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Olatz eta besteak

Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

E

guraldi ona lagun, igandean Deba
eta Ondarroa arteko mendi buelta
ederra egin genuen. Saturraranera iritsita, hantxe topatu genuen 1938tik
1944ra bitartean Saturraranen preso izan
zituzten emakumeen eta II. Errepublika,
askatasuna eta demokrazia defendatzeagatik errepresio faxistaren biktimen omenez
2007ko urtarrilean paratutako oroigarria.
Izan ere, garai hartan, milaka emakume
eta haur kartzelaratu zituzten Saturrarango
espetxean. Frankisten zigor politikaren eta
kate errepresiboaren ardatz nagusietakoa
izan zen. 1939an, 500 presorendako prestaturik zegoen leku txikian, 11.000 emakume
zituzten gatibu, ziega eta aretoetan pilatuta.
Bizi-baldintza tamalgarrietan iraun zuten,
gaixorik eta gosez. 116 emakume eta 56
haur gaixoturik hil ziren, murruen artean.
Gerraosteko kapitulu beltza da hau, nahi
baino gehiagotan historiak ezkutatu duena.
Izarren argia filmak erakutsi zigun hango bizimodu latza; orduko emakumeen adorea.
Ez dut hitzik nire miresmena adierazteko.
Handiegiak dira presondegietako hormatzarrak, barruan gertatzen dena ikusteko.
Gertatzen denaz jabetzeko. Historiak ez ezik,
sistemak berak egiten du ikusezin espetxe
barruko egunerokoa. Bizitza. Eta gizarteak
apenas begiratzen dio. Ez dira asko emakumeez eta espetxeaz jarduten duten argitalpen eta ikus-entzunezko lanak. Duela
hilabete inguru, ETB1eko Ur handitan saioak
espetxean dauden edota espetxean ama
izan diren emakumeen lekukotza eskaini
zigun. Ezkutuan gelditzen den errealitate
ikusezin hori azalerazi zigun: emakumea
bere bakardadean. Izan ere, nola bizi dira
emakumeak gizonek gizonentzat eraikitako
espazioetan? Nola izan ama baldintza gogor
horietan?
Espetxean ama izateko erabakia hartu duten
emakume presoak miresten ditut. Miresten
dut euren ausardia, adorea, indarra eta ke-
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mena. Espetxeak askatasuna lapurtu die,
baina ez ama izateko eskubidea. Eskubide
hori egikaritzeko hautua txalotzen dut.
Miresten ditut, pertsonak suntsitzeko tokian
bizi berri bat ernaltzeko ilusioa, erabakia eta
gaitasuna izateagatik.
Miresten ditut, etxetik urrun, bikotekidearen
konplizitaterik gabe, ziegaren bakardadean
eta konfiantzako ginekologorik gabe haurdunaldiaren gorabeherei, minei, beldurrei,
pozei aurrea hartzeko gai izateagatik.
Miresten ditut, ziegan urak bota, txirrina jo
eta jo eta inork kasurik egin ez, eta egoera
larri horietan euren gorputza eta aldartea
kontrolatzeko gai izan diren emakumeak.
Miresten ditut, eskuburdinekin edota poliziaz inguratuta eta askatasun-gabetze izugarri baten erdigunean erditu duten emakumeak.
Miresten ditut erditu eta gero, ahul eta ume
jaioberriarekin 12 metro koadroko ziegara
itzuli eta bizi berri bati ekin dioten emakumeak eta haurrak. Amaren maitasuna,
altzoa, abaroa baino ezagutu ez duten haurrak.
Miresten ditut egoera zaurgarri horretan
ahizpatasuna erakusten duten emakume
presoak.
Miresten ditut amaren erabakiarekin bat
egin eta sostengu osoa eman dieten senideak eta lagunak.
Miresten ditut Olatz eta beste guztiak. Ez
historiak ez gizarteak ahanzturara zigortu ez
ditzan.

El domingo hicimos una bonita ruta entre
Deba y Ondarroa. Llegados a Saturraran, encontramos el monolito en homenaje a las mujeres apresadas en la cárcel de Saturraran entre 1938 y 1944 y a todas aquellas que fueron
victimas de la represión fascista por defender
la II. Republica. Preparada para 500 presas,
en 1939 había 11.000 mujeres apiladas allí.
Un desgarrador dato: 116 mujeres y 56 niñ@s
murieron enfermas. Un capítulo negro de la
posguerra, ocultado demasiadas veces.
Son demasiado grandes los muros de las prisiones para ver lo que pasa dentro. Y la sociedad apenas mira. Hace un mes, el programa
Ur Handitan de ETB1 nos ofreció el testimonio
de mujeres que han sido madres en prisión.
¿Cómo viven las mujeres en los espacios construidos por y para los hombres?
Admiro las mujeres presas que han tomado
la decisión de ser madres en prisión. Admiro
su valentía y su fuerza. La cárcel les ha robado
la libertad, pero no el derecho a ser madres.
Admiro la determinación de aquellas que han
decido fecundar una nueva vida en un lugar
donde se destruyen personas.
Las admiro por ser capaces de afrontar los
miedos, dificultades y alegrías que genera un
embarazo, lejos de casa, sin la complicidad de
su pareja y sin un ginecólogo de confianza.
Admiro a las mujeres que han roto aguas en
la celda y aun tocando el timbre desesperadamente sin obtener respuesta del funcionario
de turno, han sido capaces de controlar su
cuerpo y su ánimo en una situación tan crítica.
Las admiro por dar a luz rodeadas de policías,
e incluso con las esposas puestas, en medio
de una terrible privación de libertad.
Admiro a las mujeres y niñ@s que, después
de dar a luz, han vuelto débiles a una celda
de 12 metros cuadrados, y han iniciado una
nueva vida. Admiro a los niñ@s que sólo han
conocido el amor y el amparo de su madre.
Admiro a las prisioneras que muestran su
hermandad con las compañeras presas.
Admiro a los familiares y amig@s que han
dado todo su apoyo a estas mujeres.
Admiro a Olatz y a todas las demás. Para que
ni la historia ni la sociedad las condene al
olvido.

Eraikitzen, burujabetzen, ‘Usurbiltzen’
Legealdirako konpromisoak eta konpromiso horiek betetzeko 130 neurri barne hartzen ditu Legealdiko Planak, hurrengo lau urteetan
bakoitza noiz egin asmo duten zehaztuta. Hori guztia, ‘Usurbiltzen’ lelopean: “herria elkarrekin eraikitzera” gonbidatu dituzte herritarrak.

L

egealdiko lau urteetan ardatz
izango dituen konpromisoak
eta horiek lortzeko egin asmo
dituen 130 neurri bildu ditu udal-gobernu
berriak Legealdiko Planean: urtarrilaren
31n aurkeztu zieten herritarrei, Sutegin.
Usurbiltzen lelopean egingo dituzte horiek guztiak, Agurtzane Solaberrieta Mesa
alkateak azaldu duenez: “Udal-gobernuak
egiten dituen lan guztiek helburu bakar bat
dute, Usurbil eraikitzea. Hori adierazteko,
gure herriaren izenetik abiatuta aditz bat
sortu dugu: usurbiltzen”. Neurri horiek guztiak ageri diren webgune bat ere egin dute,
usurbiltzen.eus: une oro, bakoitza zertan den
kontsultatu ahal izango dute herritarrek.
Lelo berriak badu beste esanahi bat ere:
izan ere, 2021ean 650 urte beteko dira
Usurbil Donostiatik bereizi zenetik. Zentzu
horretan, burujabetzaren aldarri bat ere
egin nahi dute, Solaberrietaren esanetan:
“Usurbil bereizten duten ezaugarrietan sakonduz, izaera propioa aldarrikatuz”.

HERRI-NORTASUNA
Usurbilgo “herri-nortasunaren ikur” diren
balioak “zaintzeko eta indartzeko” 43 neurri
berri proposatu ditu udal-gobernuak. Emakumeen Etxea sortzea eta maskulinitate
eredu berriak lantzea izango dira emakumeen ahalduntzea bultzatzeko eta haiek
libre biziko diren eta aukera-berdintasuna
bermatuko dien herria eraikitzeko neurrietako bi. Herritar guztien arteko elkarbizitzari beha, aniztasunaren diagnosia
eta plana egin asmo dituzte. Herri-auzoei
lotutako hamabost neurri bildu dituzte
planean: jada abiatuta daude, esaterako,
Aginagako kaxkoa oinezko bihurtzeko
proposamenaren lanketa eta Txokoalden
auzotarrentzako izango den ekipamendu
publiko bat sortzeko lanak. Baina, horrez
gain, gainerako auzoetako herritarrekin ere
saioak egin nahi dira, auzoak bizigarriak izan
daitezen zein behar dituzten identifikatzeko. Herritarrek Usurbilgo euskaltegian ikas
dezaten bultzatzea edo Hitza Jasoz ahozko
ondarea jasotzeko proiektuarekin jarraitzea
izango dira euskaraz eta ele anitzez biziko
den herria sustatzeko neurrietako bi. Horrez gain, udalaren harremanak euskaraz
egin daitezen bermatzeko neurriak hartuko
dituzte.

Dozenaka herritarren aurrean aurkeztu zuten Legealdiko Plana udal-gobernuko kideek.

HERRI JASANGARRIA
Ingurumenarekin harmonian bizi ahal
izateko beste 51 neurri proposatu ditu
udal-gobernuak. Hiri Antolamendurako
Plan Orokorra hasieraz onartzea izango da
horietako bat: udal-gobernuak hurrengo
10-15 urteetarako zein ikuskera duen jasotzen da. “Hirigintza jasangarria bultzatzea, espazioen berrerabilera hobestea,
genero-ikuspegiaren lanketa eta euskara
bermatzea” izango dituzte ardatz. Mugikortasun jasangarriaren bidean, bidegorrien
plana gauzatzea, Askatasuna plazan autobus geltoki berria egitea, puntu beltzei irtenbidea ematea dagokien erakundeekin, eta
oinezkoei lehentasuna ematea, erdigunea
oinezko bihurtuz: udaletxe ingurua, Bordatxo biribilgunea eta Artzabal eta Mikel Laboa plazaren arteko kalea. Klima aldaketari
aurre egiteko, trantsizio energetikoa “ezin-

‘USURBILTZEN.EUS’
Edozein unetan
kontsultatu ahal izango
da Legealdiko Planean
bildutako 130 neurriak
zertan diren

bestekotzat” jota, energia mahai bat eratu
eta plangintza bat egingo du udalak. Udalerriko argiteriaren azterketa orokorra egin
eta urtez urte hobetzeko plan bat idatziko
dute. Kutsadura murrizte aldera, airearen
kalitatea neurtzen jarraituko du, eta ibai
eta erreken inguruko hobekuntzak landu.
Usurbil 0.0. programa garatzeko helburuarekin, errauste-planta geratzeko lan-ildoarekin jarraituko du udalak, baita gaikako
bilketa hobetzen jarraitzeko modu berriak
bilatzen ere. Uraren kudeaketa hobetzeko
neurriez gain, natura-guneak babestu eta
sustatu nahi dituzte, baita elikadura burujabetzaren norabidean urratsak egin ere,
esaterako, bertako ekoizleen ekoizpena
merkaturatuz eta lehen sektorean aritzeko
baldintza administratiboak hobetuz.

ONGIZARTEA
Herritarrak ongi bizitzeko, “osasuntsu, zoriontsu eta duintasunez”, beste 24 neurri
proposatu dituzte. Tokiko garapen ekonomikoa sustatzeko, esaterako, herriko merkataritza eta ostalaritza biziberritzeko plana
eguneratuko dute. Horrez gain, tokiko garapenaren inguruko hausnarketa egin eta
eredu bat definituko dute, ekonomia sozial
eraldatzailearen norabidean. Gizarte politikei dagokienez, gizarte bazterketari aurre
egiteko, Gizarte Larrialdietarako Laguntza
propioen udal-araudia osatuko dute, dirulaguntza propioen poltsa sortuz, herrian
sor daitezkeen beharrei erantzuteko. Zahartze aktiboa eta bizi-baldintza duinak bermatzeko, besteak beste, udala, Matia eta

Goretti Aranburuk mural bat egin zuen
Sutegiko kristalean, aurkezpenean
entzundakoarekin; Luken Arkarazo eta
Lur Etxeberria zinegotziek bertso musikatu
bat sortu zuten, propio, ekitaldirako.

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lantzen ari
den hitzarmen sozialean jasotzen diren lanildoei helduko diete Kalezarko etxebizitza
zaintzadunen auzunearen bidez. Herritarren premiei erantzungo dien etxebizitzapolitikak garatzeko, besteak beste, Txirikorda gauzatu eta alokairua sustatuko dituzte;
alokairu sozialera bideratzen diren etxebizitzen esleipen eredua aldatzea ere aurreikusi dute, udal erregistroa osatuz. Jarduera
fisikoaren eta kirolaren plan integrala osatze
aldera, kirolerako mahai eragile bat sortuko
dute, eta herriko kirol diagnosia egin, kirol
azpiegiturak hobetzen jarraitzeaz gainera.

UDALA,
HERRIAREN ZERBITZURA
Neurri horiek guztiak gauzatu ahal izateko,
udalak herriaren zerbitzura jardun behar
du, “elkarlanean eta herrigintzan”: bederatzi
neurri proposatu dituzte horretarako. “Herritarrekin, komunitatean lan egitea da gure
asmoa”. Parte-hartzean eta eredu demokratikoan sakonduko duen gobernantza eredua sustatzeko, auzoen eta udalaren arteko
harremana artikulatzeko eta iraunkortzeko
egitasmoak sustatuko dituzte, parte hartze
prozesuak eginez. Udal-politiketan genero
ikuspegia txertatzeko programa bat landu
eta garatuko dute, esaterako, aurrekontuak
genero-ikuspegiarekin landuta. Legealdiko
erronka handienetako bat udalaren berrantolaketa izango da. Herritarrei kalitatezko
zerbitzua eskaintze aldera, hainbat neurri
aurreikusi dituzte: administrazio elektronikoaren norabidean urratsak egitea, artxibo
sistema berria sortzea, udaletxea berritzea,
kalitatezko enplegu publikoak sortzea eta
langileei lanerako prestakuntza eta formazioa eskaintzea, besteak beste.

130 medidas para “construir” Usurbil
El gobierno municipal ha presentado
ante los y las vecinas de Usurbil el Plan
de Legislatura 2019-2023: son muchos
los compromisos que el grupo ha adoptado como suyos, y son 130 las medidas
que quiere llevar a cabo para cumplir
con esos compromisos. Todos ellos se
harán bajo el lema Usurbiltzen: un juego de palabras basado en el nombre de
Usurbil, conjugado como verbo, para representar que el gobierno municipal está
en marcha, “construyendo” el pueblo.
El lema Usurbiltzen, contiene, también,
otro significado. El 2021 se cumplirán
650 años desde que Usurbil se separó
de Donostia: en ese sentido es también
una reivindicación de soberanía. Todas
las medidas están disponibles en la página web usurbiltzen.eus: se actualizará
periódicamente, para que los y las usurbildarras puedan saber exactamente en
qué estado se encuentra el plan en cada
momento. Han clasificado todas ellas en
cuatro bloques:
1. Identidad popular. Son 43 las medidas propuestas por el gobierno municipal para “preservar y reforzar” los valores
que constituyen la seña de identidad de

Todas las medidas se
harán bajo el lema
‘Usurbiltzen’, un juego
de palabras basado en
el nombre del pueblo,
conjugado como verbo

Usurbil. Entre ellas está construir la Casa
de las Mujeres, en Pelaioenea, además
de hacer un proceso participativo con
ellas. También han previsto hacer un
análisis acerca de la diversidad de origen
de los y las usurbildarras, para poder hacer, después, un plan de acción.
2. Un pueblo sostenible. 51 son las medidas para poder vivir en armonía con la
naturaleza. Será necesario, entre otras
medidas, aprobar inicialmente el Plan
General de Ordenación Urbana: en él se
recogerá la proyección que el gobierno
municipal contempla para los siguientes
10-15 años. Además, se tomarán medidas para promover la movilidad sostenible y combatir la emergencia climática.
3. Sociedad del bienestar. Otras 24 medidas se destinarán al bienestar de los y
las usurbildarras, para que puedan vivir
“sanas, felices y con dignidad”. Por ejemplo, se actualizará en Plan de Revitalización del Comercio y la Hostelería local.
También quieren crear una normativa
municipal para crear unas ayudas de
emergencia social propias.
4. Ayuntamiento al servicio del pueblo.
Para poder llevar a cabo todas esas medidas, el ayuntamiento debe trabajar al
servicio del pueblo: han propuesto nueve medidas para ello. Uno de los grandes
retos de esta legislatura será la transición
hacia la administración electrónica, y,
además de eso, se hará un diagnóstico
del espacio del ayuntamiento, para crear
un plan de inversiones de cara al futuro,
en pro de optimizar su uso.

Kalezarko zaintzadun etxebizitzen auzunea
eraikitzen hasteko baimena du Matiak
Tokiko Gobernu Batzordetik pasatu zuten Matia Fundazioaren proiektua: obra hasteko baimena ematearekin batera amaitu dira
zaintzadun etxebizitzen auzunearen udal-tramitazio guztiak. Lanak martxoko lehen hamabostaldian hasiko direla aurreikusi dute.

K

alezarren egingo duten zaintzadun etxebizitzen auzunearen
urbanizazio proiektua onartuta,
Matia Fundazioak eraikitzen hasteko baimena du. Tokiko Gobernu Batzordean onartu
zuten, eta horixe izan zen proiektua gauza-

tzeko azken udal-tramitea. Urte luzeetan
komentua izandakoan egingo du Matiak auzunea: lanak martxoko lehen hamabostaldian hasiko direla aurreikusi dute. Hitzarmen sozial bat lantzen ari dira orain, hainbat
zerbitzuren arteko integrazioa lantzeko.

El barrio de viviendas con servicio de cuidados que Matia construirá en Kalezar ya tiene
luz verde para empezar las obras: aprobado
el proyecto de urbanización, se prevé que
las obras empiecen en la primera quincena
de marzo.

MAIDER AZURMENDI, Matia Fundazioko Proiektu Komunitarioen arduraduna

“Norbanakoari esanguratsu zaion hori egiteko aukera
ematea da zaintzadun auzunearen helburua”

E

stigmatizatuta daude zahar etxeak, Matia Fundazioko Proiektu
Komunitarioen arduradun Maider Azurmendiren (Zegama, 1976) ustez.
Kalezarren egingo duten zaintzadun etxebizitzen auzunea, berriz, herrian integratu
nahi dute, tokiko zerbitzuak koordinatu eta
gertukoago egin.
Zerk egiten du berezi zuen proiektua?
Berezi egiten du, besteak beste, Kalezarren
txertatuta egoteak. Ezagutu izan ditugunek
etxebizitza arruntetatik desberdintzen
dituen seinaleren bat dute, bai eraikuntzen
bai kokaguneen aldetik; aldentze bat edo.
Gurean, guztiz kontrakoa dugu helburu:
etxebizitza arruntak dira. Alde intimoa edo
pertsonala babesten dute, eta, era berean,
herritarrekin harremanak sustatuko dituen
guneak eta espazioak eskainiko ditu.
Psikologikoki asko lagunduko die horrek
bertan biziko direnei, ezta?
Baita gizarteko gainerako kideei ere: oraindik ere badago halako lekuetan oso gaizki
dagoen jendea bizi den ustea, gainditzen ari
bagara ere. Eta ez da hala: zaintza bereziak
behar dituen jendea biziko da, baina beraien
etxebizitza izango da. Auzunea baliogarria
izango da zahar etxeen inguruko estereotipo edo usteei aurre egiteko.
Zahar etxeak estigmatizatuta daude?
Bai, bai. Gaur egun, jendeari galdetuz gero
ea zahar etxe batera bizitzera joango litzatekeen, gehiengo zabal batek ezetz esango
lizuke. Batetik, orain arte eskaintzen dena ez
delako pertsonalki bilatzen duguna, gizar-

Maider Azurmendi.

tearekiko aldentzen bat dakarrelako. Baina,
bestetik, gerta daiteke egunen batean zaintza profesional eta berezi bat behar izatea,
eta horretara bideratutako baliabideak
behar dira. Dauzkagun baliabideak behar
horietara egokitu behar ditugu, eta berriak
sortu, beharko balira. Etxean edo gure ingurunean zahartu nahi badugu, laguntzarekin bada ere, egunerokoari eusteko baliabideak beharko ditugu (arretari, egiturari
edo giroari dagokienez). Horrek dakarren
guztiarekin: zer espazio ematen diogun
pribatutasunari, sozializatzeari, egunerokotasunean gure etxean egiten ditugunak
egiteko aukera izateari (lo egin, janaria prestatu, irakurri, hitz aspertu bat izan...). Norbanakoari esanguratsu zaion hori egiteko
aukera ematea da gure helburua.

“Este proyecto valdrá
para revatir los
estereotipos y prejuicios
en torno a las residencias
de ancianos”
MAIDER AZURMENDI
Responsable de proyectos comunitarios de Matia

Matiaren proiektuak berekin dakar hitzarmen sozial bat: zertan da?
Eraikina gauza bat da, eta bertan emango
den arreta eredua, pertsonan oinarritua,
beste bat. Logikoena da herrian eskaintzen
diren beste zerbitzuen eta prestazioen aterki orokorrean ondo txertatuta egotea, eta
guztien artean osotasun bat ematea. Horretarako, udaletik eskaintzen diren prestazio
guztiek ezaugarri berdinen artean txertatuta egon behar dute: etxez etxeko laguntza,
eguneko zentroa, baliabide komunitarioak...
Pertsona erdigunean jarriko duen arreta eredu bat izango da, zerbitzuen integraltasuna
bultzatuko duena. Oraindik egiteko daukagu hitzarmena: integratu beharreko arlo
guztiak edo eragile guztiek parte hartzea
litzateke egokiena, eta horretan ari gara.
Gizartearen zahartzea gaur-gaurko gaia
da: nola erantzuten dio auzune honek?
Batetik, hitzarmenaren bidez, herriko gizarte
politikan txertatzen da. Bestetik, norbanakoaren autonomia eta duintasuna bermatuko dituzten etxebizitzak dira. Egunerokoan
zaintza behar handiak dituzten pertsonentzako etxebizitzak izango dira, eta
horretara bideratutako ekipamenduak
izango ditu. Erabiltzaileak bizitza arrunta
egiteari emango zaio garrantzia, eta horretara bideratuko dira ekipamenduak: erosoak, goxoak, gustagarriak... instituzioak
eragiten digun urruntze horri aurre egiteko.
Unitate horietan edozein etxetan ditugun
guneak izango ditugu: deskantsurako lekua,
egoteko lekutxo bat, komuna, sukaldea edo
norbaitein hitz aspertu bat egiteko espazio
pribatu bat. Etxe batean bezala.

Akordioa sinatzearekin bat, nabarmen azkartu dira Zumarte musika eskola berritzeko lanak. / OS3 ARKITEKTURA

Uztailaren 17an Zumarteko obrak behin
betiko amaitzeko akordioa lortu du udalak
Udalaren eta Moyuaren akordioaren arabera, atzerapenik balego, 10.000 euro ordaindu beharko lizkioke Moyuak udalari atzerapen egun
bakoitzagatik. Udala lanean ari da musika ikasleek 2020-2021 ikasturtea Zumarte berrituan bertan has ditzaten eskolak.

Z

umarte berritzeko lanek epemuga dute, azkenean: uztailaren
17an musika eskola zaharberrituta egon dadin akordioa lortu du Usurbilgo
Udalak. Moyua enpresa ari da Zumarte
berritzen, eta obrak amaitzeko akordioa
behin betiko onartu dute urtarrileko ezohiko osoko bilkuran, EH Bilduren eta PSEEEren botoekin; aurka bozkatu du EAJk.
Egun horretan amaitzeko berme bat ere
ezarri dute: 10.000 euro atzeratutako egun
bakoitzeko.
Akordioa sinatu denetik, nabarmen azkartu dira Zumarteko lanak, denbora
asko geldirik eman ostean: urtebeteko
atzerapena dute dagoeneko. Hasieratik
“bide malkartsua” izan dute obrek, Agurtzane Solaberrieta Mesa alkatearen esanetan: “Hona iritsi ginenean, ataka zailean
zegoen obra: impasse batean, eta, gainera,
kasik epaitegietako bidean”. Atzeratzearen
arrazoien gaineko ikuspuntu “oso muturrekoak” zeuden obra zuzendaritzaren eta
Moyuaren artean, baina egoera horretan,
bi aukera baino ez zeudela azaldu du Solaberrietak: “Epaitegietako bidea hartu, edo
legeak ematen dituen aukerak probestuz,
negoziazioari ekin eta akordio bat lortu”.
Bi aldeek bigarren aukera hobetsi dute, eta
batzuek zein besteek konpromiso batzuk
hartu dituzte beren gain, gaia bideratzeko.
Udalak, bere aldetik, konpromiso ekono-

mikoei aurre egiteko bi hilabeteko epean
kreditu aldaketa bideratzea onartu du.
Izan ere, lanen prezioa obra esleitu zenean

-1.637.371 euro + BEZ- baino %20 handia-

goa izango da. Moyuak, bestetik, obrak
akordioan zehaztutako prezio itxian egitea
onartu du; uztailaren 17rako amaitzeko
konpromisoa hartu du, eta atzerapenik
balego, 10.000 euroko kalte-ordaina eman
beharko lioke udalari atzeratzen den egun
bakoitzeko. Lanak bukatu aurretik barrura
sartzeko baimena emango dio udalari, barrutik ekipatu ahal izateko.
Zumarte berritzeko akordioa lortzea izan
da udal-gobernu berriak esku artean izan
duen “lanik zailenetako” bat: “Proiektu
estrategikoa da Usurbilentzat, eta lehentasuna, beti, gure herriaren interes orokorra izan da: hau da, datorren urtean han
bertan hastea ikasturte berria, dagoeneko
urtebeteko atzerapena baitu obra honek”.
EAJk, bere aldetik, Zumarterekin gertatu
dena “kudeaketa txarraren” adibide dela
esan zuen plenoan, uztailaz geroztik obrak
geldirik egon direlako. “Ziurtzat ematen
da uztailean amaituta egongo dela: horrenbestetan aipatutako langileen lanbaldintzak beteko al dira?”. Moyuari eguneko 10.000 euroko kalte-ordaina ezartzea
“penalizazio gogorra” dela uste du EAJk.
Solaberrietak erantzun zion “penalizazio”
deitu zuen hori obrak amaitzeko berme-

tzat duela, eta, lan-baldintzei dagokienez,
kontratuan jasota daudenez, Moyuak neurriak hartu beharko dituela. “Zumarte ez
da langileen bizkar egingo: hari dagokio
baliabide gehiago bideratzea, orain arte ez
bezala; bi langile soilik zeuden lanean, eta,
orain, hamabost: begira ze martxa hartu
duen obrak”.

Luz verde al
acuerdo para
terminar Zumarte
el 17 de julio
El gobierno municipal de Usurbil ha
conseguido un acuerdo con la constructora Moyua para terminar la obra
de la escuela de música Zumarte, y
ya ha sido aprobado por el pleno extraordinario de enero, con los votos a
favor de EH Bildu y PSE-EE; PNV votó
en contra. Según la alcalde Agurtzane
Solaberrieta Mesa, las obras de Zumarte estaban en una situación muy
complicada cuando el nuevo gobierno
municipal llegó al cargo. “Teníamos
dos opciones: tomar el camino de los
tribunales, o empezar una negociación
y conseguir un acuerdo”. Concluidas
las negociaciones, las obras deberán
estar terminadas el 17 de julio; en caso
de demora, Moyua deberá abonar al
ayuntamiento 10.000 euros por cada
día de retraso.

Abierto el plazo
para inscribirse
en las huertas
municipales
Está abierto el plazo para inscribirse
en las huertas municipales de Olarriondo. En total, son siete las parcelas que están libres: tres de ellas tie-

Lursailaz gain, parkeko instalazioak eta erremintak eskura dituzte erabiltzaileek.

Zabalik dago Olarriondoko udalbaratzeetan izena emateko aukera
Zazpi lursail libre daude: 60 m2-ko hiru, eta 30 m2-ko lau. Izena ematen dutenek
baratzegintzaren inguruko ikastaro bat jaso dezakete, Ekoguneko baratze-parkearen bidez.

Z

abalik dago Olarriondoko udalbaratzeetan izena emateko
epea: zazpi lursail daude libre.
Bi tamainatakoak dira, 60 m2-

ko hiru, eta 30 m2-ko lau, erabiltzailearen
behar edo interesen arabera aukeratzeko. Izena eman ahal izateko, udaletxera
joan eta baimena eskatu baino ez da egin
behar: udaleko langileek jarriko dituzte
harremanetan erabiltzaile berriak udalbaratzeetako arduradunekin.
Usurbilgo Udala Ekoguneko baratzeparkearen kide denez, udal-baratzeetan
izena ematen dutenek baratzegintzaren

80.000 euroko
dirulaguntza jaso du
udalak Murkaikuko
bidegorria egiteko

inguruko ikastaroa jaso dezakete, hala
nahi izanez gero. Baratzea erabiltzeaz
gain, udal-baratzeetako baliabideak erabili ahal izango dituzte erabiltzaileek: komun bat eta aldagela bat ditu. Eta, noski,
erremintak: udal-baratzeetako erabiltzaileen elkartearenak dira, eta beraien
artean antolatzen dira, gero, garbiketa
txandak egiteko. Horrez gain, Ekogunearekin elkarlanean, Furgobaratza joan
ohi da tarteka Usurbilgo udal-baratzeetara: hilean behin, gutxi gorabehera.

nen 60 m2, y las otras cuatro, 30m2.
Hay que acudir al ayuntamiento para
pedir la licencia: a partir de ahí, se les
facilitará el contacto con las y los responsables de las huertas municipales. Como el ayuntamiento es parte
del parque de huertas del Ekogune,
los nuevos usuarios podrán recibir
una pequeña formación respecto a
las huertas. Según Ibon Goikoetxea,
técnico de agricultura, febrero es un
mes apropiado para inscribirse, para
poder preparar la tierra y, así, tener la
huerta lista para sembrarla en mayo.
na otsaila garai egokia da horretarako,
Ibon Goikoetxea Nekazaritza teknikariak azaldu duenez: “Lurra prestatzen
hasteko hilabete ona izaten da otsaila,
pixkanaka, maiatzean landatzeko prest
eduki ahal izateko”.

Udal-baratzeetan izena emateko aukera,
izatez, urte guztian izaten da irekita, bai-

Goikoetxearen esanetan, udal-baratze
bat eskuratzea ez da soilik barazkiak landatu eta jasotzeko modua bakarrik: harago doa. “Baratzeen bueltan usurbildarrek elkarren arteko harremanak sortzeko edo Usurbilen horren errotuta dagoen
baratzeaz kaletarrek ere gozatu ahal izateko balio du”.

Eusko Jaurlaritzak 80.000 euroko dirulaguntza eman dio Usurbilgo Udalari
Pikaola eta Murkaiku arteko bidegorria egiteko. Excavaciones y Transportes
Orsa enpresak irabazi zuen bidegorria egiteko lehiaketa: lanak hasita
daude dagoeneko, eta bi hilabete iraungo dute, aurreikusi dutenez. Hasieran,
142.500 euroko kostua zuten lanek,
baina 80.000 euroko laguntzarekin,

erdia baino pixka bat gehiago aurreztuko du udalak. Oinezkoentzako eta
bizikletentzako 2,5 metroko bidegorria egingo du Orsak, euri-urak jasotzeko
arekarekin. Batik bat, bidegorria egiteko
erabiliko den materialagatik lortu dute
laguntza hain handia izatea: izan ere,
ekonomia zirkularra oinarri hartuta, eraikuntzetatik birziklatutako materialak erabiliko ditu Orsak lan horretarako.

El ayuntamiento de Usurbil ha conseguido
una ayuda del Gobierno Vasco para financiar el bidegorri que la empresa Orsa ha empezado a construir entre Pikaola y Murkaiku.
En total, son 80.000 euros, un poco más de
la mitad del presupuesto total de la obra

(142.500 euros). Orsa construirá el bidegorri
adaptado para peatones y bicicletas: un carril de 2,5 metros, con un canal para evacuar
las aguas pluviales. La dimensión de la ayuda está ligada al material reciclado extraído
de otras construcciones.

Wifi irekia jarri dute Sutegin, Potxoenean,
udaletxean eta gizarte zerbitzuetan
Administrazio elektronikora bidean, wifi irekia jartzea izan da udal-gobernuak egin duen lehen urratsetako bat. Horrez gain, arrakala
elektronikoa apaltzeko helburuarekin, herritar guztiek Interneterako sarbidea izan dezaten ahalbidetuko du.

W

ifi irekia jarri dute Sutegin, Potxoenean, udaletxean eta gizarte
zerbitzuetan. Hainbat izan dira
wifia jartzeko arrazoiak. Batetik, batik bat
Sutegiko eta Potxoeneako erabiltzaileek
askotan eskatu izan dutelako, bilerak edo
lanak egiteko baliabide garrantzitsua baita
wifia. Bestetik, udalak administrazio elektronikoaren bideari heldu dio, eta wifia beharrezko bihurtu da egunerokoan, Beñat
Larrañaga zinegotziak azaldu duenez: “Zinegotzi liberatuoi eta komunikazio arduradunari ordenagailu eramangarriak eskuratu zaizkie: horrela, papera murriztu eta
lanaren eraginkortasuna hobetzea izan da
helburua”. Horrez gain, arrakala elektronikoa apaltzeko modua izango da: “Baliabide
hori etxean eduki ezin dutenei espazio
publikoetan tresna gisa eskaini nahi zaie,
bai Sutegin ikasteko edo lanerako behar
dutenentzako, bai Potxoenean bilerak edo
bestelakoak egin behar dituztenentzako”.
Bi sare mota daude horietako bakoitzean:
irekia, gonbidatua izenarekin, eta itxia, udallangileentzat gordetakoa. Irekian pasahitza
jarri behar da: argibideak jarrita daude,
eta bertako langileei galdetuta ere eskura
daiteke. Orain arte, kable bidezko sarbidea
eskaini izan da Sutegin, eta wifia jarri badute

Wifia jarri badute ere, kable bidezko sistema bere horretan utziko dute Sutegin.

ere, kable bidezko sistemak bere horretan
jarraituko du. Larrañagak azaldu duenez,
datuen erabilerak muga bat izango du, giga
batekoa erabiltzaile/eguneko. “Lan-tresna
bezala ulertzen dugunez, kopuru hori nahikoa dela aurreikusi dugu; deskarga handiak edo masiboak egitea saihestu nahi dugu
modu horretara”. Dena den, proba fase
bat ireki dute: erabiltzaileek arazorik antzemango balute, gaia berraztertzeko aukera
dagoela nabarmendu du Larrañagak.
Potxoeneako wifiaren erabilera ere antzekoa izango da. Datuen muga berbera izango

da, baina ez da etengabe piztuta egongo.
Potxoenean, bilerak ez dira egunero egiten,
eta horregatik, pizteko eta itzaltzeko botoia
izango du: “Sotoko aretoan dago, eta beharrezkoa denean bakarrik jarriko da martxan;
gizarte zerbitzuetan ere, berdin”.
A principios de enero se instaló una red de
wifi pública en el ayuntamiento, en Sutegi,
en Potxoenea y en los servicios sociales:
es uno de los primeros pasos dados por el
gobierno municipal hacia la administración
electrónica. En todas ellas hay dos redes:
una para las trabajadoras y otra para los y
las usurbildarras.

Txokoaldeko plaza

Artzabalgo parkea

Kiroldegiko pista

Zaharberritzeko behar handia zuen
Txokoaldeko plazak, irisgarritasunaren
aldetik, batik bat. Iazko kontuetan diru
pixka bat sobratu zela aprobetxatu,
eta udal brigadak berritu du Erroizpe
elkartearen aurreko plaza: sarrerako
aldapa egokitu, eta plaza guztia berdindu dute, irisgarriago izan dadin.

Epe labur batez itxita izan da Artzabalgo parkea. Lurra hondatuta zegoen,
eta berritzearekin batera, parkeko elementu guztiak aztertzeko aprobetxatu
dute. Hala, elementu horietako batzuk
berritu dituzte, eta guztiz erabilgarri
dago jada, segurtasun neurri guztiak
betetzen dituela ziurtatu ostean.

Kiroldegiko kanpoko pista bukatu gabe
dago, baina ireki egin dute, egokitze
lanak egin ostean. Izan ere, baldintza
metereologiko oso jakinak behar dira
guztiz bukatu ahal izateko, eta luze jo
dezake. Horregatik, erabiltzeko gutxieneko baldintzak betetzen dituenez, irekitzea erabaki du udalak.

Euskararen erabilera taldeetan bultzatzeko, ‘Ariguneak’
Norbanakoez gain, entitateek ere hizkuntza ohiturak euskararen mesedetan alda ditzaten bultzatuko du 2020ko Euskaraldiak:
zenbait entitateren konpromisoa lortu du dagoeneko Usurbilgo Euskaraldiko lantaldeak, eta entitate gehiago elkartzeko lanean ari da.

T

aldean ere hizkuntza ohiturak
euskararen mesedetan aldatzeko ariketa proposatu du
Euskaraldiak 2020rako, eta figura berri bat sortu du horretarako: Arigunea. Usurbilgo Euskaraldiko lantaldeak
dozena bat entitateren konpromisoa
lortu du dagoeneko, eta gehiago biltzeko
lanean ari da. Izena eman aurretik, ordea, zenbait pauso eman behar dituzte
entitateek, eta jada euren konpromisoa
adierazi dieten horiekin bildu dira, zer eta
nola egin behar duten jakinarazteko.
2018an bezalaxe, norbanakoek ahobizi
edo belarriprest rolen artean bat aukeratuko dute. Horiez gain, aurten, entitateak aktiboki parte hartzera gonbidatu
dituzte, euskaraz mintzatzeko gai diren
hiztun taldeak identifikatu eta arigune
gisa izena eman dezaten. Euskaraldiaren hamabost egunetan arigune horiek
babesteko eta sustatzeko konpromisoa
eskatuko zaie, eta helburuak epe luzerako izan daitezen nahi dutenez, Euskaraldia amaitzen denean ere hizkuntza
ohiturak aldatzeko hartutako neurriak
egonkortzera gonbidatuko dituzte.
Ariguneak taldean euskaraz lasai aritzeko
guneak dira: kide guztiek ulertzen dute
euskara, eta denek edo gehien-gehienek
ariketa taldean egitea erabaki dute. Entitatearen egunerokoan egon badauden
taldeak dira

-ez dira berriak sortu be-

har- eta bi motatakoak izan daitezke:
barne-ariguneak edo kanpo-ariguneak.
Barrukoak entitateen barruko taldeak
dira: sailak, zerbitzuak, lantaldeak, asanbladak, kirol-taldeak... Guztiek euskara
ulertzeaz gain, %80 gutxienez prest dago
ahobizi edo belarriprest modura ariketan
parte hartzeko. Kanpokoak entitateek
herritarren harrera espazioetan dituzten pertsonek herritarrekin osatutakoak
dira: harreran, telefonoan, kutxetan, barran... Espazio horietan beti egongo da
belarriprest edo ahobizi bat, herritarren
hizkuntza aukera bermatzeko. Edozein
eratako entitateek eman dezakete izena:
erakunde publikoek, gizarte eragileek,
enpresek, kultur eta kirol taldeek, etab.
Hori bai, gutxienez barne- edo kanpoarigune bat izan beharko dute.

Dozena bat entitatek hartu dute arigune gisa aritzeko konpromisoa:
Santueneako Gure Elkartea tabernak eta jubilatuen elkarteak, Aitzaga
tabernak, Kabienek, Natali taldeak, Orbeldi dantza taldeak, Saizar
sagardotegiak, Usurbilgo Lanbide Eskolak, UFTk, Fagor Automotionek,
eskubaloi taldeak, Amenabar farmaziak eta Alkartasuna Kooperatibak.

ARIGUNEAK SORTZEKO EMAN BEHARREKO PAUSOAK
1. Erabakia hartu. Entitatean hizkuntza praktika berriak finkatu nahi
baditu, parte hartzea erabakiko du.
2. Taldeak identifikatu. Bere barruko
ariguneak identifikatu behar ditu.
Kanpokoak sortu ahal izateko, une
oro gutxienez euskara ulertzen gai
den bat egotea bermatuko du.
3. Kideekin adostu. Bertako kideek
adostasuna adierazi behar dute.
4. Izena eman. Entitateak Euskaraldian izena emango du, arigune
kopurua adieraziz.

5. Neurriak hartu. Ariketa hasi bitartean, 15 egunetarako prest egotea
bermatu beharko du, horretarako
dagozkion neurriak hartuta.
6. Ariketa egin. Ahobizi eta belarriprest dinamikak martxan jarriko
dira: entitateko kideek aukeratutako
rolaren arabera funtzionatuko dute.
7. Neurriak egonkortu. Hartutako
zein neurri manten ditzakeen baloratu beharko du entitateak, eta zein
neurri berri hartzeko prest dagoen
etorkizunera begira.

‘Arigunea’: espacio
para facilitar el uso
del euskara en grupo

karaldia impulsó los roles individuales a
adoptar por los y las ciudadanas, ahobizi
y belarriprest. Ahora, además de eso, su
objetivo es que los grupos ya formados
en entidades den el paso para comprometerse con el euskara. Antes de inscribirse, las entidades deberán dar ciertos
pasos: el primero de ellos será decidir
que quieren participar en la dinámica,
y, después identificar cuántos arigunes
pueden formar. Las entidades pueden
ser de varios tipos: desde instituciones
públicas a clubs de fútbol. Como condición, todos deberán entender el euskara y el %80 de participantes deberá
estar dispuesto a participar como ahobizi o belarriprest en el Euskaraldia.

El Euskaraldia de este año impulsará
que la balanza de las costumbres
lingüísticas se incline a favor del euskara en los grupos, además de la práctica individual de los y las ciudadanas.
El grupo promotor del Euskaraldia en
Usurbil ha conseguido ya el compromiso de una docena de entidades,
y seguirá trabajando para aglutinar
más entidades comprometidas con el
euskara. La primera edición del Eus-
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