater konbinatuak emateaz gain, menu
berezi bat eskaintzeko asmoa ere badute. “Usurbildik jendea etortzea nahiko
genuke”. Horrek, dudarik gabe, Aginagari
beste bizitasun bat emango diola garbi
du Kaminok.
Aginagarrek pozik eta gustura hartu
dituzte: “Aginaga pixkanaka hiltzen ari
da, eta nik uste Arrate berriz zabaltzeak
herria berpizten lagunduko duela. Bertakoek elkartzeko, lasai egoteko, kafe bat
hartzeko... gune baten falta dute, eta hutsune hori estali nahi dugu”. Behar hori
neguan, gainera, are nabarmenagoa da:
“Kalean egon beharrean, hemen tabernan egoteko aukera izango dute”.
Eskola Txikiko jangela
Beste alde batetik, Eskola Txikiko jangela
ere izango da Arrate. Orain arte ere hala
izan da. Haatik, hemendik aurrera, han
bertan prestatuko dute bazkaria. Orain
arte, Auzolan catering enpresak zuen
zerbitzu hori esleituta. Eskola Txikiko
gurasoek gustura hartu dute aldaketa,
izan ere, bertako produktuak eta bertan
prestatuko baitute eguneroko bazkaria.
Egunero 14 umeri emango diete bazkaria. Udalak zerbitzua baldintza onetan esleitu duela dio Alaitz Kaminok eta Udalaren aldetik jasotako laguntza eskertu du.
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El buen trato, la
base imprescindible

Joseba Gabilondo eta Maialen Gartzia, Usurbilgo hezkidetza-programako arduradunak.

Arremanitz kooperatiba, Hezkidetza-programako arduradunak

“Usurbilek ezaugarri egokiak ditu
Tratu Onen herri bilakatzeko”

U

surbilgo Udaleko Parekidetasun
Sailak urte asko daramatza
Arremanitz Kooperatibarekin
lanean, hezkidetzako programen gainean. Berriki luzatu diete zerbitzua, eta horixe izan da aitzakia haiekin
egoteko. Indarkeria Matxistaren kontrako Nazioarteko Eguna pasatu berritan,
prebentzioaren garrantzia azpimarratu
dute: neska eta mutilen arteko tratu onak
lantzea.
Azalduko diguzue, labur, zein den zuen
taldearen egiteko nagusia?
Duela 8 urtetatik egiten dugu lan
Usurbilen. Arremanitzen egitasmoek hiru
ardatz nagusi dituzte: parekidetasuna
edo hezkidetza, tratu onak eta sexuhezkuntza. Usurbilen lehen biak lantzen
ditugu,
Harremonak
egitasmoaren
bitartez.
Hezkuntzan eragin nahi duzue, jendartearen eraldaketa sustatzeko. Nola
egiten duzue lan? Ikasleekin soilik?
Harremonak egitasmo integrala da.
Horregatik, ikasleez gain, irakasle eta
familiekin ere aritzea da gure xedea. Baita
udala eta herriko gainerako eragileekin
ere, izan ere, hezkuntza komunitatea ez
da eskolara bakarrik mugatzen. Guretzat
garrantzitsua da ikasle, irakasle, familia
eta komunitatea eraldaketarako norabide
berean izatea.
Zein da programaren helburuak? Eta ze
gai jorratzen dituzue?
Harremonak egitasmoaren zeharkako
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helburu bat da emakumeen aurkako
indarkeriei aurrea hartzea. Hori lantzeko
abiapuntua, tratu onak dira. Modu honetan lortzen dugu neskak eta mutilak ez
jartzea aurrez aurre, eta ikustea denok
hobeto bizi gaitezkeela elkar ondo hartuz
gero. Alegia, parekidetasunean, gizarte
bidezkoago batean, denontzat daudela
onurak. Gaiak adinaren arabera aldatzen
dira. LHn, adibidez, hasi gaitezke familia
eredu anitzak ikusten, edo lanaren banaketa estereotipatuaz jarduten. DBHn eta
zikloetan, autoestima indartzen saiatzen
gara, eta harremanak aztertzen ditugu:
ikaskideekin, koadrilan edo neska eta
mutilen artean, adibidez. Gai batzuk
sexuka bereizita lantzen ditugu: neskek
haien artean hitz egiteko aukera izan
dezaten, eta mutilek mutilekin. Eraso
sexistak edo homofobia lantzeko probestu dezakegu, esaterako.
Zein izan ohi da gazteen jarrera?
Oro har ona. Irekia eta parte-hartzailea.
Hala ere, talde bakoitzak bere berezitasunak ditu, eta bere barne dinamiketara
moldatzen gara.
Edonola ere, hezkuntzaren gain ezin
da ardura osoa utzi. Ze beste arlotatik
eragin beharko litzateke? Komunikabideak ere, hor daude.
Hezkuntzan soilik lantzen denak bide
laburra du. Gazteek badakite zer den
gizartean eskatzen zaiena eta zer
eskolako ikasgai hutsa. Horregatik da
ezinbestekoa herri-kulturan tratu onen
ikuspegia txertatzea. Hedabide handiak,

Promovido por el Departamento de
Igualdad del Ayuntamiento, la Cooperativa Arremanitz lleva ocho años impartiendo el programa ‘Harremanok’
en los diferentes centros escolares de
Usurbil, con el objetivo de promover un
buen trato, la paridad y la diversidad sexual. Esa es precisamente la mejor vía
para afrontar eficazmente la violencia,
especialmente la violencia contra las
mujeres. Este programa cuenta con un
carácter integral, en aras de difundir la
cultura de los buenos tratos a toda la comunidad educativa. Los entrevistados
recalcan que Usurbil tiene las condiciones óptimas para convertirse en un municipio de buenos tratos.

esaterako, tratu txarrei begira daude,
eta horiek izaten dira notizia nagusi.
Herrietako komunikabide txikiek errazago begiratzen diete tratu onei, herri
dinamika eraikitzaileei, gizartearen eraldaketarako mugimenduen ekarpenei,
egunerokotasuna mugitzen duten zaintzako lanei...
Gaur egun, Internetaren ondorioz, gazte
eta nerabeek dena eskura dute. Nola
eraiki filtro egokiak euren ingurua interpretatu eta guztia irentsi ez dezaten?
Gai konplexua da hori. Gazteek oinarri
emozional osasuntsua badute, errazago
jarriko dituzte beraien buruak babesteko
mugak. Oinarri hori sendoa ez denetan, menpekotasun jarrerak garatzea
errazagoa izango da. Horregatik da garrantzitsua familien lana euskarritzeko
eta osagarritzeko herri-ikuspegi bat
garatzea. Zaintza-sareak, lankidetzak,
formazioak, aholkularitzak, aisialdi aukera esanguratsuak... Denen ahalegina
behar da, gazteak osasuntsuago hazteko.
Beste zerbait gehitzeko?
Usurbilek ezaugarri egokiak ditu Tratu
Onen herri bilakatzeko. Herritarrak eta
eragileak adoretu nahi ditugu begirada
berriz behatzera herriako jardunak. Maiz,
akatsen bila gabiltza. Gure proposamena
da, gure egunerokoa elikatzen duten zaintza eta tratu on horiez ohartzea, eta mahai
gainean jartzea. Esatea: honen guztiarengatik ez balitz, ni ez nintzateke hain gustura, hain eroso biziko Usurbilen. Eskerrik
asko, hau posible egiten duzuenoi.
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Enplegua sustatzeko helburuz,
41 kontratu egingo dira eskualdean
Udalek 22 kontratu egiteaz gainera, eskualdeko enpresei diru-laguntzak emango diz-

El servicio vasco de empleo-Lanbide
ha resuelto la convocatoria de ayudas para acciones locales de empleo.
Desde los ayuntamientos de BeterriBuruntza (Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil)
se van a gestionar diferentes proyectos orientados a mejorar la empleabilidad de las desempleados/as de
la misma. Estas acciones se podrían
resumir en dos ámbitos: programa de
ayuda a la contratación para las empresas de la comarca y contratos en
los ayuntamientos para el desarrollo
de proyectos varios. Se primará la inserción laboral de desempleado/as,
prioritariamente mujeres y parado/as
en riesgo de exclusión social.

kiete, 19 langabetu kontratatzeko. Emakumeek edota gizarte-bazterketa arriskuan
dauden herritarrek izango dute lehentasuna kontratu guztietan.

L

anbidek kaleratu berri duen
Tokiko enplegu ekintzak deialdia
baliatuz,
Beterri-Buruntzako
udalek proiektu ezberdinak
jarri dituzte martxan, eskualdeko langabetuen lan egoera hobetzeko asmoz.
Hala, alde batetik, eskualdeko enpresei
kontrataziorako diru-laguntzak eskainiko
zaizkie eta lan kontratu horietan emakumeei edo gizarte-bazterketa arriskuan
(iraupen luzeko langabetuak, 55 urtetik
gorakok edota DBEren hartzaile edo onuradunak) daudenei lehentasuna emango
zaie, eta, beste alde batetik, eskualdeko
udaletxeetan proiektu desberdinak
burutzeko kontratuak egingo dituzte.
Proiektuok garatzeko, perfil teknikoa
duten eskualdeko gazte langabetuak
kontratatuko dira, eta perfil teknikoa
ez dutenak udaletxeetako brigadetan
aritzeko kontratatuko dira.
Eskualdeko udaletxeek, guztira, 22 kontratu egingo dituzte, abenduaren 31a
baino lehen. Azaroan argitaratu ziren
Lanbiden (www.lanbide.eus) lan-eskaintzak, eta, lan-deialdi horietara aurkezteko,
ezinbestekoa da Lanbiden izena emanda
izatea. Kontratu bakoitzaren iraupena
proiektuaren araberakoa izango da, baina kontratuek lanaldi osoan 5 hilabeteko

41 contratos,
para promover
el empleo

Brigada lanean.

batez besteko iraupena izango dute.
Eskualdeko biztanleek izango dute lehentasuna.
Bestetik, 19 diru-laguntza kudeatuko
dira ere Beterri-Buruntza eskualdean.
Andoain, Astigarraga, Hernani, LasarteOria, Urnieta eta Usurbilgo udaletan
kokatuta dauden enpresa guztiak izan
daitezke laguntza horien onuradunak.
Laguntza jasotzeko, kontratua eskualdekoa den langabetu bati egin beharko
zaio (Lanbiden inskribatua). Kontratuek 3 hilabeteko iraupen minimoa izan
beharko dute, lanaldi osokoak eta
enpresa onuradunak 3 hilabete lehenagoko plantilarekin alderatuta hazkunde
netoa izan beharko du.
Informazio gehiago: www.usurbil.eus.

Así las cosas, antes del 31 diciembre
los ayuntamientos tendrán que formalizar 22 contratos específicos. La
duración de cada contrato varía en
función de las necesidades de cada
proyecto pero tienen una media de 5
meses de duración a jornada completa. Tendrán preferencia las personas
empadronadas en la comarca. Por
otra parte, se van a gestionar 19 ayudas a la contratación en la comarca de
Beterri-Buruntza. A estas ayudas podrán optar todas aquellas empresas
que estén ubicadas en alguno de los
municipios de la comarca.
Más información: www.usurbil.eus.

Errekatxikiko parkea
Kale Irekiak parte hartzeko prozesuan Udarregiko ikasle eta gaztetxoekin egindako saioetan ateratako proposamena izan zen honakoa: Errekatxikin jolasgune bat egitea, inguruarekin harmonian eta
integratuta. Hala, Kalezarrera doazen eskailerak berrituta, gazteek
egindako proposamenari heldu, eta proiektu hori gauzatzeko urratsak ematen ari da Udala. Hala, IPlay Urban enpresari esleitu berri zaio
jolasgunearen horniketa eta muntaketa, eta aurreikusten da apirilaren
amaierarako prest izatea. Proiektuaren kostua 45.843’83 eurokoa da
(% 21eko BEZa 9.627’20, guztira 55.471’03 euro).
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