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Udalaren eraldaketa
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

C

ovidak, inoiz ezagutu gabeko
osasun krisi latza eragiteaz gain,
sistemaren aldamio ezkutuak
inoiz baino ageriago utzi ditu. Izan ere,
kapitalismoak sinetsarazi nahi izan digun segurtasunaren mito ustela jauzi da,
eta ziurgabetasun handia sortu du. Gaur
egun, inork gutxik jarriko du zalantzan garai aldakorrak bizi ditugunik, eta hainbat aldaketa, aldaketa digitala, kasu, ziztu bizian
doala. Dimentsio handiko krisi eta erronka
konplexuen aurrean jarri gaitu (aldaketa
klimatikoa, erronka demografikoa eta horri loturiko zaintza-krisia, migrazio olatuek
eragindako aniztasunaren kudeaketa demokratikoa...), eta covidaren ondorengo
tokiko gobernantzaren gaineko hausnarketa zabalik dago Euskal Herriaren luze
zabalean. Usurbilgo Udalean ere hausnarketa hori zabaltzera goaz.

Hain justu, barne gogoeta hori egin nahi
dugu Usurbilgo Udalean, udal langileekin batera. Udalean denbora gutxi daramagun arren, honako ondorio hau atera
dugu: XXI. mendeko gizarte honek dituen
erronka konplexuei bokazio eraldatzailearekin erantzun nahi badiegu, ezinbestekoa da udalak barrutik ere eraldatzea.
Izan ere, egungo udal egituraketa eta funtzionamendua zaharkituak daude; 197080ko hamarkadetako egituraketa bertsua
dugu. Horregatik, premiazkotzat dugu udal
politikak zeharlerrotasunez eta norabide
estrategikoz lantzea ahalbidetuko duen
udal egituraketa diseinatzea eta sortzea:
funtzionamendu arrunta arinduko duena,
sailen arteko koordinazioa eta elkarlana
hobetuko duena eta departamenduen
araberako funtzionamendu eta ikuspegi
zurruna gaindituko duena.

Azkenaldian loratzen ari dira, gizarte-erronka berriei erantzuteko asmoz,
narratiba berrietan oinarritutako elkarlan
publiko-komunitarioan ondutako proiektuak, eta, horiei bide emateko xedez, zoru
eta elkarlan marko berriak ari dira sortzen
han-hemenka. Izan ere, administrazioak
ezin die erronka horiei bakarka erantzun,
eta elkarlan publiko komunitarioa gorpuztea hil ala biziko suertatu zaigu. Horretarako baina, elkarlan hori iraunkorra eta
egonkorra izateko, ezinbestekoa da egungo udal egitura eta funtzionamendua aldatzea eta elkarlan hori ahalbidetuko duen
gobernantza eredu publiko komunitario
berriak eratzea.

Legealdiaren azken txanparako erronka
potoloa ezarri diogu geure buruari. Barne
prozesu hau udal langileekin batera egingo dugu. Ezin du bestela izan. Eta prozesu
honetan bidelagun Julen Mendoza Errenteriako alkate ohia izango dugu. Zuzenbidean lizentziatua da, azken urte luzeotan
udal ugaritan lanean aritua; tartean, zortzi urtez alkate izan da, eta, gerora, tokiko
politikaren eraldaketa helburu duten hamaika prozesutan ari da lanean. Pertsona
ezin hobea, beraz, ariketa honetarako eta
udala eraldatzeko.
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La COVID, además de provocar una dura crisis
sanitaria, ha dejado en evidencia, más que nunca, los andamios ocultos del sistema. Y es que
se ha caído el mito corrupto de la seguridad
que el capitalismo ha querido hacernos creer,
generando una gran incertidumbre. Hoy pocos
dudarán de que vivimos tiempos inestables y
que los cambios van a toda velocidad. Nos ha
puesto ante crisis y retos complejos de gran dimensión (cambio climático, reto demográfico y
crisis de cuidados, gestión democrática de la diversidad provocada por las olas migratorias...),
y la reflexión sobre la gobernanza local postcovid está abierta a lo largo y ancho de Euskal
Herria, también en el Ayuntamiento de Usurbil.
En los últimos tiempos han surgido proyectos
de colaboración público-comunitaria para dar
respuesta a nuevos retos sociales: se están
creando nuevos marcos de colaboración aquí
y allá. Y es que la administración no puede
responder por sí sola a estos retos, y la materialización de la colaboración pública-comunitaria es indispensable. Para ello, para que esa
colaboración sea sostenible y estable, es imprescindible modificar la estructura y el funcionamiento municipal actual y articular nuevos
modelos de gobernanza.
Precisamente, en el ayuntamiento queremos
hacer esta reflexión internamente, junto con
las y los trabajadores municipales. Aunque
llevamos poco tiempo en el ayuntamiento,
hemos llegado a la conclusión de que si queremos responder, con vocación transformadora,
a los grandes retos que afronta esta sociedad
del siglo XXI, es imprescindible transformar
los ayuntamientos desde dentro. De hecho, la
estructura actual y su funcionamiento están
obsoletos. Por ello, es urgente diseñar y crear
una estructura nueva que permita trabajar las
políticas municipales de forma transversal y
estratégica: que agilice el funcionamiento ordinario y que mejore la coordinación y colaboración interdepartamental.
Es un gran reto para la recta final de la legislatura. Este proceso lo realizaremos conjuntamente con el personal municipal. No puede
ser de otra manera. Y en este proceso nos
acompañará el ex-alcalde de Errenteria Julen
Mendoza. Es licenciado en Derecho, ha trabajado durante los últimos años en numerosos
ayuntamientos: ha sido alcalde durante ocho
años, y posteriormente ha trabajado en varios
procesos de este tipo. Es la persona perfecta
para transformar el ayuntamiento.

Kulturara eta gizarte babesera bideratutako
laguntza berri bana izango du udalak 2022an
Iazko lerro guztiez gain, bi lerro berri sortu dituzte: bat kultur sorkuntza bultzatzeko eta bestea baliabide nahikorik izan ez eta bestelako
laguntzak eskuratu ezin dituztenen oinarrizko beharrak asetzeko. Aurreikuspenen arabera, hilaren amaieran irekiko da eskatzeko epea.

Aprobada una nueva
ayuda para quienes
estén en riesgo
de exclusión social

Aho batez onartu zituzten 2022ko dirulaguntza lerroak urtarrileko osoko bilkuran.

D

irulaguntzen
Plan
Estrategikoaren 2022ko eranskinak
onartuta, udalak aurten banatuko dituen dirulaguntzak onartu
dituzte urtarrileko osoko bilkuran, aho
batez. Izan ere, dirulaguntzen deialdia egin
ahal izateko beharrezkoa da, aurrez, osoko
bilkurak berrestea. Iaz kaleratutako dirulaguntza lerroez gain, beste bi ere eskainiko
dituzte aurten: herriko kultur sortzaileei
bideratutakoa eta gizarte bazterketa egoeran edo arriskuan dauden herritarrei zuzendutakoa. Aurreikuspenen arabera, otsailaren amaiera aldera irekiko da norgehiagokakoak diren laguntzak eskatzeko epea.
Kultur sormena bultzatzeko dirulaguntzari
dagokionez, izatez, iaz eskaintzekoa zen
udala, baina zenbait arazo tarteko, ezin izan
zuen egin. Aurten, ordea, bai: 30.000 euro
zuzenduko dizkio Usurbilgo kultur esparruan eragin nahi duen orori.
Horrez gain, gizarte bazterketa egoeran edo
arriskuan dauden herritarrei zuzendutako
beste lerro bat abiatuko du udalak: 10.000
euroko lerroa izango da, baliabide nahikorik
izan ez eta bestelako dirulaguntzak eskuratu ezin dituzten herritarren oinarrizko beharrak asetzeko. Jasotako eskaerek kopuru
hori gainditzen badute, partida handituko
dutela nabarmendu du Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak. Gizarte Larrialdietarako Laguntzak jasotzeko herrian gutxienez sei hilabetez erroldatuta egon behar
da, eta, batik bat, hori betetzen ez dutenei
bideratuko zaie lerro berria. “Ez da gizarte

talde handi bat, baina gutxieneko estaldura soziala izan dezaten bermatu nahi dugu:
pandemia hasi zenetik egin bezala, gizarte
babesa blindatzea da gure apustua. Hobarien aukerak zabaltzearekin batera, herritarren aukera berdintasuna bermatze aldera jarriko dugu martxan lerro berri hau”.
Solaberrietak azaldu zuenez, Eusko Jaurlaritzak finantzatu beharrekoak dira Gizarte
Larrialdietarako Laguntzak, bere osotasunean. Orain arte, 60.000 euro bideratu
izan ditu, eta udalak beste 30.000 euro jarri
izan ditu, urtero, behar guztiei erantzuteko.
Jaurlaritzak, aurten, 50.000 eurora jaitsiko
du Gizarte Larrialdietarako Laguntzara bideratutako dirua, eta, beraz, udalak 40.000
euro jarriko ditu, 30.000 beharrean. Hala,
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak eta gizarte bazterketa egoeran edo arriskuan
daudenentzako laguntzak kontuan hartuta, 50.000 euro bideratuko ditu udalak larrialdiko gizarte laguntzetara.
802.000 euro dirulaguntzatan
Sail guztiak kontuan izanda, 802.200 euro
banatuko ditu udalak dirulaguntzetan.
Honela banatzen da kopuru hori, sailka:
euskara, 132.600 euro; enplegu garapena
eta tokiko ekonomia, 48.500 euro; gazteria, 2.500 euro; gizarte zerbitzuak, 191.500
euro; hezkuntza, 58.800 euro; hirigintza,
30.000 euro; idazkaritza, 4.000 euro; ingurumena, 8.000 euro; jarduera fisikoa eta
kirola, 117.400 euro; kultura, 174.800 euro
eta nekazaritza eta abeltzaintza, 34.100
euro.

Han aprobado por unanimidad en el
pleno de enero, las subvenciones que
otorgará el ayuntamiento este 2022.
Además de mantener las subvenciones del año pasado, han creado dos
más: una por el departamento de
cultura y otra por el departamento
de los servicios sociales. Según las
previsiones, a finales de febrero se
abrirá el plazo para solicitarlas.
La nueva ayuda que ofrecerá el departamento de cultura será promover la creación artística de los y las
usurbildarras. El año pasado ya aprobaron ofrecer esta subvención, pero
dados algunos problemas surgidos
durante el último año, no pudieron
hacerlo. Este año, sí: el ayuntamiento
destinará 30.000 euros a impulsar la
creación artística del municipio.
La subvención creada por el departamento municipal de los servicios
sociales se destinará a aquellos/as
usurbildarras que sufran o estén en
riesgo de exclusión social. Por ahora, destinarán 10.000 euros para
aquellos/as habitantes que no tienen recursos suficientes y tampoco
la opción de conseguir otro tipo de
subvención existente. Si la demanda
es mayor que esa cantidad, ampliarán la partida.
Según explicó la alcalde Agurtzane
Solaberrieta Mesa en el pleno, el
Gobierno Vasco, quien debería hacerse cargo de las AES Ayudas de
Emergencia Social, este año destinará menos recursos que en años
anteriores. Hasta ahora, el Gobierno
Vasco ha destinado 60.000 euros al
ayuntamiento para este propósito,
y el ayuntamiento destinaba otros
30.000 más para cubrir todas las
necesidades. Este año, el Gobierno
Vasco destinará 50.000 euros, y el
ayuntamiento tendrá que hacerse
cargo de esa reducción. Por lo tanto,
el consistorio municipal destinará
50.000 euros a cubrir las necesidades urgentes.

2022ko UDAL-DIRULAGUNTZAK: 802.200 euro
EUSKARA
Norgehiagokakoak
•
Euskara
ikasteko
24.500 euro.

HEZKUNTZA

Izendunak
•
Oporrak bakean: 1.700 euro.
dirulaguntzak:

Hitzartuak
•
Noaua!: 58.000 euro.
•
Euskaltegia: 16.000 euro.
•
Jakin. Joan Mari Torrealdai beka:
15.000 euro.
•
Elhuyar Fundazioa: 10.000 euro.
Izendunak
•
Araba Euskaraz: 800 euro.
•
Kilometroak: 800 euro.
•
Ibilaldia: 800 euro.
•
Nafarroa Oinez: 1.300 euro.
•
Herri Urrats: 1.300 euro.
•
Behatokia: 900 euro.
•
Euskal Herrian Euskaraz: 200 euro.
Izengabea
•
Lan munduan euskara sustatzeko enpresentzako: 3.000 euro.

GARAPEN EKONOMIKOA
ETA ENPLEGUA
Norgehiagokakoak
•
Usurbil Zabalik: 23.000 euro.
•
Hasiz Hazi: 4.500 euro.
Hitzartuak
•
Hurbilago: 21.000 euro.

GIZARTE ZERBITZUAK
Norgehiagokakoak
•
Gizarte ekintzen eremuko elkarteentzako: 12.000 euro.
•
Desgaitasuna edo mendekotasuna
duten adin txikikoen osasun egoera
hobetzeko tratamendu gastuei laguntzeko: 6.000 euro.
•
Deserrotze eta baztertze sozialeko
arriskuan dauden pertsonen senideentzat: 4.300 euro.
Hitzartuak
•
Gizarte ekintzen eremuan jarduten
duten
Usurbilgo
elkarteentzat:
7.500 euro.
•
Jubilatu elkarteetako jarduerak egiteko: 15.000 euro.
•
Garapenerako lankidetza programak:
43.000 euro.

Izengabea
•
Aurreikusi
gabeko
gizarte-zerbitzuetako egoera-premia bereziak:
2.000 euro.
Zuzenak
•
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak:
90.000 euro.
•
Gizarte bazterketa egoeran edo
arriskuan dauden pertsonak: 10.000
euro.

HIRIGINTZA
Norgehiagoka
•
Usurbilen etxebizitzak alokairuan
hartzeko: 20.000 euro.
•
Etxebizitzan igogailua instalatzeko:
10.000 euro.

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA
Norgehiagokakoak
•
Kirol taldeen ohiko dirulaguntzak:
50.000 euro.
•
Kirol egokituko jardueretarako dirulaguntzak: 3.000 euro.
•
Kirol talde izan gabe jarduera fisikoko
edo kirol ekimenak burutzeko:
1.000 euro.
Hitzartuak
•
Udarregi ikastola;
48.000 euro.

Hitzartuak
•
Zumarte: 55.800 euro.
•
Oinherri: 3.000 euro.

IDAZKARITZA
Hitzartuak
•
Naziometroa: 4.000 euro.

KULTURA
Norgehiagokakoak
•
Herriko elkarteen kultur ekimenak:
65.000 euro.
•
Kultur
sormena
bultzatzeko:
30.000 euro.
Hitzartuak
•
Auzoetako jai batzordeen ekintzak diruz laguntzea: 46.500 euro.
•
Udalbiltza;
Geuretik
Sortuak:
7.000 euro.
•
UEU-Jakin;
Jakin
jardunaldiak:
11.000 euro.
Izendunak
•
Eusko Ikaskuntza: 300 euro.
Izengabeak
•
Santixabel jaietan herriko eragileen
ekintzak laguntzeko: 15.000 euro.

NEKAZARITZA - ABELTZAINTZA
Eskola

Kirola:

Izengabeak
•
Ezohiko kirol jarduerak: 5.400 euro.
•
Kirol
teknikoen
prestakuntza:
1.000 euro.
•
Kirol mediku azterketak: 4.000 euro.
•
Eskolaz kanpoko kirol jardueretan parte hartzeko laguntza: 5.000 euro.

INGURUMENA
Norgehiagokakoak
•
Usurbilgo udalerriaren eremuan ingurumen jarduerak egiteko: 5.000 euro.
Hitzartuak
•
Zubieta Lantzen: 3.000 euro.

Norgehiagokakoak
•
Usurbilgo udalerriaren eremuan nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak
burutzeko: 15.000 euro.
Hitzartuak
•
Sagardoaren kulturaren hedapenerako: 6.000 euro.
Izendunak
•
Nekazal jardunarekin eta landa
eremuarekin lotura duten azoka eta
ekintzen sustapena: 13.100 euro.

GAZTERIA
Norgehiagokakoak
•
Aisialdiko begirale eta zuzendari ikastaroak egin dituzten herritarrentzako:
2.500 euro.

‘Aktibatzen’, Jarduera Fisikoa eta Kirola
sustatzeko parte-hartze prozesua
Apirilera bitartean, kirol talde eta klubetan parte hartzen duten zein ez duten herritarren ekarpenak jaso nahi dituzte, baita udaleko
hainbat sailena ere, kirol politikak modu zabal eta inklusiboan garatzeko. Galdetegi bat zabaldu dute: hilaren 18ra arte bete ahal izango da.

J

arduera Fisikoaren eta Kirolaren plan estrategikoa osatzeko
prozesua abiatu du udalak, kirol
politikak modu zabal eta inklusibo batean
garatu ahal izateko. Hausnarketa kolektiboa
egin nahi dute, ahalik eta herritar gehienek
parte hartuta, otsaila eta apirila bitartean.
Aktibatzen. Jarduera fisikoa eta kirola, denon
eskura lelopean, lanketa sakona egin nahi
dute, eta hainbat lan lerro zabaldu: udal
barruko lanketa propioaz gain, herritarren
ekarpenak jaso nahi dituzte, kirol talde batean parte hartu zein ez. Prozesuko edukiak
udalaren webgunean kontsulta daitezke,
usurbil.eus/aktibatzen orrialdean.
Beñat Larrañaga kirol zinegotziak gogoratu
duenez, Legealdiko Planean jada jaso zuen
udal-gobernuak prozesu hori abiatzeko borondatea, baina hainbat arrazoi tarteko “ezinezkoa” izan da martxan jartzea, tartean,
Covid19ak eragindako pandemia. Oraindik
ere testuingurua baldintzatzen jarraitzen
du osasun krisiak: “Jarduera Fisikoa eta Kirol
sailean azken bi urte hauetako kudeaketa ez
da erraza izan, beste arloetan bezala, asko
izan direlako murrizketak eta debekuak.
Gaur egun, oraindik ere, kiroldegiko funtzionamendua baldintzatuta dugu, eta arautegi
aldaketak etengabeak dira”. Hala ere, udalak lanean jarraitu du tarte horretan: “Herriko kirol elkarteekin elkarlanean aritu
gara, hainbat inbertsio eta hobekuntza
egin ditugu kirol instalazioetan, eta jarduera
fisikoa modu zabal batean ulertu eta lantzeko urratsak egin ditugu”.
Zinegotziak nabarmendu duenez, historikoki, lehia eredua eta kirol modalitate
batzuk gailendu izan dira gizartean, orokorrean, eta baita Usurbilen ere. “Esan beharra dago lanketa horiek oso ondo egin
direla eta egiten direla oraindik ere: horren
erakusgarri, maila altuko kirolari asko eman
ditu Usurbilek azken urteetan, gizon zein
emakume”. Gizartea aldatzen doan heinean, ordea, erronkak ere aldatu egiten dira,
Larrañagaren esanetan, eta horiei erantzutea du helburu martxan jarriko duten
prozesuak: “Ondo egiten dena indartu, eta,
herri bezala, Jarduera Fisikoan eta Kirolean
ditugun hutsuneak eta gabeziak antzemateko ordua da: kolektibo ezberdinen be-

Juanma Murua, Beñat Larrañaga eta Uxue Fernandez, prozesuaren aurkezpenean.

GALDETEGIA

Otsailaren 7tik 18ra,
biak barne
Paperean: Sutegin, kiroldegian
eta udaletxean.
Sarean:
usurbil.eus/aktibatzen/galdetegia

harrak entzun, eta ahalik eta herritar gehien
asebeteko dituen estrategiak diseinatu behar ditugu”.
Hala, kirolaren eta jarduera fisikoaren
“onura ukaezinak” tarteko, kirol talde edo
klubetan parte hartu zein ez, herritar oro
gonbidatu nahi du udalak prozesuan parte
hartzera: “Aktiboak diren herritarrak horretan jarrai dezaten eta inaktiboak direnak
aktibatzen hasi nahi dugu”. Hortik dator
prozesuaren izena: “Aktibatzen. Jarduera
Fisikoa eta Kirola, denon eskura. Ikuspegi zabal eta inklusibo bat garatuko duen kirol
politika bat diseinatzea izango da gure
erronka: izan jaioberri edo adineko, edozein
dela ere norberaren generoa edo sexu orientazioa, non arrakala sozioekonomikoa ez
den oztopo izango eta euskarazko eskaintza anitza izango duena ardatz”.
Udalak, prozesua diseinatu eta gauzatzeko,
gisa honetako prozesuetan aritua den Juanma Murua kirol aholkularia kontratatu du.
Murua arduratuko da herriko eragileekin
hitz egin eta antolatuko diren saioak dina-

mizatzeaz, Larrañagaren esanetan. “Eskarmentu handia du gisa honetako lanketetan:
Bilbon, Elorrion, Arrasaten edo Lasarte-Orian burutu ditu proiektuak. Bereziki, Jarduera Fisikoa eta Kirola ulertzeko duen ikuspegi integrala izan zen berarekin elkarlanean
hasteko arrazoi nagusia”.
Ikuspegi integrala, ardatz
Hain zuzen, halako prozesuetan ikuspegi
integral batekin lan egitearen garrantzia azpimarratu du Juanma Muruak. “Bizitza aktiboa alor desberdinetatik nola sustatu dezakegun aztertuko dugu”. Prozesu “oso parte
hartzailea” izatea nahi dute, Muruaren esanetan: “Guztien iritzia interesatzen zaigu,
pertsona aktiboena eta baita inaktiboena
ere: zergatik ez diren hain aktiboak, zein oztopo topatzen dituzten kirola edo jarduera
fisikoa egiteko, eta fokua oztopo horietan
jarriko dugu”.
Horretarako, hainbat lan lerro jorratuko
dituzte. Batetik, Murua udaleko hainbat
sailekin bilduko da, guztien artean koordinatutako lanaren potentzialtasunaz

baliatzeko asmoarekin. Kirolarekin eta jarduera fisikoarekin harreman zuzena zein
zeharkakoa izan dezaketelakoan, besteak
beste, kultura, euskara, gazteria, gizarte zerbitzuak, parekidetasuna, aniztasuna, zerbitzuak, ingurumena eta hirigintza sailekin
bilduko da.
Bestetik, herriko kirol talde eta klubekin lanketa berezitua egingo du. Sektoreko kideen
ekarpenak, batez ere, Eskola Kirolaren, dirulaguntzen eta kluben kudeaketaren eta
udalarekiko harremanean zentratuko dira.
Kirol talde edo klubetan parte hartzen ez
duten herritarrek ere euren ekarpena egin
dezaten nahi dute, eta, horretarako, herritar guztientzako galdetegi bat zabaldu
dute. Paperean zein sarean bete ahal izango da, otsailaren 18ra bitartean; paperean
erantzuteko aleak kiroldegian, udaletxean
eta Sutegin eskura daitezke. Horrez gain,
bi bilera ireki egiteko asmoa dute herritarrekin. Martxoan egingo dituzte, Eskola Kirolaren, kirol eskaintzaren eta instalakuntzen
inguruan hitz egiteko. Datak finkatu bezain
pronto jakinaraziko dituzte hitzorduak.
DBHko ikasleei zuzendutako aparteko galdetegi bat ere egingo dute.
Hausnarketa taldea
Prozesua abiatzeko, hausnarketa talde bat
osatu dute soslai desberdineko zenbait herritarrekin. Guztiek dute formakuntza
eta esperientzia kirolaren eta jarduera
fisikoaren alorrean, Larrañagak azaldu
duenez: “Herriko zein beste toki batzuetako
errealitateak ezagutzen dituzte, eta ziur
gaude ekarpen oso interesgarria egingo
diotela prozesuari. Lanketa ezberdinetan
parte hartuko dute, eta jasotzen dugun informazio guztiarekin, estrategien definizioan lagunduko digute”.
Sei lagunek osatu dute hausnarketa taldea.
“Udalaren gonbidapena ilusioz jaso dugu.
Jarduera fisikoari eta kirolari dagokionez,
elkar osagarritzen dugun soslai desberdineko jendea gara: izan hezkuntzan, izan
kudeaketan, kirolari moduan, auzoko, herriko zein Usurbildik kanpoko egitasmoetan
ibili gara eta gabiltza. Hori izango da gure
abiapuntua prozesu honetan ekarpenak
egiteko”, azaldu du Uxue Fernandez taldeko
kideak. “Bi urtez, hitzetik hortzera dabilkigu
osasuna, eta hau osasunetik harago doan
erronka da: plan estrategikoa ongizaterako
eta bizi estilo aktiboetarako bide izatea nahiko genuke”.

‘Aktibatzen’, nuevo proceso participativo
para impulsar la actividad física y el deporte
El Ayuntamiento de Usurbil ha iniciado el proceso para realizar el plan
estratégico de la actividad física y el
deporte, con el fin de desarrollar las
políticas deportivas de un modo amplio e inclusivo. Quieren reflexionar
de manera colectiva, con la mayor
participación posible de los y las habitantes de Usurbil, entre febrero y
abril: trabajarán tanto entre diferentes departamentos del ayuntamiento como con los y las usurbildarras,
participen o no activamente en un
club deportivo. Toda la información del proceso se podrá consultar
en la página web del ayuntamiento
usurbil.eus/aktibatzen.
Quieren incidir más allá de la competición deportiva: reforzar los aspectos
positivos e identificar las carencias.
De esta manera, el objetivo es que
aquellos/as que sean activos/as sean
siéndolo y activar a las personas inactivas. El ayuntamiento ha contratado
al asesor Juanma Murua, por su experiencia en realizar proyectos similares.
Murua recalca la importancia de tener
una visión integral para poder dar con
las claves para impulsar la vida activa.
Por un lado, se reunirá con diferentes
departamentos del ayuntamiento,
pero también con grupos y clubes del

municipio. Con ellos tratarán temas
como el deporte escolar, las subvenciones, la gestión de los clubes y la relación con el ayuntamiento. Además,
realizarán un par de reuniones abiertas para la ciudadanía en general. En
su caso, reflexionarán acerca del deporte escolar, la oferta deportiva y
las instalaciones; en febrero darán a
conocer las fechas de dichas reuniones. “Nos interesa la opinión de todos
y todas, tanto de las personas activas
como las inactivas: por qué no son tan
activas, qué clase de impedimentos
tienen para hacer ejercicio y pondremos el foco en ellas”. También podrán
dar su opinión a través de un formulario que estará disponible hasta el 18
de febrero.
Bienestar y estilos de vida activos
Un grupo de usurbildarras con experiencia en el ámbito del deporte y
la actividad física también harán sus
aportaciones, dada su experiencia en
diferentes facetas del sector. Uxue
Fernandez, una de las participantes
de este grupo, recalcó la necesidad
del plan estratégico impulsado por
el ayuntamiento: “Llevamos dos años
hablando acerca de la salud, pero este
es un reto que va más allá de la salud:
nos gustaría que este plan estratégico
sirviera para impulsar el bienestar y
estilos de vida activos”.

Kiroldegiko areto berria, ia prest
Azken ukituak baino ez zaizkio falta kiroldegiko areto berriari prest egoteko.
Udal-brigadak egin ditu obrak: sauna zaharra kendu, eta garai bateko langilearen etxea zena moldatuta, 100 metro karratuko areto ireki bat egokitu
dute, bi biltegirekin. Nagusiki, Orbeldi dantza taldeak erabiltzeko izango da
aretoa, azken urteetan izan duen gorakadarekin, entseatzeko leku egoki
bat falta baitu. Soinu ekipoa, telebista eta alderik alde hartzen duen ispilu
bat ditu aretoak. Datozen asteetan izango da erabat erabilgarri.

Beterri Buruntza Mankomunitatea sortu dute
Mankomunitatea eratzearekin batera, lehendakaria eta lehendakariordea hautatu dituzte: Mari Jose Izagirre Andoaingo alkateordea (EAJ)
eta Nuria Fernandez Lasarte-Oriako zinegotzia (PSE-EE). Eskualdean boto gehien duen EH Bildu ardura postuetatik at utzi dute.

H

ainbat urteko elkarlanaren ondotik, Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta
Usurbilgo udalek Beterri Buruntza Mankomunitatea eratu dute, urtarrilaren 17an Hernaniko udalean egindako bilkuran. Elkarlanaren bidez eskualde
mailan hainbat ekimen garatu izan diren
arren, halako egitura bat ez zeukan Gipuzkoako eskualde bakarra zen, orain arte,
Beterri Buruntza: bere egiteko nagusia eskualde osoaren garapen ekonomikoa eta
soziala bultzatzea izango da, giza garapen
iraunkorra eta herritarren ongizatea hobetzeko jarduerak sustatuz.
Mankomunitatea eratzearekin batera, lehendakaria eta lehendakariordea hautatu
dituzte. EAJk eta PSE-EEk akordioa eginda, gehiengo sinplez, Mari Jose Izagirre
Andoaingo alkateordea (EAJ) aukeratu
dute lehendakari, eta Nuria Fernandez Lasarte-Oriako zinegotzia (PSE-EE) lehendakariorde. Izagirre Andoaingo Udaleko
Ekonomia Sustapen, Enplegu eta Gazteria
zinegotzia da, eta, besteak beste, agentziaren batzorde sustatzaileko lehendakaria
izan da orain arte. Fernandez Lasarte-Oriako Udaleko Sozioekonomia Saileko zinegotzi arduraduna da.

Se ha constituído
la Mancomunidad
Beterri-Buruntza
Tras largos años de trabajo, se ha
constituído la Mancomunidad Beterri-Buruntza, órgano que unirá los
municipios de Andoain, Astigarraga,
Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil. Su principal función será impulsar
el desarrollo económico y social de la
comarca, a través de la promoción de
actividades que faciliten el desarrollo
humano sostenible y la mejora del
bienestar de su ciudadanía.
Beterri-Buruntza era la única comarca
que no estaba articulada en una mancomunidad, aunque el trabajo en conjunto no es nuevo para los seis municipios, en materia de deporte o impulso
del comercio local, entre otros.
Además de constituir oficialmente la
mancomunidad, también nombraron
los cargos de presidencia y vicepresidencia de ésta, por mayoría simple,

Eskualdeko udal-ordezkariak, mankomunitatearen sorreran. Argazkia: Aiurri.

Lehendakari izendatu berritan, Izagirrek
gainerako udal-ordezkariak zoriondu zituen, “eskualde mailako azken urteetako
lehentasunezko erronka behar bezala gauzatzeagatik” eta emaitza “lankidetzaren eta
ahalegin kolektibo handiaren bidetik” eman
delako. Gaineratu zuen agentzia operatiboa
behar dela “dauden erronka sozio-ekonomikoei aurre egiteko, esate baterako,
eskualdearen suspertzea COVID osteko
aroan”.
EH Bildu, ardura postuetatik at
Mankomunitatea ofizialki eratu arren, desadostasunak ere agerian gelditu ziren. Izan
respectivamente, la vicealcalde de Andoain Mari Jose Izagirre (PNV) y la concejal de Lasarte-Oria Nuria Fernández
(PSE-EE). Izagirre se mostró agradecida y felicitó a los demás representantes políticos por su trabajo a la hora
de resolver este reto a nivel comarcal
de los últimos años. Izagirre, además,
ha remarcado que es necesario que la
agencia sea operativa para poder hacer frente a los retos socioeconómicos como lo será la recuperación de la
comarca después del Covid.
Aun celebrando la constitución de la
mancomunidad, EH Bildu se ha mostrado crítico con el PNV y PSE-EE por
haber hecho un pacto para dejar a EH
Bildu fuera de la directiva de la mancomunidad. “EH Bildu es el partido
con más representación municipal en
nuestra comarca, pero han acordado
dejarnos fuera, y queremos denunciar que la directiva no presenta a esta
comarca. Esto demuestra su modo de
gobernar y su falta de voluntad para
la negociación”, denunció el alcalde
de Hernani Xabier Lertxundi.

ere, EH Bildu eskualdean boto gehien duen
alderdia izan arren, ardura postuetatik kanpo gelditu da, EAJren eta PSE-EEren akordioa dela eta. Hala, mankomunitatea sortzea albiste ona dela nabarmendu arren,
kanpoan utzi izana kritikatu du koalizioak.
Hala adierazi zuen Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak: “Zoritxarrez, egun pozgarria beharko lukeena itzali du zuzendaritzaren osaketak. EAJk eta PSE-EEk euren
artean egindako akordioa dela eta, EH Bildu
zuzendaritzatik kanpo utzi dute. Beraz, salatu nahi dugu zuzendaritzak ez duela islatuko eskualde honen gehiengoa: EH Bilduk
41 zinegotzi ditu eskualdeko sei herrietan
(zinegotzien %43), baina euren arteko akordioa dela eta, kanpo uztea erabaki dute.
Honek erakusten du EAJk eta PSEk duten
lan egiteko modua, gobernatzeko duten
eredua, jendeak egindako aukeraketari bizkarra eman eta beren alderdien interesak
lehenetsiz; baita negoziatzeko duten borondate falta ere”. Ardura posturik izan ez
arren, aurrerantzean ere eskualdearen eta
mankomunitatearen mesedetan lanean
jarraituko dutela gaineratu du Lertxundik.
Honakoa da lehen gobernu batzordea:
•
Mari Jose Izagirre, lehendakaria (Andoaingo alkateordea, EAJ).
•
Nuria Fernandez, lehendakariordea
(Lasarte-Oriako zinegotzia, PSE-EE).
•
Xabier Lertxundi, batzordekidea (Hernaniko alkatea, EH Bildu).
•
Jorge Segurado, batzordekidea (Urnietako alkatea, EAJ).
•
Xabier Urdangarin, batzordekidea (Astigarragako alkatea, EH Bildu).
•
Beñat Larrañaga, batzordekidea (Usurbilgo zinegotzia, EH Bildu).

Martxa onean doaz Kalezarko
zaintzadun etxebizitzen lanak
Matiaren egoitza mugarria izango da adinekoen zaintza ereduan: pertsonen ongizatea eta
beharrak erdigunean jarri, eta komunitatearekin konektatuta egongo da, Usurbilgo zaintza
ekosistemaren barruan. Lanak 2022an amaitu eta 2023an martxan jartzea aurreikusten da.

Agurtzane Solaberrieta alkatea Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Matiako ordezkariekin.

M

atia Kalezarren eraikitzen ari den
zaintzadun etxebizitzen auzuneko lanak martxa onean doaz,
hilabete hasieran obretara egindako bisitan
baieztatu zutenez: han izan ziren Agurtzane Solaberrieta Mesa Usurbilgo alkatea,
Markel Olano Gipuzkoako ahaldun nagusia,
Maite Peña Gizarte Politikako diputatua,
Mari Karmen Garmendia Matiako Patronatuko presidentea eta Gerardo Amunarriz Matiako zuzendari orokorra. Urte
amaieran obrak bukatu eta 2023 hasieran
martxan jartzeko aurreikuspena dute.
Matiaren egoitza berria “mugarria” izango
da adineko pertsonen zaintzari dagokionez. Olanok, bere aldetik, proiektuaren
izaera “berritzailea” azpimarratu zuen:
“Mota honetako eraikuntza berriko lehen
proiektua da estatu osoan”. Azaldu zuenez, egoitza berriak 127 plaza izango ditu
mendekotasuna duten adinekoentzat; 110

Aniztasun Kontseilua
sortu dute
Aniztasunaren Kontseilua lehenengo aldiz
bildu zen zen otsailaren 2an. Herritar guztien arteko elkarbizitzan sakontzeko ekintza
planean jasotako neurrietako bat zen, he-

zaintza zerbitzuak dituzten etxebizitzak
izango dira (horietatik 93 banakakoak eta
17 bikoitzak, bikote edo senitartekoentzat).
Etxebizitzak zazpi bizikidetza unitatetan
antolatuko dira, eta horietako bakoizak
18 pertsona izango ditu. Espazioak 30 eta
38 metro karratu artekoak izango dira,
eta sukalde txiki bat, egongela, logela eta
bainugela izango dituzte. Egoiliarrek euren
espazioak pertsonalizatzeko aukera izango dute, ingurune pertsonalagoa lortzeko.
Zaintzadun etxebizitzez gain, 15na plazako
bi unitate psikogeriatriko izango ditu, baita
eguneko zentro bat ere, 40 plazakoa.

Las obras del
nuevo centro de
viviendas con
cuidados de Kalezar
avanzan óptimamente
Las obras del nuevo centro que está construyendo Matia en kalezar avanzan óptimamente, según pudieron comprobar
en la visita institucional realizada a principios de mes: según las previsiones, terminarán las obras para finales del 2022 y
quieron ponerlo en marcha a principios
del 2023. Acudieron a la visita la alcalde
de Usurbil Agurtzane Solaberrieta Mesa,
el diputado general de Gipuzkoa Markel
Olano y la diputada de políticas sociales
Maite Peña y Mari Carmen Garmendia
presidenta del patronato de Matia y
Gerardo Amunarriz gerente de Matia.
El centro de Matia marcará un antes y un
después en los cuidados de las personas
mayores: priorizará sus necesidades y
su bienestar, en apartamentos que oscilarán entre 30 y 38 metros cuadrados,
en un centro que estará conectada con la
comunidad, ya que este centro será parte del ecosistema local de cuidados.
kafetegi bat eta ile apaindegi bat, kasu; plaza handi bat ere izango du.

Usurbilgo zaintza ekosistemaren barruan
Zaintzen ereduan ekarriko duen eraldaketagatik ez ezik, Kalezarko egoitza berritzailea izango da, baita ere, hirigintza ikuspegitik. Zaintzadun etxebizitzez eta eguneko zentroaz gainera, herritar guztientzat
irekita izango diren zerbitzuak izango ditu,

Udala, Matiarekin elkarlanean eta aldundiaren babesarekin, Usurbilerako zaintza ekosistema propioa lantzen ari da, eta egoitza
berria ere horren barruan egongo da: “Pertsonen nahiak aintzat hartzeko bokazioa
duen ekosistema bat da, etxeetara bideratua edo etxeak bezalako alojamenduak sortu nahi dituena; eredu horri jarraitzen diote
egoitza honek zein metro batzuk beherago
eraikitzen ari garen Txirikorda belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioak”.

rritar, eragile eta udal ordezkariek lankidetzarako espazio bat izan dezaten. Bileraren
balorazio ona egin zuen Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak, bileraren ostean:
“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
udal-politika guztietan”.

El Consejo de la Diversidad se ha reunido
por primera vez. Será un espacio para
que los y las vecinas de Usurbil, agentes
sociales y ayuntamiento puedan trabajar conjuntamente. La alcalde Agurtzane Solaberrieta Mesa valoró positivamente el encuentro: “Son imprescindibles las acciones que se basan en el
conocimiento y reconocimiento mutuo,
rechazando el racismo y la discriminación.
Lo es, también, que el ayuntamiento garantice la igualdad de oportunidades en
todas las políticas municipales”.

Gauak Usurbilgo txokoetan barrena zuritzen
‘Hamazazpigarrenean aidanez’ izenburupean bildu ditu Udalbiltzak Geuretik Sortuak
bekarekin ekoitzitako literatur lanak. Itxaro Bordak Usurbilen sortutako ipuina aurkeztu du.

irakurleak errotarriak aipatzen direnean, zetaolara joaten ziren emakumeak, Ingemar
lantegiko jarduna, eta abar.
Horrekin batera, Errusiari zenbait keinu egin
dizkio Bordak ipuinean. Hango kulturaren
zale izanik, eta 2021ean Fedor Dostoievski
jaio zela 200 urte bete zirela aitzakia hartuta, idazlearen Gau zuriak nobela motzari jarraitu dio, baina Usurbilen girotuta. Baionatik iritsitako laguna ikertzailea da, eta bigarren protagonista nagusia, Nadia, zeina
errusiarra den, Usurbildik gidatuko du,
gauez eta Mikel Laboa plazatik abiatuz beti,
herriaren alderdi guztiak erakusteko.
“Etxean bezala” sentitu zen Borda Usurbilen
eginiko egonaldian, eta eskerrak eman dizkie udalari zein Udalbiltzari. Bordak azaldu
duenez, ez zuen aspertzeko tarterik izan:
ipuinean deskribatzen dituen leku eta istorio guztiak ezagutarazi dizkioten herritarrak izan ditu ondoan, eta, horrez gain, bere
kasa ere gustura ibili zela nabarmendu du:
Santueneko frontoian pilotan, Andatzara
joanez, edo korrika egiten Zubietara edo
Txokoaldera joanda.

Gotzon Barandiaran, Itxaro Borda eta Luken Arkarazo, aurkezpenean.

S

antua izan ez arren, Baionako San
Izpiritutik Santuenera lekualdatu
dute Gauak zuri Usurbilen ipuineko protagonista, hiru asterako. Halaxe hasi
du Itxaro Bordak iaz Usurbilen egindako
egonaldiaren bidez idatzitako lana. Sutegira
itzuli da idazle baionarra ipuina aurkeztera,
Udalbiltzaren Geuretik Sortuak bekaren bidez sortutako Hamazazpigarrenean aidanez
bildumarekin batera.
Txokoak, ondarea eta jendea: guztiak batu
ditu Bordak Gauak zuri Usurbilen kontakizunean. Ez gaur egungoak soilik, baita garai
batekoak ere, Bordak azaldu duenez: “Erretreta eman berri diodan Amaia Ezpeldoi
detektibeak erabili ohi zuen teknika erabili

‘Hamazazpigarrenean aidanez’ bilduma.

dut oraina eta iragana uztartzeko: iraganeko gertaerak errealitatean txertatzen dira
zinemako pantaila batean bezala. Erakutsi
nahi nuen orduko bizipenak gaurko bizipenen antzekoak direla: humanitatea gutxi
aldatu da”. Hala, Maria Riezta ezagutuko du

Hamasei lan, bi liburukitan
Anjel Lertxundiren Hamaseigarrenean aidanez eleberriari egin dio keinu Udalbiltzak
sormen bekaren bidez ekoitzitako lanak
plazaratzean, bekadunek bezala, egonaldi
bat egiten duen idazlea baita Lertxundiren
protagonista ere. Ipuin, poesia edo ilustrazio forman osatutako hamasei lan dira
guztira, bi liburukitan jasota.

Joxan Artze gogoan, txalapartak, poesiak eta kantuak lagunduta
Urtarrilaren 12an lau urte bete ziren Joxan
Artze hil zela, eta hura gogoan hartzeko ekitaldia egin zuten udalak eta hainbat herritarrek Mikel Laboa plazan. Txalapartaz gain,
Artzeren olerkiak izan ziren ekitaldiaren
protagonista nagusiak: errezitatu eta abestu ere egin zituzten. Balea Zuria argitaletxeko kideak ere han izan ziren, Artzeren
poemekin ondutako Enborretik antologia
aurkezten; udalak diruz lagundu du lana,
1.650 eurorekin.
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