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Aniztasuna kudeatzea
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea
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surbil gero eta herri anitzagoa da.
Hizkuntza, kolore, jatorri, ohitura,
adin eta identitate desberdineko
herritarrok osatzen dugu. Datu bat: Usurbilgo biztanleriaren %18 inguru Euskal
Herritik kanpo jaiotakoa da, eta 50 jatorri
inguru bizi gara. Aniztasunaren kudeaketa
XXI. mendeko gizarte honek duen erronka
nagusietako bat da, eta, tamalez, migratzaileak mehatxu gisa aurkezten dituzten
gorroto diskurtsoak areagotzen ari dira
han eta hemen, baita populismo eta politika xenofoak ere.
Usurbilen beste balio batzuk lehenetsiz
eta elkartasunetik erantzun nahi diogu
erronka horri, aniztasuna aberastasuna
baita. Erronka ez da soilik urteetan urrun
edota bizkar emanda bizi izan garen komunitateak hurbiltzea; erronka da kolektibitate berri bat eraikitzea, gure nortasuna,
hizkuntza eta kultura zaintzen jakingo
duena, eta, era berean, gurera etorri diren pertsona guztien ekarpenak jaso eta
eskertzen jakingo duena, jatorria edozein
duela ere. Hori da herri solidarioagoa, aktiboagoa, kohesionatuagoa eta inklusiboagoa izateko bidea.
Hain zuzen, asmo eta bokazio horrekin
abiatu genuen legegintzaldiaren hasieran
Usurbilgo jatorri aniztasuna eta bizikidetza
lan-ildoa. Lehen urratsak iaz eman genituen: herritar desberdinekin elkartu, eta
modu pausatuan hitz egin dugu. Jatorri
aniztasunaren inguruko esperientziak jaso
dira, usurbildarren artean dauden harremanak ezagutu, herriak norberarentzat
duen esanahia ulertu, eta etorkizunera begira guztien arteko interakzioa sustatzeko
gakoak bilatzen saiatu gara. Kontuan hartu ditugu bai 1960-70eko hamarkadetako
migrazioa ezagutu zutenak, eta baita gaur
egun munduko txoko guztietatik iristen ari
direnak ere. Azterketa soziologiko horren
tresna nagusia elkarrizketa izan da. Entzutea. Sarri askotan egiten ez dakiguna,
tamalez. Eta segituan ohartu ginen bizipen

eta testigantza horiek ezin zutela txosten
batean geratu; argitara eman behar genituela. Halaxe sortu zen Migrazioari maskarak erauzten dokumentala.
Usurbildarrei beren herrikideak ezagutzeko tresna eskaini nahi izan diegu. Izan
ere, aniztasuna egoki kudeatu nahi badugu, ezinbestekoa da elkar ezagutzan
eragitea. Migrazioaren atzeko errealitatea
ezagutu, eta beren lurraldea uzteko izan
dituzten arrazoietan sakondu. Beti baitago arrazoi bat atzean, baina helburua
beti da bera: jatorrizko herrialdeak eman
ezin izan dien bizibide hobe bat topatzea. Beraz, esango nuke, askotan, migratzaileak desterratuak ere badirela, ez baitute eurek aukeratu sorterritik joatea. Ezinbestekoa da migrazioari begirada horretatik so egitea. Ezezaguna zaiguna, ezagutu.
Ikusezina dena, ikustarazi. Hitz batean,
migrazioari maskarak erauzi.
Baina hori ere ez da aski. Elkar ezagutzeko, elkar ulertzeko eta elkarrekin bizitzeko
premia handia dugu. Izan ere, elkarrekin
bizitzea ez da espazio fisiko bat partekatzea soilik. Aniztasuna aldarrikatzen dugu,
baina gutxi bizi dugu, eta bizikidetza zerbait gehiago da: elkarrekiko errespetua da,
enpatia da, herrikideak izatea da. Horretarako, ezinbestekoak ditugu elkar ezagutzan eta aitortzan oinarritutako ekimenak,
baita, jatorria edozein dela ere, pertsona
guztien aukera berdintasuna bermatuko
duen udal-jarduna eta aniztasuna zehar-lerroz lantzea politika publiko guztietan.
Sinergiak sortu, diskriminazioaren aurka
borrokatu eta aniztasunean bizikidetza
bultzatzeko proposamen adostuak eraiki.
Hori da, hitz gutxitan, gure udal-estrategia
aniztasunaren kudeaketa demokratikora
bideratzeko osatu dugun plana.
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Usurbil es cada vez más diverso, donde
convivimos distintos orígenes, culturas
y modos de vida. Aquí hay una comunidad originaria, otra que se sumó entre los
años 50 y los 70 (doblando el número habitantes) y un nuevo flujo migratorio en este
nuevo siglo. Hoy en día, el 18% de la población
de Usurbil es nacida fuera de Euskal Herria, de
alrededor de 50 orígenes diferentes. Siendo
la migración un fenómeno continuo y constituyente de nuestra estructura demográfica,
¿cómo gestionar la diversidad entendiéndola
como parte de un proyecto político propio, un
elemento en clave de futuro?
Los países más prósperos son aquellos que
han sabido integrar y aprovechar positivamente la diversidad. Nosotras queremos avanzar en ese sentido. Vivimos tiempos convulsos,
donde proliferan discursos de odio, populismo
y políticas xenofobas.
Queremos responder a este reto mediante
otros valores, desde la solidaridad. El gran
reto no es solo encontrarnos entre comunidades que hayamos podido estar alejadas,
sino además, construir una nueva colectividad
en un municipio como el nuestro que sepa
preservar su personalidad, su identidad, su idioma y su cultura, y que a su vez sepa acoger y
agradecer las aportaciones de todas las personas que deciden vivir aquí. Solo así seremos un
pueblo más solidario, cohesionado e inclusivo.
Tenemos una gran necesidad de conocernos,
de entendernos y de convivir. Porque convivir
no es solo compartir un espacio físico. Proclamamos la diversidad pero la vivimos poco. La
convivencia es algo más: es respeto mutuo, es
empatía, es ser conciudadanos/as. Son imprescindibles iniciativas basadas en el conocimiento y el reconocimiento mutuo, promover la diversidad como valor positivo y un claro rechazo
social y político a cualquier forma de racismo o
discriminación, así como una actuación municipal que garantice la igualdad de oportunidades de todas y todos, independientemente
del origen, e incorporar transversalmente la
mirada de la diversidad cultural que supone la
migración en todas las políticas sectoriales.
Ese es el objetivo que persigue el plan que
hemos realizado: generar sinergias y construir
propuestas consensuadas para luchar contra
la discriminación y favorecer la convivencia. Un
plan para guiar nuestra estrategia municipal
hacia una gestión democrática de la diversidad.

Aniztasunaren Kontseilua sortzeko deia
Udalak jatorri aniztasunean eta elkarbizitzan sakontzeko plana egin du, hainbat helburu eta ekintza jasotzen dituena. Besteak beste,
udal barruko lantaldea sortzeaz gainera, udalak eta herritarrek elkarrekin lan egiteko Aniztasunaren Kontseilua sortzea proposatu du.

Jatorri aniztasunaren eta elkarbizitzaren alorrean udalak orain arte egindakoak gogoratu eta aurrera begirakoez jardun zuten Sutegin.
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surbilgo jatorri aniztasunean
eta elkarbizitzan sakontzeko ekintza plana aurkeztu du
udalak, Sutegin. Plan horretan
hainbat helburu eta ekintza jaso ditu,
hiru oinarri nagusiren arabera: Usurbilgo
jatorri aniztasuna eta elkarbizitza lantzen
diagnostikoa (Aztiker, 2020), ikerketaren
emaitzak jakinarazi eta etorkizun hurbilean garatzeko ekintza proposamenak
jasotzeko saioak eta udal-teknikariekin
egindako plan proposamenaren kontrastea. Legealdi osoan garatzeko ekintzak
dira, lehentasun maila desberdinekoak,
eta lanerako bi eremu aurreikusi dituzte:
udal barrukoa, hainbat sailetako teknika-

riez osatua, eta udalaz haragokoa, udaleko ordezkariez gain, jatorri desberdineko
herritarrek eta eragileek osatzea nahi
dutena.
Ekintza planean ia 30 neurri jaso ditu.
Lehenik, helburu nagusiak finkatu ditu,
horietako bakoitza bete ahal izateko
hainbat neurri proposatzearekin batera. Hiru dira helburu nagusiak. Batetik,
iritsi berrien oinarrizko beharrak ase eta
asistentzia eskaintzera bidean lan egitea.
Bestetik, usurbildar ezberdinen arteko
ezagutza eta harremana sustatzea, komunikazio kanal eraginkorrak sortuz eta
elkar topatzeko espazioak eraikiz. Horrez

El ayuntamiento ha hecho un llamamiento
para crear la Comisión de la Diversidad
El Ayuntamiento de Usurbil ha realizado un plan para profundizar en la convivencia entre

Hori guztia egiteko bi lan eremu aurreikusi dituzte: udal barrukoa zein udalaz
haragokoa. “Ezinbestekoak dira ezagutzan eta elkarrekiko aitortzan oinarritutako ekimenak, arrazismoa edo diskriminazioa baztertu eta aniztasuna modu
positiboan baloratzeko herri-ekimenak
bultzatzea, eta, horrekin batera, udalak
herritar guztien aukera berdintasuna
bermatzeko lan egitea, jatorriaren araberako baldintzarik gabe, migrazioak
dakarren aniztasun kulturala txertatuz
pretende reforzar el modelo intercultural,
mediante la sensibilización y formación.

diferentes grados de prioridad, y han previsto dos espacios de trabajo: uno interno,
que intengran los y las trabajadoras municipales y otro que iría más allá del ayuntamiento, que se formaría con representantes municipales, asociaciones de Usurbil
y ciudadanos/as de distinto origen.

Para ello, han remarcado la importancia
de trabajar tanto dentro del ayuntamiento como fuera de él, conjuntamente
con las asociaciones que son activas en el
pueblo y ciudadanos/as de distinto origen
mediante la Comisión de la Diversidad.
En la presentación de Sutegi varias personas mostraron su voluntad para ello, y
el siguiente paso será concretar quiénes
integrarán la comisión, sus funciones,
acordar cada cuánto se reunirá y fijar prioridades.

El plan recoge casi 30 medidas que responden a tres principales objetivos. Por
un lado, las que se centrarán en cubrir las
necesidades básicas y asistencia de los y las
recién llegadas, a medida de lo posible. Por
otro, promover el conocimiento mutuo y
relaciones entre todos y todas. Además, se

La alcalde Agurtzane Solaberrieta Mesa
subrayó la importancia de profundizar
en la convivencia: “Aumentan los discursos que presentan la migración como
amenaza. Nosotras queremos realzar
otros valores, ser solidarias, porque la diversidad no es amenaza, sino riqueza”.

todos y todas las usurbildarras. Entre otras medidas, ha creado un grupo de trabajo
interno y ha propuesto crear la Comisión de la Diversidad, para trabajar conjuntamente
entre el ayuntamiento, asociaciones y ciudadanas de distinto origen.

El Ayuntamiento de Usurbil ha presentado recientemente el plan de acción para
profundizar en la convivencia entre usurbildarras de distinto origen. En él, ha fijado
algunos objetivos y medidas, basándose
en tres pilares fundamentales: el diagnóstico realizado por Aztiker Diversidad
de orígenes y convivencia en Usurbil (2020),
sesiones realizadas para dar a conocer el
resultado de esa investigación y recoger
propuestas para desarrollar en este tema
y el contraste realizado con los y las técnicas del ayuntamiento sobre la propuesta
del plan. En ese plan se definen medidas a
desarrollar durante toda la legislatura, con

gain, sentsibilizazioa eta formazioa landuko dira, kulturartekotasunaren eredua
indartuz.

udal-politika guztietan”, nabarmendu du
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak.
Udalak, bere aldetik, lantaldea osatu
du, hainbat sailetako teknikariekin, gaia
lantzeko. Eta, horrez gain, iragarri du
aniztasunaren ekintza plana kudeatzeko baliabideak areagotu egingo dituela
2022tik aurrera. Udal barruan norabide
horretan lan egiteaz gain, ordea, ezinbestekotzat du udal ordezkariek, jatorri
desberdineko herritarrek eta eragileek
elkarrekin lan egingo duten espazio bat
sortzea, Aniztasunaren Kontseilua deitu
dutena.

Covid19ak hildakoak hartuko
ditu gogoan udalak, haien
omenezko ekitaldi batean
Udalak Covid19ak hildako herritarrak gogoratzeko leku iraunkorra ezarriko du
Bizkarreko parkean. Han bertan egingo dute ekitaldia, abenduaren 12an.

Sutegiko aurkezpenean zenbait lagunek
adierazi zuten kontseilu horretan lan
egiteko borondatea, eta, beraz, horri heltzea izango da hurrengo urratsa. Hau da,
epe motzean, kontseilu horren osaera
zehaztu, bere funtzioak argitu, zein maiztasunekin elkartuko den adostu, eta lehentasunak finkatzea da asmoa.
“Benetako harrera herri” izatea xede
Lanketa guztiaren helburua da Usurbil
“benetako harrera herria” izan dadin
lortzea. “Gaur aurkezten dugun plana
udalak aniztasuna modu demokratikoan
kudeatzeko estrategia da. Sinergiak sortu eta adostasunaren bidez eraikitako
proposamenak garatzeko, diskriminazioaren aurka borrokatu eta elkarbizitzan sakontzeko. Elkar ezagutzeko behar handia daukagu. Elkarbizitza ez baita espazio fisiko bat konpartitzea soilik:
aniztasunaren alde gaudela diogu, baina
gutxi praktikatzen dugu, eta elkarbizitza
hori baino gehiago da; elkarrekiko errespetua da, enpatia da, herrikide izatea da”,
azaldu du Solaberrietak.
Elkarbizitzan sakontzearen garrantzia
nabarmendu du alkateak. “Migratzaileak
mehatxu gisa aurkezten dituzten diskurtsoak ugaritzen ari dira; areagotzen
ari dira gorroto diskurtsoak eta politika
xenofoboak, eta kezkaz bizi dut egoera.
Bestelakoak dira guk nabarmendu nahi
ditugun balioak, eta elkartasunez jardun
nahi dugu, aniztasuna ez baita mehatxua,
aberastasuna baizik”. Hala, herriaren nortasuna mantenduz, bertan bizitzea erabakitzen duen oro onartzeko lan egin asmo
du udalak: “Kolektibitate berri bat sortzea
dugu erronka, gure herriaren nortasuna,
hizkuntza eta kultura bermatzearekin
batera, bertan bizitzea erabakitzen duen
oro hartu eta egin ditzaketen ekarpenak
eskertzeko gai izango dena, bere jatorria
dena delakoa izanda ere. Horrela baino
ez gara izango herri solidarioa, aktiboa,
kohesionatua eta inklusiboa”.

Bizkarreko parkean izango da omenaldia, abenduaren 12an, 13:00etan.
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dalak Covid19ak hildako herritarrak hartuko ditu gogoan
abenduaren 12rako antolatu
duen ekitaldian. Udalak Covid19aren ondorioz gertukoren bat galdu
duten herritarrei doluminak helarazi
nahi dizkie, eta, horregatik, gaixotasun
horrek hildako herritarrak gogoratzeko
leku iraunkorra egokituko du Bizkarreko
parkean: han bertan izango da ekitaldia,
13:00etan.
Azaroaren 1eko datuen arabera,
Covid19ak eragindako osasun krisian 574
herritarrek jasan dute gaixotasuna, eta
zortzi dira horren ondorioz hil direnak.
Osasun krisia ez da amaitu oraindik; bere
horretan jarraitzen du oraindik ere, maila
apalagoan izan arren. Hala ere, mundua
geratu zuen gaixotasunak Usurbilen eragin dituen hildakoak gogoratzeko leku
iraunkorra izango da, aurrerantzean,
Bizkarreko parkean, han ezarriko duten
eskultura baten bidez.
Udal ordezkariek ez ezik, hainbat herritarrek ere parte hartuko dute ekitaldian.
Ekitaldia aire zabalean izanik, ez da beharrezkoa izango aldez aurretik izena ematea bertaratu ahal izateko.

El ayuntamiento
homenajeará
a las víctimas
del Covid19
El Ayuntamiento ha organizado un acto
en homenaje a las víctimas del Covid19:
será el 12 de diciembre, a la 13:00, en el
parque de Bizkarre. Es ahí donde el ayuntamiento ubicará un lugar permanente
para recordar a las víctimas del Covid19.
El objetivo del acto será también transmitir condolencias a los allegados y allegadas de las víctimas.
Según los datos del 1 de noviembre, 574
usurbildarras han padecido el Covid19
desde que se inició la pandemia, y ocho
de ellas han muerto por esa causa.
En el acto participarán tanto representantes municipales como algunos/as
usurbildarras. No será necesario inscribirse para acudir al acto, ya que será
al aire libre.

Proiektu esanguratsuenak, martxan,
pandemiak baldintzatutako legealdian
Planetik harago, legealdiko bi urteotan sortu diren neurriak kontuan hartuta, %67,43ra igoko litzateke ehuneko hori. Neurri guztien betetze
maila eguneratuta dago usurbiltzen.eus webgunean, bidean sortu direnak barne. Covid19aren eragina nabarmendu du udal-gobernuak.

dako bilera batean, eta herriko eragileek ere ideia horrekin bat egin zuten.

Udal-gobernuko kideak, legealdi erdiko balantzearen prentsaurrekoan.
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egealdi erdia pasatuta, azken
bi urteetako balorazioa egin du
udal-gobernuak: Legealdi Planaren betetze maila “izugarria”
da, euren esanetan. Udal-gobernuak
2020ko urtarrilean aurkeztu zuen Legealdiko Plana, Usurbiltzen lelopean: lau
urteko agintaldian egin beharreko 130
neurri bildu zituzten. Bi urteren ostean,
neurrien %60,77 martxan edo eginda
daude (39 eta 40, hurrenez hurren). Guztiak usurbiltzen.eus webgunean kontsulta
daitezke, betetze mailaren arabera, baita
bidean sortu eta egin diren neurri berriak eta martxan daudenak ere.
Izan ere, Legealdiko Planean 130 neurri
jaso bazituzten ere, bi urteotan apartekoak ere sortu dira: batzuk, bidean hala
suertatuta, eta, beste batzuk, Covid19ak
eraginda. Neurri berriak 88 dira, eta horietatik 68 daude martxan edo eginda.
Hala, Legealdi Planean jasotakoak zein
bidean sortu direnak aintzat hartuta
(guztira, 218), neurrien %67,43 daude
eginda edo martxan (hurrenez hurren,
96 eta 51). Gainerako neurriei dagokienez, bi multzo sailka daitezke: kronograman zehaztuta daudenak (planeko

21 eta 11 berri) eta oraindik zehaztu
gabeak (planeko 30 eta 9 berri).
Covid19aren eragina nabarmendu
du udal-gobernuak: Legealdiko Plana
aurkeztu eta gutxira sortu zen, “dena
hankaz gora” jarriz: “Oso estresantea
izaten ari da, intentsoa, baina, era berean, ikasbidea. Alarma egoerarekin
batera, lan egiteko eta kudeatzeko logika guztiz aldatu genuen, eta urgentziak
gestionatzen hasi ginen”. Lehen unetik,
“kolektibo eta pertsona zaurgarrienengan” jarri zuten begirada. Hala, hainbat
neurri hartu zituzten: horietako batzuk
udaletik abiatu zituzten, eta, beste batzuk, komunitatearekin elkarlanean.
Aldaketa 2020/2021 ikasturtearekin
etorri zen: Covid19ak eragindako “paralizatzeari” buelta ematera jo zuen
udalak. “Testuingurua oso zaila izanagatik ere, bizitzak aurrera jarraitzen
zuen, eta herritarrei interakzio sozialerako aukera eman behar genien: hau
da, segurtasun distantziak ezin zuen
distantzia sozialean bilakatu”. Udalaren gogoeta hura herriko taldeekin
konpartitu zuten, guztien artean egin-

Neurriak
Adicionales

Eginda
Hechas

Martxan
En marcha

Zehaztuta Zehaztu gabe
Definidas
Sin definir

Guztira
Total

Legealdi
Planekoak
Plan de
Legislatura

40
[%30,77]

39
[%30]

21
[%16,15]

30
[%23,08]

130
[%100]

Apartekoak
Adicionales

56

12

11

9

88

Guztira
Total

96
[%44,04]

51
[%23,39]

32
[%14,68]

39
[%17,89]

218
[%100]

Udal-zerbitzuak martxan jartzearekin
batera, udal-gobernuak Legealdiko
Planari eutsi zion berriz. 2021eko aurrekontuak buruan, konfinamenduak
atzerarazitako proiektuak martxan
jarri zituzten. “Legealdi Planean jasotako lehentasun eta inbertsio nagusiak
martxan ditugu, eta Covidaren izurriteak eragindako beharrizan berriei eta
erronka berriei erantzuten saiatzen ari
gara”. Hala, 2021eko aurrekontuetan
bertan martxan jarritako dirulaguntza
lerro berriak nabarmendu ditu udal
taldeak: etxebizitzen alokairurako dirulaguntzak, jarduera ekonomiko berriak jartzeko inbertsioetarako, Eskola
Kirolerako, botikak erosteko, kultur
sormenerako, Gizarte Larrialdietarako
Laguntzen estaldura soziala eta ekonomikoa handitzea, eta abar.
Legealdi Planeko “izarrak”, martxan
Covidak baldintzatu arren, Legealdi
Planean jasotako “proiektu izarrak”
martxan daudela nabarmendu du
udal-gobernuak, esaterako, Emakumeen Etxea, Txirikorda, Jatorri aniztasuna, herri/auzoetako parte-hartze
prozesuak. Horrez gain, zaintza ereduari buruzko parte-hartze prozesua,
Zapategi garatzeko akordioa, Gertuago
eta Usurbil Kultura plataformak, Oinherri sareko kide izatea, memoria eta
bizikidetzan emandako pausoak, Zirimara auzoetara zabaltzea eta abar ere
nabarmendu dituzte.
Neurri berriak askotarikoak dira: merkatu libreko etxebizitzak alokairuan
hartzeko dirulaguntzak, oinarrizko
euskara klaseak adinekoentzat, LGTBI
lan ildoa aktibatzea, kotxe konpartitu
elektrikoa, saneamendu mahaia osatzea, gazteen enplegu plana aktibatzea (energia teknikaria kontratatuz),
Eskola Kirolerako sarbidea errazteko
dirulaguntza, errotarri eta mugarrien
lanketa, Txokoaldeko Erroizpe aurreko
plaza txukuntzea, oinezkoei lehentasuna ematea Zumarte aurrean, Iruin
eta Artzabaleta batzen dituen bidea
txukuntzea edo Usurbil Suspertuz martxan jartzea.

Los proyectos
“estrella” de la
legislatura están
en marcha, a pesar
de la pandemia

Udal-gobernuak auzoz auzo
aurkeztuko du 2022ko
aurrekontu proposamena

Transcurrida la mitad de la legislatura, el
gobierno municipal ha hecho una valoración de estos dos últimos años: consideran que el nivel de cumplimiento del Plan
de Legislatura es “muy bueno”. Fueron
130 medidas las que incorporaron en
el Plan de Legislatura, bajo el lema Usurbiltzen, presentada en enero de 2020.
Después de dos años, el 60,77% de las
medidas están en marcha o completadas
(39 y 40, respectivamente). Todas ellas se
pueden consultar en la web usurbiltzen.
eus según el nivel de cumplimiento, y
también han incluido las medidas que
han surgido más allá del plan.

azaroko osoko bilkuran onartuko dituzte, behin-behinean. Horren aurretik, auzoetara joan,

Según ha calculado el gobierno municipal,
son 88 las medidas que han surgido más
allá del plan de legislatura en estos dos
años y 68 de ellas están cumplidas o en
marcha. Teniendo en cuenta las medidas
del plan y las que han surgido después
(en total, 218), el 67,43% de las medidas
están completadas o en marcha (96 y 51,
respectivamente). Las demás medidas se
pueden clasificar en dos grupos: las que
están definidas en el cronograma (21 del
plan, 11 nuevas) y las que no están definidas (30 del plan y 9 nuevas).
Aunque destacan que está siendo una
legislatura completamente condicionada
por el Covid19, las medidas más importantes del Plan de Legislatura están en
marcha, como la Casa de las Mujeres,
Txirikorda, la línea de la diversidad de
orígenes o los procesos participativos
realizados en varios barrios de Usurbil.
También han mencionado otras que no
estaban en el plan, pero son importantes
para el gobierno municipal: el proceso
participativo sobre el modelo de cuidados, las subvenciones para el alquiler de
viviendas de libre mercado y para que el
deporte escolar sea accesible, aumentar
la cobertura social y económica de las
Ayudas de Emergencia Social, el acuerdo
para desarrollar industrialmente Zapategi, las plataformas Gertuago y Usurbil
Kultura, formar parte de la red educativa
Oinherri o extender Zirimara a otras zonas del municipio.

Aurrekontu proiektua lantzen hasi da udal-gobernua, eta aurreikuspenen arabera,
eta herritarren zein oposizioko alderdien ekarpenak jasotzeko bilerak egingo ditu.

U

dazkenarekin batera, 2022ko
aurrekontuak egokitzen hasi da
udal-gobernua, eta auzoz auzo
aurkezteko bilera deialdiak egin ditu. Oposizioaren zein herritarren ekarpenak jaso,
aztertu, eta azaroko osoko bilkuran behin-behinean onartzea aurreikusi dute.

BILERA DEIALDIEN EGUTEGIA
Azaroaren 8an, 18:30ean.
Atxegalde (Udarregiko jangelan), Santuenea (yoga lokalean) eta Zubieta (Kaxkapen).
Azaroaren 9an, 18:30ean.
Kalezar (haur eskolan) eta Txokoalde (Txokoargin).
Azaroaren 10ean, 18:30ean.
Aginaga (Eliza Zarra), Etxealdia (Potxoenean) eta Munalurra (Eguzki elkartean).
Azaroaren 11n, 18:30ean.
Kaxkoa (Potxoenean).

Presentaciónes
de la propuesta
presupuestaria
del 2022
El gobierno municipal está confeccionando los presupuestos para el 2022, y ha
definido un calendario para presentar su
propuesta barrio por barrio. Su objetivo
es recoger las aportaciones de los y las
usurbildarras así como de la oposición:
8 de noviembre. Atxegalde (comedor de
Udarregi), Santuenea (local de yoga) y Zubieta (Kaxkape).
9 de noviembre. Kalezar (haur eskola) y
Txokoalde (Txokoargi).
10 de noviembre. Aginaga (Eliza Zarra),
Etxealdia (Potxoenea) y Munalurra (Sociedad Eguzki).
11 de noviembre. Casco urbano (Potxoenea).
Todas serán a las 18:30.

Udalak hainbat
lankidetza hitzarmen
berritu ditu
herriko eragileekin
Azken hilabetean hainbat lankidetza
hitzarmen berritu ditu udalak herriko
zenbait eragilerekin: aginagarrekin,
Zumarte musika eskolarekin, DYArekin eta Odol Emaileekin.
Aginagaren kasuan, udalaren eta aginagarrekin azken elkarlanaren bidez,
Eliza Zarra egokitu dute; udalak baliabide ekonomikoak eta brigadaren
laguntza eskaini die horretarako.
Zumarterenean, urtebeterako hitzarmena sinatu dute, eta udalak %10
handitu du musika eskolari egingo
dion ekarpena: guztira, 55.000 euro.
DYAren eta Odol Emaileen kasuan, urtero sinatzen dute, taldeok gizarteari
egiten dioten ekarpena aintzat hartuta. Bien artean, 5.285 euroko laguntza
jasoko dute.

Hil honetan hasiko dira
Aginagako kolektoreko obrak
Euskal Ur Agentziak eta Añarbeko Mankomunitateak Osinalde eta Aginaga arteko ur zikinak
Loiolako araztegiraino eramateko azpiegitura nagusia eraikiko dute, biek aurten sinatutako
hitzarmen baten bidez. Aurreikuspenen arabera, 22 hilabete beharko dituzte lanak egiteko.

Osinalde industriagunea, Txokoalde eta Aginaga dira obraren hiru gune nagusiak.

M

aiatzean aurreratu bezala, Aginagako saneamendua osorik egiteko akordioa erdietsi dute Euskal
Ur Agentziak eta Añarbeko Mankomunitateak, eta hil honetan hasiko dira obrekin.
Osinalde eta Aginaga arteko ur zikinak Loiolako araztegiraino eramateko azpiegitura
nagusia eraikitzea dute helburu obrek, eta,
aurreikuspenen arabera, 22 hilabete beharko dituzte lanak egiteko: bien artean,
5,4 milioi euroko inbertsioa egingo dute.

2019ko otsailean jada onartu zuten bi erakundeek Aginagarako saneamendu proiektu bat. Bertan hiru fase definitu zituzten,
baina lehenengo biak soilik egitea adostu
zuten, hirugarrena gauzatzeko bermerik
gabe. Udalak hiruak batera egiteko eskatu
izan die, eta, azkenik, Urak-ek eta Añarbek
aurten adostutako hitzarmenean hiru
faseak barne hartzea lortu du. Inbertsio
esanguratsua da egingo dutena, obra
osoaren kostua 5,4 milioi eurokoa baita:

kostuen %60 Urak-ek hartu du bere gain,
baita kontratazioa eta obra zuzendaritza
ere; Añarbek gainerako %40 finantzatuko
du.
Obraren hiru faseak
Osinalde industriagunea, Txokoalde eta Aginaga dira obren hiru gune nagusiak: guztien ur zikinak jaso eta Loiolako araztegira
bideratzea da helburua. Izatez, Txokoalden
euri urak eta ur zikinak bereizteko azpiegitura eraikia dute 1997ko uholdeez geroztik,
baina ur zikinak jasotzeko azpiegitura falta
dutenez, batzuek zein besteek Oria ibaian
bukatzen dute. Lehenengo fasean, HUPE
Hondakin Uren Ponpa Estazio bat eraikiko
dute Txokoalden, eta Osinaldeko HUPErekin lotu; Txokoaldekoaren bitartez, bertako
eta Santueneko isuriak Osinaldeko sistema
orokorrera eramango dituzte.
Bigarren fasean, Txokoaldeko eta Aginagako HUPEak lotuko dituzte. Aginagako kaxkoko isuriak jaso, eta Aginagako HUPE berritik Txokoaldekora eramango dituzte, Oria
ibaia gurutzatuta.
Hirugarren fasean, Aginagako erriberan
kolektore nagusia egingo dute, eta kolektore horri hainbat hodi jarriko dizkiote, gero
udalak egingo duen proiektuaren bitartez,
Aginagako etxebizitzetara konektatu eta ur
zikinak jasotzeko.

AZKEN HILABETEETAKO LANAK
Udalak, azken hilabeteetan, era askotako hainbat hobekuntza lan eta inbertsio egin ditu.

APARKALEKUAK TXARAMUNTON

FRONTOIKO EZKER PARETA

MAPIL HERRI BIDEA

Pintaketa lan baten bidez, 20 aparkaleku berri sortu dira Txaramunton.

Agerialdeko frontoiko ezker paretan
saneamendu lanak egin ditu udalak.

Txokoaldetik Mapilera bitarteko herri
bidea berdindu du udal-brigadak.

KIROLDEGIKO HARRERA

SAUNA

HARANEKO HARMAILAK

Sarrera handitu, eta kafe makina eta
janari-edari makinak jarri dituzte.

Sauna berria jarri dute kiroldegian,
igerilekuen ondoan.

120 lagun inguru har ditzaketen
harmailak egin dituzte Haranen.

Sagardo plaza berraktibatzeko
esku hartzea egingo du udalak
Egoteko leku atsegin bat sortzea du helburu esku hartzeak, tokiko ekonomia indartzearekin
batera: zenbait altzari jarriko dituzte, aulkiak eta mahaiak batik bat, eta pintaketa lanak
egin, oinezkoentzat plazarako sarbideak markatuz. Azaroan egingo dituzte lanak.

Esku hartze arina egingo dute Sagardo plazan, lekuaren izaera lasaia bermatuz.

D

atozen asteetan, udalak Sagardo plaza berraktibatzeko esku
hartzea egingo du, Juntura kooperatibaren eskutik. Hirigintza komertzialaren ildoari jarraiki, egoteko leku atsegin
bat sortzea da esku hartzearen helburua.

Las obras del saneamiento entre Osinalde
y Aginaga comenzarán este mes
Según la Agencia Vasca del Agua y Añarbe necesitarán 22 meses para completar
las obras. El ayuntamiento realizará una intervención urbanística para reactivar la
Sagardo plaza. Las obras de la fachada de Sutegi comenzarán a mediados de diciembre.

Las obras del saneamiento entre el
polígono industrial Osinalde y Aginaga comenzarán este mes, según han
notificado la Agencia Vasca del Agua y
la Mancomunidad de Añarbe al ayuntamiento. El objetivo principal es construir la infraestructura principal para
poder llevar las aguas residuales de entre Osinalde y Aginaga hasta la depuradora de Loiola.
Este mismo año han acordado Ura y
Añarbe el acuerdo para realizar esta
obra en su totalidad. Hubo un proyecto anterior, de 2019: en él se contemplaban tres fases, y acordaron realizar las dos primeras, sin garantías para
completar la tercera. El Ayuntamiento de
Usurbil insistió para que lo hicieran todo a
la vez, y, al final, lo ha conseguido. Según

las previsiones, necesitarán 22 meses
para terminar las obras y destinarán 5,4
millones de euros.

Horretarako, zenbait altzari jarriko dituzte,
mahaiak eta eserlekuak batik bat, eta pintaketa lanak egin, oinezkoentzat sarbideak
markatuz.
Sagardo plaza gune lasaia da, izatez, eta
hori mantentzea bermatuko dute. Izan
ere, esku hartzea arina izango da: dagoena
aprobetxatuz, elementu berriak txertatuko
dituzte. Batik bat, mahaiak eta eserlekuak
gehituko dituzte, egonean egoteko leku
atsegina izan dadin.
Tokiko merkataritza indartzea xede
Azken urteetan herrigunean egindako
beste zenbait esku hartzeren filosofiari
jarraitzen dio Sagardo plazakoak ere. Kale
Nagusian egindakoak dira azkenak: Olanoenea plaza eta 10. zenbakiko pasabidearen
berritzea, besteak beste, Irantzu Lekueren mural baten bidez. Guztien helburua
da oinezkoak igarotzeko eta egoteko leku
atseginak sortuz tokiko merkataritza indartzea. Udalak, azken urteetan, era horretako hainbat esku hartze egin ditu: Mikel
Laboa plazara iristeko oinezko pasabideak
hobetu ditu Zubiaurrenea-Errekatxikitik eta
Artzabal-Olarriondotik; Mikel Laboa plaza
oinezkoentzako egokitu du, eta handik Kale
Nagusira iristen diren Irazu, Etxebeste eta
Hirutasun kaleak eraberritu dira.

Abendu erdialdean
hasiko dira
Sutegiko fatxada
berritzeko obrak

Sagardo plaza
El ayuntamiento ha encargado un proyecto a la cooperativa Juntura para reactivar
la Sagardo plaza. Actuando en ese espacio, buscan crear un sitio confortable para
estar, y, así, reforzar la economía local.
Prevén realizar esta intervención en noviembre.

Zenbait hilabetetako atzerapenaren ostean, abendu erdialdean hasiko dira Sutegiko fatxada berritzeko obrak; hilabete
eta erdi beharko dute lanak amaitzeko.
Izatez, udan egin behar zuten, baina lan
kargagatik atzeratu egin behar izan dute.
Batetik, fatxada egokituko dute, energetikoki eraginkorragoa izan dadin, eta,
bestetik, goiko solairua itxi eta taldeka lan
egiteko espazioa sortuko dute, fatxadatik
kendutako materiala berrerabiliz.

Fachada de Sutegi
Las obras para acondicionar la fachada de
Sutegi se han retrasado, y las realizarán
entre mediadios de diciembre y finales de
enero. En ese intervalo, el soto de Potxoenea se reservará para los y las usuarias
que quieran estudiar.

Lanek iraun artean, mugak izango ditu
zerbitzuak. Liburuen mailegua bermatu
ahal izango da, baina ez ikasteko giroa.
Horregatik, udalak erabaki du Potxoeneako sotoa gordetzea, liburutegiko ordutegi berean, ikasteko lekua behar duten erabiltzaileentzako.

Euskara Aholku Taldeak hitanoaren ezagutza
eta erabilera indartzeko ekintzak egingo ditu
Azaroko hitanoaren ikastaroaz gain, hainbat ekintza antolatuko dituzte ‘Hikaratu, beldurrik gabe’ lelopean, besteak beste,
Hikalagun dinamika edo Euskararen Egunerako egitarau berezia. Hika eroso aritzen direnei dei egin diete, trebatu nahi dutenei laguntzeko.

rriak ere ezagutaraztea garrantzitsua
da”, nabarmendu du Oxkar Santamaria
Euskara zinegotziak.
Urrian, uda osteko lehenengo bileran
erabaki zuten, besteak beste, hitanoari
bultzada emateko ekintzak antolatzea.
Talde horren bueltan batu dira, besteak
beste, udala, Noaua! Kultur Elkartea, Etumeta euskaltegia, Udarregi ikastola eta
hainbat herritar. Kanpainarako irudia
Ainara Azpiazu ‘Axpi’ ilustratzaileak egin
du.

Euskara Aholku Taldeko zenbait kide, Hikaratu, beldurrik gabe kanpaina aurkezten.

E

uskara Aholku Taldeak hitanoaren ezagutza eta erabilera
indartzeko hainbat ekintza egitea erabaki du, Hikaratu, beldurrik gabe lelopean. Hitanoaren inguruko
bigarren ikastaroa abiatu dute hil honetan, eta, horrez gain, beste zenbait ekintza antolatzea aurreikusi dute: Hikalagun
dinamika sustatzea edo gazteekin lanketa berezia egitea. Horrez gain, gainera,
Euskararen Egunerako, abenduaren
3rako, egitarau berezia prestatzen ari
direla iragarri dute, hori ere hitanoaren
bueltakoa.
“Herritarrak hikaratu nahi ditugu. Alegia,
beldurrik gabe hika aritzeko gonbita egin.
Aspaldiko nahia dugu halako dinamika
bat sortzearena. Herritar ugarik esan
digute ikasi nahi dutela, edo inguruan
entzun badute ere egiteak lotsa edo
beldurra ematen diela; izan ere, transmisioan izugarrizko etena egon da, eta gure
aiton-amonen garaian ohikoa zena, egun
gero eta ezohikoagoa da. Esparru askotan erabil liteke, arauak ez baitaude idatzita, baina uste dugu, esaterako, lagunarterako tratamendu aparta dela, jolastia, gertukoa. Euskararekin gozatzeko
beste aukera bat da. Are gehiago, tokiko
aldaera daukagu, eta beronen ezauga-

HIKALAGUNAK
Zer da?
Hika moldatzen direnak eta hika
aritzeko prest izan arren laguntza
behar dutenak elkartzeko
mintza-praktika taldea.
Izena emateko:
usurbil@aek.eus
607 609 379
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Hikaren ezagutza eta erabilera sustatzeko, batetik, hitanoaren inguruko ikastaroa antolatu dute: “Zerotik abiatzen
direnentzako hikaren oinarriak lantzeko aukera paregabea izango da”, azaldu
du Santamariak. Udaberrian egin zuten
lehenengo ikastaroa, eta, azaroan, bigarrena, Etumeta euskaltegiko irakasle
Rosa Zubeldiarekin. Lehenengo ikastaroaren ildotik antolatu dute oraingo
ikastaroa ere, azaldu duenez: “Hika ikastaroan toka eta noka landuko dira, baina
arreta berezia jarriko zaio nokari. Teoria
eta praktika uztartuko ditugu”.
Bestetik, Hikalagun dinamika sustatu
nahi dute. Horren bidez, bi figura elkartu nahi dituzte: hika moldatzen direnak
eta hika aritzeko prest bai baina laguntza
behar dutenak. “Elkar ezagutu eta elkarri
lagunduta, beldurrak uxatzen hasteko
aukera izango da: horregatik egin nahi
diegu deia hika menperatzen duten
horiei, garrantzitsuak baitira hika aritu
nahi dutenei erakusteko”. Izatez, hikalagun izateko izen-ematea ere ireki dute:
usurbil@aek.eus -era mezu bat bidalita
edo 607 609 379 telefonora deitu edo
idatzita egin daiteke.
Horrez gain, herriko gazteekin lanketa
egin nahi dute, eurei ere tresnak eta baliabideak emateko, “pixkanaka, hikaratu
daitezen”. Kanpainaren laugarren hanka
Euskararen Egunerako prestatzen ari direna da, baina aurrerago emango dituzte
xehetasun gehiago.
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