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Ongi etorri, Kulturgunea!
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

K

ulturak pisu esanguratsua du
Usurbilgo herrian, eta, ondorioz,
baita udal politikan ere. Ez Dok
Amairu euskal kulturaren berpizkundea
bideratu zuen mugimenduarekin gure herriak izan zuen loturak izango du horretan
eraginik, eta gaur egun Usurbilek badu
leku propioa euskal kulturaren plazan. Izan
zirelako, gara. Garelako izango dira.
Kultura erdigunean jartzearen aldeko
apustu garbia egiten dugu. Izan ere, gure
irudiko, kulturak badu gaitasun eraldatzaile ukaezin bat. Gizarte kohesioa erdiesteko ezinbesteko tresna gisa ulertzen dugu
guk, eta sormena, pertsonen garapenerako balioa izateaz gain, pentsamendu
kolektiborako, munduari begiratzeko eta
herri eraikuntzarako elementu garrantzitsua dela argi dugu. Pako Sudupe idazleak
Berria egunkarian argitaratu berri duen
iritzi artikulutik lapurtutako pasartea da
honako hau: “Sortzaileak balio dezake
begirada beste leku batetik zuzentzeko,
menderakuntza egoeran ezkutatzen den
historia krudela bistarazteko, geure burua
errespetutik maitatzeko, munduko beste nazioetan konplexurik gabe bizi duten
auto-estimu nazionala natural agertzeko.
Sortzaileen munduari, bere kezka eta larritasunei bizkarra ematen dion herriak suizidio kulturala burutzen du, eta, ondorioz,
suizidio identitarioa”.
Bat nator ideia horrekin. Sormena gure
herri identitatearen parte da: identitateari
edukia eta mamia eskaintzen dizkio. Hain
justu, mami hori ezagutzeko parada ezin
hobea izan genuen kultur azokan, herriko kultura komunitateak sortu berri duen
Kulturgunearen eskutik. Adierazi zutenez,
Kulturgunean lau lan-ildo jorratu nahi dituzte: bat, sormena, pertsonaren garapen
integralerako ezinbesteko bitarteetako bat
dela iritzita; bi, sormenari plaza fisikoa eta
birtuala eskaintzeko moduak; hiru, komunikazioa, euskaraz sortzen dena herritar
guztiengana iristeko bideak; eta, lau, kultu-

raren transmisioa, izan etxean, kalean edota hezkuntzan. Eta hori guztia, nor beretik
baino, herriko kulturgintza ekosistema
baten baitan artikulatzeko proposamena
luzatu ziguten. Nortzuk osatzen dugun
ekosistema hori? Bada, sortzaileek, antolatzaileek (herri
-mugimenduak, erakunde publikoak, pribatuak/profesionalak),
hezitzaileek (hezkuntza arautukoek zein ez
arautukoek, gurasoek), komunikabideek
eta kultura zaleek. Gometxen ariketarekin
erraz bisualizatu genuen gutako bakoitza
non gauden eta ze funtzio izan dezakegun
ekosistema horren barruan.
Zaintzaren eremuan ere ikuspegi berarekin ari gara lanean: zaintza behar duen
pertsonaren nahiak erdigunean jarri eta
desio horiei bide ematen ahaleginduko
den zaintza sare edo ekosistema publiko-komunitarioa eratu nahi dugu. Gauza
bera trantsizio ekologikoaren alorrean
edota Usurbilek izan beharreko turismo
eredu eta eskaintzaren alorrean.
Askotan adierazi izan dut, garai zail eta
ezegonkor hauetan, tokiko erantzunak,
estrategiak, indartze komunitarioa, ahaldundutako komunitatea eta elkarlan publiko-komunitarioa ezinbestekoak ditugula. Ez dut dudarik, bide horretan, Usurbilgo
Kulturguneak ekarpen interesgarria egingo duela. Horregatik, ongi etorri Usurbilgo
Kulturgunea, eta bide oparo on!
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La cultura tiene un peso significativo en Usurbil y, en consecuencia, en la política municipal. Influirá en ello la vinculación de nuestro
pueblo con el movimiento que propició el renacimiento de la cultura vasca Ez Dok Amairu, y hoy Usurbil tiene un lugar propio en la
plaza de la cultura vasca.
Apostamos claramente por poner la cultura en el centro. Y es que, a nuestro juicio, la
cultura tiene una innegable capacidad transformadora. Este es un pasaje del artículo
de opinión que acaba de publicar el escritor
Pako Sudupe en el diario Berria: “El artista
puede servir para dirigir la mirada desde
otro lugar, para visualizar la historia cruel
que se esconde en una situación de dominación, para querernos desde el respeto,
para mostrar de forma natural el autoestima
nacional que viven sin complejos en otras naciones del mundo. El pueblo que da la espalda al mundo de los artistas, a sus inquietudes
y angustias, lleva a cabo el suicidio cultural
y, por consiguiente, el suicidio identitario”.
Comparto esa idea. La creatividad forma
parte de nuestra identidad popular: ofrece
contenido y fondo a la identidad. En la presentación de la Kulturgunea, recientemente
creada por la comunidad cultural de la localidad, indicaron que quieren abordar cuatro
líneas de trabajo: la creatividad, la escena física y virtual, la comunicación y la transmisión.
Y nos propusieron articular todo ello, más
que individualmente, mediante un ecosistema. ¿Quiénes forman ese ecosistema?
Los artistas, organizadores, educadores,
comunicadores y aficionados a la cultura.
En el ámbito de los cuidados estamos trabajando con la misma perspectiva: queremos
crear una red de cuidados o ecosistema público-comunitario que ponga en el centro los deseos de la persona, y se esfuerce en desarrollarlos. Lo mismo en el campo de la transición
ecológica o en el modelo turístico de Usurbil.
Como digo muchas veces, en estos tiempos difíciles e inestables, las respuestas
locales, las estrategias, el fortalecimiento
comunitario, la comunidad empoderada y
la colaboración público-comunitaria son imprescindibles. No me cabe duda de que, en
ese camino, la Kulturgunea de Usurbil va a
hacer una aportación interesante. Por eso, le
deseo un próspero camino. Ongi etorri, Kulturgunea!

Ezkerrean, orain arte Elutx eremurako arau subsidiarioek jasotzen zuten antolamendua; eskuinean, lur jabeekin adostu berri dutena.

Aginagan Elutx bidea egin ahal izateko
lur jabeekin hitzarmena lortu du udalak
Elutx guneko etxebizitzak eta Aginagako kaxkoa lotuko ditu Elutx bideak. Oinezkoen eta bizikleten bidea egiteko hitzarmenean, lur jabeek
konpromisoa hartu dute lurzorua udalari doan eta kargarik gabe lagatzeko: udalak egingo ditu obrak, eta hasita dago proiektua idazten.

A

ginagan Elutx bidea egin ahal izateko hitzarmena lortu du udalak
bertako lur jabeekin, eta maiatzeko osoko bilkuran onartu dute,
hasieraz, EH Bilduren eta PSE-EEren aldeko
botoekin; EAJk abstentziora jo du. Erabakia
GAO Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dute, eta jendaurrean egongo da
20 egunez, nahi duenak alegazioak aurkez
ditzan. Elutx guneko etxebizitzak Aginagako
kaxkoarekin lotzea da Elutx bidearen helburu nagusia: Elutxeko bizilagunak, bereziki
haurrak, herrigunera eta eskolara joateko
bide seguru bat izango da, oinezkoentzat
zein bizikletentzat, N634 errepidera irten
behar izan gabe.

egin ditzan. Solaberrietak osoko bilkuran
jakinarazi duenez, udala dagoeneko hasia
da exekuzio proiektua idazten, Usurbilgo
Origami arkitekto taldearekin, proiektua
“ahalik eta azkarren bideratzeko asmoz”.
Aurreikuspenen arabera, ekain amaierarako prest egon daiteke exekuzio proiektua.

Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak
nabarmendu duenez, legealdi hasieratik
izan dituzte Elutx bidea egiteko elkarrizketak lur jabeekin, eta, azkenean, lortu dute.
Akordioaren bidez, lur jabeek konpromisoa
hartu dute lurzorua udalari doan eta kargarik gabe lagatzeko, udalak berak obrak

Autorik ez Elutx bidean
Hitzarmena behin betiko onartutakoan,
udala obrak bideratzeko moduan izango
da. Horren aurretik, proiektua aginagarrei aurkezteko saioa egingo dute. Obrak
2022an bertan lizitatzea da udalaren asmoa.

Elutx bideak Aginagaren eta aginagarren
“eskaera historiko” bati erantzuten diola nabarmendu du alkateak: “Eskola txikira joaten diren haur gehienak Elutx eremuan bizi
dira, eta ez dago zuzeneko konexio segururik: eskolara joateko derrigor atera behar
dute N634 errepidera, eta haurren autonomia garatzeko traba da hori”.

Hitzarmen hori udala idazten ari den
HAPOan txertatuko dute. Bidea egiteko lurzorua doan eta kargarik gabe lagatzearen
truke, etorkizuneko antolamendua adostu
dute eremu horretarako. Guztira, 27 etxebizitza eraikiko dira, hiru bloketan banatuta
(babes ofizialeko 11 etxe, 4 tasatu eta 12
etxebizitza libre). Horrez gain, espazio publiko berriak sortuko dira, eta ekipamendu
komunitarioko lokal bat ere izango da.
Bestelakoa da Elutx eremurako arau subsidiarioek orain arte jasotzen duten eredua.
Aldaketa nabarmena bidearen izaerari
dagokiona da: lehen, oinezkoentzat ez
ezik, autoen joan-etorrirako bi norabideko
errepidea zegoen aurreikusia arauetan.
Antolamendu berriarekin, ordea, autorik
ez da izango Elutx bidean. Akordioak Aginagari egingo dion onura nabarmendu du
alkateak: “Egungo Aginagaren bizi kalitatea
eta mugikortasuna hobetzeko eta ingurune berde atsegin bat izateko aukera ireki
zaigu”.

Lur erosketa, aparkaleku publikorako

Aginagan, gainera, Lastaolako lursaila
erosteko aukera suertatu da (Etxeberri etxe aurrekoa). Hain zuzen, HAPOa
osatzeko prozesuaren barruan, Usurbil Kale Irekiak parte-hartze prozesuan,
espazio publikoaren eta Mugikortasun
Planean Aginagarako hiru aparkaleku aurreikusi ziren: Lastaolakoa zen
horietako bat. Hainbat hilabetetako
lanketaren ondorioz, jabeekin adostasuna lortu dute. Lurrak eskuratuta,
pintura lanak egin eta seinaleak jarrita
aparkaleku publiko moduan erabilgarri
egongo da, obrarik egin gabe.
Erosketa egin ahal izateko kreditu aldaketa onartu dute, dagoeneko. Guztira, 44.000 euro bideratuko dira, bi
urtetan banatuta: erdia 2022an, beste
erdia 2023an.

Elutx bidea y el aparcamiento público:
dos inversiones importantes en Aginaga
Liquidadas las cuentas del 2021, el ayuntamiento dispone de 2,6 millones para realizar
obras e inversiones que quedaron fuera de los presupuestos del 2022. Además de las
inversiones de Aginaga, el gobierno municipal ha redactado una propuesta para este año.

El Ayuntamiento de Usurbil ha llegado
a un acuerdo para poder desarrollar
Elutx bidea con los y las propietarias
de los terrenos que atravesará esta
calle, uniendo la zona de viviendas de
Elutx con el casco de Aginaga. El acuerdo ha sido aprobado, provisionalmente, en el pleno municipal de mayo, y se
expondrá públicamente antes de ser
aprobado definitivamente.

Además de las dos inversiones en Aginaga, éstas son las nuevas inversiones
para este año:

El principal objetivo para realizar el
camino Elutx es que los y las vecinas,
sobre todos niños y niñas, tengan un
camino directo y seguro hasta el centro de Aginaga y a la eskola txikia, evitando así la carretera N634. Será un
camino para peatones y bicis.

Ascensor en Kalezar. El ayuntamiento
aportará 300.000 euros para el ascensor de Kalezar, entre 2022 y 2023.

Los y las propietarias del terreno se
han comprometido a ceder al ayuntamiento el terreno gratuitamente para
poder construir el camino. Las obras
las realizará el ayuntamiento, y según
anunció la alcalde Agurtzane Solaberrieta Mesa en el pleno municipal, el
grupo de arquitectos Origami de Usurbil ya está redactando el proyecto.
Por otro lado, el ayuntamiento ha
aprobado recientemente la compra de
terreno, frente a la casa Etxeberri, para
un parking público. No será necesario
realizar ninguna obra; será suficiente
pintar las plazas de aparcamiento. Serán 44.000 euros en total, entre 2022
y 2023.

Ecosistema de cuidados. 214.000 euros, entre 2022 y 2024, para la implementación del nuevo modelo.
Txirikorda. 157.000 euros para equipar la vivienda intergeneracional.

San Esteban kalea. 208.000 euros en
2022 para acondicionar la calle San Esteban; se completará con otra partida
en el 2023.
Pelaioenea. Los 500.000 euros guardados se completarán con 75.000
más, por la subida de precios.
Márgen del río en Zumartegi. 200.000
euros este año; en el 2023, otros
370.000 euro. Sujeto a otras subvenciones.
Digitalización del ayuntamiento.
50.000 euros para actualizar digitalmente el salón del pleno municipal.
Obras de Sutegi. Los 83.000 euros
guardados el año pasado se complementarán con otros 65.000, por la subida de los precios.

Udalak 2,6 milioi
euro bideratuko
ditu, aurten, hainbat
obra eta bestelako
inbertsiotara
Usurbilgo Udalak 2.614.834 euro bideratuko ditu, aurten, hainbat obra
eta bestelako inbertsioak egiteko.
2022rako onartutako aurrekontuetan 1,6 milioi euro gorde ziren: orain,
berriz, 2021eko kontuak likidatuta,
beste milioi euro bat gehiago bideratuko da 2022ko kontuetatik kanpo
gelditu ziren beste proiektu batzuk
gauzatzeko. Aginagako lur erosketaz
eta Elutx bideaz gain, honakoak dira
aurtengo inbertsio berriak:
Zaintza ekosistema. 214.000 euro,
2022 eta 2024 artean banatuta.
Txirikorda. 157.000 euro, ekipatzeko.
Kalezarreko igogailua. 300.000 euro,
2022 eta 2023 artean, erdira.
San Esteban kalea. 208.000 euro
2022an; 2023an osatu beharko da.
Pelaioenea. Prezioen gorakada tarteko, lehendik gordetako 500.000 euroei beste 75.000 gehituko dizkiete.
Zumartegiko ibai-ertza. 200.000
euro aurten; 2023an, 370.000 euro.
Udalaren digitalizazioa. 50.000 euro,
pleno aretoa digitalki egokitzeko.
Sutegiko obrak. Iaztik datozen
83.000 euroei beste 65.000 gehituko
dizkiete, prezioen igoeragatik.

ritza, lurralde antolaketan... Haatik, ez dira
kontzeptu geldoak. Bizi-bizirik daude”.
Usurbilgo sagardoaren kulturaren egungo
argazkia egingo du Ozaitak: “Orain gertatzen ari denari garrantzia ematen diogu,
informazio asko emango digulako zer den
ikusteko eta baita etorkizuna irudikatzeko
ere”. Dena den, antropologoaren esanetan, “hamarkada batzuk” atzera ere joko
du: sagardo industrian “Usurbilek izandako
erreferentzialtasunagatik”, Illarramendi eta
Mai-Ona enpresak tarteko zein etxeetan
ere sagardo asko egiten zelako.
Josu Ozaita antropologoa, udal-gobernuko ordezkariekin.

Sagardoaren kultura, aztergai
Sagardotegiekin, sagardoa etxean eta lagunartean egiten dutenekin zein sagardoaren
bueltako eragileekin bilduko da Josu Ozaita antropologoa: sagardoaren kulturak egun duen
argazkia egin eta etorkizunera begirako proposamenak ere bilduko ditu.

U

surbilgo sagardoaren kultura
aztertuko du Josu Ozaita antropologoak.
Sagardotegiekin,
sagardoa etxean eta lagunartean egiten
dutenekin zein sagardoaren bueltako eragileekin bilduko da; belaunaldi zaharrenen
testigantzak jasoko ditu, baina, batez ere,
sagardoaren kulturak egun duen argazkia
egin nahi du, baita etorkizunera begirako
proposamenak egin ere. Lanean hasia da,
eta urte amaierarako bukatu nahi luke.
Ozaitak gastronomia, jaiak eta turismoa
ikertu ohi ditu. Haren esanetan, Usurbil
sagardoa aztertzeko “eremu paregabea”
da: “Usurbil berezia da sagardoaren mun-

duan, sagardoaren kulturak garrantzia duelako herrian”. Metodologia kualitatiboa erabiliko du: elkarrizketa sakonak eta behaketa
parte-hartzailea, batik bat. Egindako ikerketa, besteak beste, txosten batean jasoko du.
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak nabarmendu duenez, sagarra eta sagardoa
Usurbilgo ondarearen parte dira: “Usurbil,
sagarra eta sagardoa elkarri lotutako hiru
kontzeptu dira: gure bizimoduaren ardatz
izan dira mendetan, eta, horregatik, herriondare garrantzitsuak dira. Nabarmen
ikusten da hori hainbat arlotan: historia,
kultura, nekazaritza, turismoa, paisaia,
garapen ekonomikoa, enplegua, merkata-

Gudalekuak berreskuratzeko auzolanerako
deia egin du Usurbil 1936 elkarteak
dituzte identifikatuta Andatzan: bostak garbitu eta txukunduko dituzte, eta plaka bana
jarri. Lubaki guztien dokumentazioa ere
landuko dute: erabiltzeko materialaz gain,
dibulgaziorako eta hezkuntzarako baliabide
grafikoak sortuko dituzte.

Gudalekuen berreskurapena, martxan.

Gudalekuak garbitu eta berreskuratzea
izango da Usurbil 1936 Oroimen Historikoaren elkartearen ekaineko zeregin nagusia. Jakinarazi dutenez, bost gudaleku

Arkeologo talde bat ari da lanak gidatzen,
baina laguntza eskatu dute, lan bolumen
handia baitute. Auzolanerako prest daudenei eurekin harremanetan jartzeko eskatu
diete, usurbil1936@gmail.com helbidera
mezua bidalita edo 616 482 521 telefonora
deituta. Astelehenetik ostiralera, 09:30etik
14:00etara eta 15:00etatik 18:00etara aritzen dira.

Ozaitak Sagardoaren bueltako alderdi ugari
aztertuko ditu. Batetik, Usurbilgo sagardotegien historia jasoko du. Bestetik, sagardoa etxean egiten dutenekin ere egongo
da. Usurbilgo sagardoaren kulturan eragile
direnekin ere egongo da. Esaterako, Alkartasuna kooperatibarekin: “Erraztasunak
sortu ditu etxean sagardoa egiteko makinaria alokatzeko; nolabait, jarduera hori
elikatu du. Horrekin batera, Sagardoaren
Unibertsitatearekin batera antolatzen diren
formazioak daude, sagardoaren egungo
panoraman erreferentziazkoak direnak.
Edota “Sagastiak Loretan” bezalako ekimenak, sagastien ezagutza eta bertsolaritza beste formatu batean uztartuz”. Sagardo Eguna ere aztergai izango du, noski.
Eragile ugarirekin egongo den arren,
Ozaitak nabarmendu du ez lukeela kanpoan utzi nahi “zerbait gustura kontatuko
lukeen inor”. Hala, inork bere bizipenak
harekin konpartitu nahi izatekotan, berarekin harremanetan jartzera deitu ditu herritarrak, josuozaita@gmail.com helbidean.

Convocatoria para
recuperar las trincheras
de la guerra del 36
La asociación para la memoria histórica Usurbil 1936 ha realizado
un llamamiento para recuperar las
trincheras de la guerra del 36. Además de identificar a los y las usurbildarras que fueron fusiladas o represaliadas, pondrán el foco en los
lugares del municipio donde se libró
la guerra. En ese sentido, han identificado cinco trincheras en Andatza,
y quieren acondicionarlas e identificarlas con una placa. Aquellas personas que quieran ayudar en esta
convocatoria pueden ponerse en
contacto con la asociación llamando
al 616 482 521 o escribiendo al correo usurbil1936@gmail.com.

Usurbilgo kulturgintza aberatsaren erakusleiho bihurtu dute dema plaza, ezohiko azokaren bidez.

Herritarren sormenak dema plaza hartu du
Arte diziplina ugaritako herritarrek egin dute bat Usurbilgo Kultur Azokan, sormen prozesuak erakutsi eta ezagutarazteko helburuarekin.
Usurbilgo Kulturgunea aurkeztu dute, azokaren bidez: kulturaren bueltan aritzen diren herritarren elkarlana bultzatzea izango du helburu.

U

surbilgo Kultur Azokak hartu du
dema plaza, ekaineko lehenengo
asteburuan. Hogeitik gora postu
jarri dituzte: izan ere, arte diziplina ugaritako herritarrek egin dute bat bertan, euren
sormen prozesuak erakutsi eta ezagutarazteko helburuarekin. Hitzordua baliatu dute,
baita ere, Usurbilgo Kulturgunea aurkezteko: kulturaren bueltan aritzen diren herritarren arteko elkarlana bultzatu asmo du
bilgune berriak.
Musika, moda, ilustrazioa, argazkigintza,
pintura, serigrafia, buztingintza... Usurbilgo
kulturgintza aberatsaren erakusleiho bihurtu dute dema plaza. Ezohiko azoka izan
da: egindako lanen azken emaitza ez ezik,
sormen prozesua erakutsi dute herriko sortzaileek, baita herritarrei prozesu horretan
parte hartzeko aukera eman ere. Hala, txalaparta edo bateria jotzen aritu dira, oihaletan serigrafiak inprimatzen, edo pasarelako
modelo gisa desfilatzen, besteak beste.
Usurbilgo kultur ekosistema dema plazan
islatzen ahalegindu dira, azokaren bidez.
Sortzaileek ez ezik, komunikatzaileek,
zaleek, antolatzaileek eta hezitzaileek ere
parte hartzen dute, eta horietako bakoitza
kolore batekin identifikatu dute. Hala, ekosistema horretan parte hartzen duten
moduaren arabera, koloretako pegatinak
jarri dituzte paparrean.
Izan ere, kultur azokaren bidez, Usurbil-

go Kulturgunea aurkeztu dute. Azken hilabeteetan kulturgileen artean egindako
parte-hartze prozesuaren emaitza izan da
Kulturgunearen sorrera. Gabeziei aurre
egin, indarguneei eutsi, kulturgileen beharrak ezagutu eta guztien arteko bilgune
bat eraikitzeko bokazioa izango du Kulturguneak, eta lau lan-ildo nagusi izango ditu:
sormena, komunikazioa, plaza eta transmisioa.
Horiexek izango dira, beraz, aurrera begira
landuko dituzten alorrak. Kulturgunea ez da
talde itxi bat: interesa duen orok parte har
dezake bertan.

Han convertido la dema
plaza en escaparate
inusual de la
creatividad artística
La dema plaza se ha convertido en un
inusual escaparate de la creatividad
artística de los y las usurbildarras.
Con más de veinte puestos, artistas
que se dedican a diferentes disciplinas han dado a conocer sus propios
procesos de creación. Además, han
aprovechado la cita para presentar
públicamente la recién creada Usurbilgo Kulturgunea, que tiene como
principal objetivo impulsar la colaboración de los y las usurbildarras que
trabajan en torno a la cultura.
Mediante una inusual feria, han intentado plasmar el ecosistema cultural de Usurbil. Además de los y las
artistas, este ecosistema lo forman,
también, los y las comunicadoras,
programadoras y educadoras. Quieren que todas ellas formen parte de la
Kulturgunea, que han creado tras un
proceso participativo llevado a cabo
en los últimos meses. Tendrá varios
cometidos, como hacer frente a las
carencias, reforzar los puntos fuertes,
conocer las necesidades de los y las
agentes culturales y construir un espacio de reencuentro para todos y todas. Por ahora, han identificado cuatro ámbitos de trabajo principales: la
creación, la comunicación, la escena y
la transmisión.

Euskal Herria, 2040an: demografia,
zaintza eta hizkuntza irudikatzeko ariketa
Uztailaren 7an eta 8an izango dira Jakin Jardunaldiak, UEUk, Jakinek eta udalak elkarlanean
antolatuta. Hogei urte barruko Euskal Herria izango dute hizpide, demografiari, zaintzari
eta hizkuntzari erreparatuz, begirada kritiko batetik.

Solaberrieta, Agirre eta Sarasola, Jakin Jardunaldien aurkezpenean, Donostian.

U

ztailaren 7an eta 8an egingo da
VIII. Jakin Jardunaldia Usurbilen,
datu demografikoetatik abiatuta
zaintzen eta hizkuntzaren auziei
erreparatzeko. Euskal Herria 2040: demografia, zaintza eta hizkuntza izango dute izenburu, beste behin ere, UEUren, Usurbilgo
Udalaren eta Jakinen lankidetzaren bidez.
Aurtengo jardunaldiak demografian oinarrituko dira, Jakineko zuzendari Lorea Agirrek azpimarratu duenez, ikuspegi kritiko
batekin: “Erronka demografikoa deritzon
hori benetan erronka den zalantza ere
planteatu nahi dugu”. Euskal Herriaren
geroa irudikatzeko ariketa izango da, etorkizun hori bizigarriago egiteko formulak proposatu eta pentsatzeko”, Agirreren esanetan. Ohi bezala, udazkenean jardunaldiei
eskainitako aldizkari monografikoa argitaratuko du Jakinek.
Datu demografikoen prospektiba Euskal Herriko markoaren baitan aztertuko
dute Imanol Esnaola eta Marta Luxan adituek, eta aurrera begira planteatzen diren
zaintzaren eta hizkuntzaren auziei helduko
zaie jarraian. Zaintzaren inguruko kezkak
Felix Arrieta eta Jule Goikoetxea irakasle
eta ikerlariek xehetuko dituzte, eta, segidan,
Usurbilgo zaintza eredu berriaren lanketaz
jardungo dute, hitzaldi ibiltari baten bidez,
prozesua gidatu duten Erkuden Aldaz eta
Maider Azurmendi bideratzaileekin.

Bigarren egunean, hizkuntzaren auziari
helduko diote: Gari Goikoetxea kazetari
eta Uemako teknikariak eta Itsaso Olaizola
ingurumen zuzenbidean espezializatu eta
hizkuntz-ekologian dibulgatzaileak osatuko
dute aurreikuspena, lagungarri izan daitezkeen gakoak eskainiz.
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak na-

barmendu duenez, “nora jo jakiteko, beharrezkoa da maila globalean eta tokikoan
ditugun erronkei euskaraz eta euskaratik
begiratzea”. Hain justu, erronka horietako
bat da aurtengo Jakin Jardunaldietan hizpide: “Zer esaten digu prospektiba demografikoak? Zenbat jende biziko da? Gizarte
zahar batera al goaz? Zer eragin du horrek
zaintza ereduan eta pentsioetan? Eta lurralde orekan? Eta euskaran?”. Hain zuzen
ere, hizkuntzari dagokionez, Solaberrietak
adierazi du “paradoxikoa eta kezkagarria”
iruditzen zaiola Eusko Jaurlaritzak Estrategia Demografikoari buruz aurkeztu berri
duen lan-dokumentuan hizkuntz politikari
aipamenik ez egitea.
Aurten, 50. urteurreuna du UEUk, eta ibilbide luze horretan lan egin dutenak izan
ditu gogoan Kepa Sarasola UEUko lehendakariak: “Katebegi askok ekarri gaituzte
hona, eta aurrerantzean ere katebegiek jarraitu dezaten nahiko genuke. Gaur hemen
gauden hiru erakundeok ere katebegi horietako batzuk gara. Euskal Herrian 2040an
nolako izango den aztertu nahi dugu eta,
horren aurrean, lurralde oreka, hizkuntzaren biziberritzea eta ongizate politiken eta
zaintza ereduen demokratizazioa erdiesteko zer aukera dugun eta nola egin hausnartu nahi dugu, elkarrekin”.

Inguruko emakumeen etxeak ezagutzeko bisitak
Inguruko emakumeen etxeak ezagutu dituzte, azken asteetan, udaleko zein
parte-hartze prozesuan parte hartu duten emakumeen ordezkariek. Zehazki,
Errenteriako Emakumeen Etxea eta Hernaniko Kulturarteko Plaza Feminista bisitatu dituzte, bakoitzeko ereduak eta ibilbidea ezagutuz, Usurbilerako
proiektua osatzeko helburuarekin. Irailetik aurrera, eredu propioaren lanketari ekingo diote, Pelaioenea barrutik eraiki bitartean.

Curso gratuito de
Etorri berrientzako oinarrizko
euskara ikastaroak abiatu dituzte euskara básico
Euskara ikastaroa antolatu du udalak, batik bat, Usurbila etorri berri direnenentzat:
ordu eta erdiko lau saio izango dira, doan, oinarrizko esaldiak, agurrak eta abar ikasteko.

para los y las
recién llegadas

El Ayuntamiento de Usurbil, en colaboración con el euskaltegi Etumeta, ha organizado un curso de euskara básico y
gratuito. En total, serán cuatro sesiones
de hora y media: aprenderán los saludos, frases básicas y números, entre
otras cosas, y también recibirán algunas nociones básicas sobre la cultura
vasca. La intención del ayuntamiento
es seguir con este tipo de cursos a partir de septiembre.

Oinarrizko euskara ikastaroaren lehenengo saioa, Santueneko ludotekan.

U

surbilgo Udalak oinarrizko euskara ikastaroak antolatu ditu ekainerako, Etumeta euskaltegiarekin
elkarlanean, doan. Guztira, ordu eta erdiko
lau saio egingo dituzte: agurrak, oinarrizko
esaldiak, zenbakiak eta abar irakatsiko dituzte, baita euskal kulturara gerturatzeko
oinarrizko nozio batzuk eman ere.

Yamile Menendez Copello

Euskara ikaslea

“Kubakoa naiz, eta 2019az geroztik bizi naiz
hemen. Zarauztar batekin nago ezkonduta: Usurbilen egiten du lan, eta hemen
bizi gara. Iritsi nintzenean, euskara ikasten
hasi nintzen, baina konfinamendua ezarri
zuten eta ikastaroa bertan behera gelditu

Bolortuya Biniya, ‘Bogi’

Euskara ikaslea

“Mongoliakoa naiz, eta hiru urte daramatzat Usurbilen. Euskaraz hitz solte batzuk
baino ez dakizkit oraingoz; ez dut inoiz ikastarorik egin. Iaz ikastaro batean izena eman
nuen, baina azken momentuan lana atera
zitzaidan, eta ezin izan nuen joan, beraz,

Batik bat, Usurbilera bizitzera etorri berri
direnentzako ikastaroa izan arren, euskara ikasteko interesa duen edonork parte
hartzeko bokazioarekin antolatu dute. Izatez, udalak iaz hasitako bideari jarraipena
eman dio ikastaro honekin, eta irailetik
aurrera iraupen luzeagoko ikastaroak antolatzea da asmoa.
zen. Aitaginarrebak euskaraz baino ez dit
hitz egiten, eta, beraz, belarria egiteko balio
dit, baina zerbait gehiago behar dut. Duela
gutxi amaitu ditut administraritza ikasketak,
eta lanerako gehien eskatzen didatena euskara da. Beraz, lana da euskara ikastearen
arrazoi garrantzitsuenetako bat. Dena den,
asko gustatzen zait kultura desberdinak ezagutzea: hemen bizi naizenez, zergatik ez hizkuntza ikasi eta bertako jendearekin hartu
emanak izan? Bertako kulturan integratzeko
beharra sentitzen dut; gaizki sentitzen naiz
elkarrizketa bat mantentzeko oinarrizko
maila ez edukitzeagatik”.
hasteko gogotsu nago. Semeak dio ez dela
erdia Mongoliakoa eta erdia Kolonbiakoa,
euskalduna eta usurbildarra dela baizik, eta
oso pozik jarri zen esan nionean euskara
ikasiko nuela. Semea pozik dago ikastolan,
han ikasi du euskaraz: nahiko ondo moldatzen da, eta horrek ere euskara ikasteko
gogoa piztu digu niri eta senarrari. Hala,
eskolako lanak egiten lagundu ahal izango
diogu. Nire ahizpa bat Donostian bizi da, eta
bi-hiru urtean ikasi du euskara. Hark esan
zidan gramatika aldetik errazagoa egin zaiola euskara gaztelania baino, eta probatzea
erabaki dut neuk ere”.

Yamile Menendez Copello
“Soy de Cuba, y vivo aquí desde el 2019.
Estoy casada con un zarauztarra: trabaja en Usurbil, y vivimos aquí. Cuando
llegué, empecé a estudiar euskara, pero
luego vino el confinamiento, y tuvieron
que suspender el curso. Mi suegro sólo
me habla en euskara, y eso me vale para
acostumbrar el oído, pero necesito algo
más. Recién me gradué como administrativa, y el euskara es lo que más me piden para trabajar. Por lo tanto, el trabajo
es una de las razones más importantes
para estudiarlo. Aún así, me gusta mucho
conocer diferentes culturas: como vivo
aquí, ¿por qué no aprender la lengua de
aquí y hablar con la gente de aquí? Siento
la necesidad de integrarme en la cultura,
porque una de las cosas que me hacen
sentir mal es no tener un nivel básico para
poder mantener una conversación”.
Bolortuya Biniya, ‘Bogi’
“Soy de Mongolia, y llevo tres años en
Usurbil. Por ahora, sólo conozco palabras sueltas; no he ido a ningún curso. El año pasado me apunté en un
cursillo, pero me ofrecieron trabajo en
el último momento y, al final, no pude
asistir, así que tengo muchas ganas de
empezar. Mi hijo dice que no es mitad
de Mongolia y mitad de Colombia, que
es euskaldun y usurbildarra, y se puso
muy contento cuando le dije que iba a
aprender euskara. Está muy contento
en la ikastola, habla bastante bien en
euskara y eso nos ha motivado a aprender a mi marido y a mí, porque así podremos ayudarle a hacer los deberes.
Una hermana mía vive en Donostia,
y ha aprendido euskara en dos-tres
años. Me dijo que gramaticalmente es
más fácil el euskara que el castellano,
y por eso he decidido aprenderlo yo
también”.

Sexu aniztasunaren inguruko
hitzaldi-tailerra, hilaren 22an
‘Sexu aniztasuna herrietan: eta Usurbilen zer?’ saioa eskainiko du Hiruki Larroxak. Usurbil
LGTB+ pertsonentzat herri bizigarriagoa eta berdinzaleagoa izan dadin gogoetatuko dute.

Ekainaren 28ko LGTB+ Komunitatearen Nazioarteko Egunaren harira egingo dute saioa.

S

exu aniztasuna herrietan: eta
Usurbilen zer? hitzaldi-tailerra
eskainiko du Hiruki Larroxa kolektiboak ekainaren 22an, 17:30ean, Potxoenean. LGTB+ Komunitatearen Nazioarteko Egun ekainaren 28aren testuinguruan, bi orduko saioa egingo dute, udalaren
eskariz. Gogoeta egin eta ideiak edo estrategiak konpartitzeko helburua du, Usurbilgo
herria LGTB+ pertsonentzat herri bizigarriagoa eta berdinzaleagoa izan dadin.
Hiruki Larroxa parekidetasun eta LGTB+
gaietan herri proiektu integralak garatzen
dituen kooperatiba da, eta taldekako
prozesuak laguntzen dituzte. Besteak
beste, LGTB+ pertsonek sexiliora jo behar ez
izan ez dezaten zer egin daitekeen lantzen
dute: “LGTB+ pertsona gehienok hirieta-

Hitzaldi-tailerra:

Sexu aniztasuna herrietan:
eta Usurbilen zer?
Ekainaren 22an, 17:30ean,
Potxoenean.

tik at sortu gara. Herrietan sortu, hazi eta
bizi(raun) izan gara, herrietako dinamika
itxiek hirietara erbesteratu gaituzten arte,
sexilioa aukeratu dugun arte. Hirietara aniztasunaren, bizigarritasunaren, sarearen,
komunitatearen bila jo izan dugu. Han jarri
izan ditugu gure gogo eta asmoak, noizbait
errotzeko asmoz. Baina, erroan, zerk egiten
du LGTB+ pertsonok herriak uzteko hautua
hartzea? Zergatik “ihes” egiten dugu hirietara? Zergatik da hain garrantzitsua geure
komunitateak herrian bertan sortzea?”.
Kolektiboko kideen ustez, LGTB+ pertsonek
hirietan gauzatutako lanketa hori bera herrietan egitea falta da. “Sexu askapenaren
diskurtsoak bertako komunitateak busti behar ditu, gutxika-gutxika, bertako dinamika
sozialak galdekatuz eta irauliz. Alegia, bailaraz bailara eta herriz herri, sexu askapenean oinarritzen den aniztasun hori landuz.
Aniztasun hori txikitatik naturaltasun osoz
bizi badugu, pentsamendu eta komunitate
askeak sortzeko eta bizitzeko aukerak biderkatzen dira”. Horretarako, ezinbestekotzat dute helduek euren adimenak askatu
eta familiako eta komunitateko kide gazteenei aniztasuna bera balore bezala irakastea
eta elkarlanean jardutea: “Batera egin beharko dugu lan guraso, familia, hezitzaile,
militante, tabernari, dendari, mediku eta,
oro har, herritar guztiek”.
Zehazki, honako hiru gaiak landuko dira
saioan: zis-heteroaraua eta hortik at dauden
errealitateak, zer egin herriak LGTB+ pertsonentzat bizigarriago izateko eta nola hezi
gure txikiak aniztasun sexualean.

Covid19-ak sufriarazitako herritarrak gogoan
Usurbilgo Udalak Covid19-aren ondorioz hil
diren edo sufritu duten herritarrak oroitzeko gune bat eskaini die herritarrei. Bizkarreko parkean egokitu dute, Jokin Eizagirre
herriko sortzaileak egindako ‘Lurra eman’
izeneko eskulturarekin. Oroitzapen eta
elkartasun gune ez ezik, itxaropenerako
gune izateko bokazioa du. Lurretik ateratzen diren bi esku dira; bizitzari heldu nahi
dioten bi esku, zuhaitzei eusteko keinua
egiten. Plaka bat ere jarri dute: “Zain dezagun maite duguna. Ingurumena, bizitza,
komunitatea”.
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