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Eskerrik asko, Usurbil
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

P

andemiak eragindako bi urteko
etenaren ostean, ohiko ereduan,
formatuan eta moldean itzuli dira
Santixabelak, eta, orain, balorazioetarako
unea da. Ohi bezala, izango da zer hobeturik, baina hitz gutxirekin laburbilduko nuke
bost egunetan bizitutakoa: herri giro jator
eta bikaina.
Ezer baino lehen, aipamen berezia egin
nahi diet Udarregi ikastolako irakasle,
ikasle eta jubilatuei festetarako telazko
girlandekin dema-plaza hain dotore
apaintzeagatik. Ekimena aparta izan da:
belaunaldiarteko lankidetza, kultura eta ingurumenaren zaintza barnebiltzen dituen
egitasmoa. Herri-kontzientzia eta jaiak uztarri berean. Ekimen xume baina garrantzitsu honek ondo baino hobeto islatzen
du zerk egiten gaituen herri, zeintzuk diren
herri honen nortasun-ikurrak, zein balorek
ezaugarritzen duten Usurbil: elkarlana, herrigintzarako sena eta komunitatearekiko
konpromisoa. Usurbilgo festen (eta ekimen ugariren) oinarrian daude.
Herritik eta herriarentzat. Gurean lelo
hutsa baino askoz gehiago da, Usurbilgo
festek duten izaera herritarren inplikazioari zor baitzaio. Horrexegatik, egunotan
herria herriago izan da, eta usurbildarrok
gure artean konplizeago. Kohesionatuago. Eta izaera horrek eragin du kaleak eta
ikuskizun guztiak jendez lepo izatea, nola
egunez hala gauez, eta dibertimendua eta
bizi-poza arnastea txoko eta ordu guzietan. Errespetu handiz joan direla esango
nuke. Liskar girorik gabe, disfrutatuz eta
disfrutatzen utziz. Guk dakigula ez da sexu

erasorik gertatu, eta hori lorpen sozial handia da, inguruko herrietatik egunero iristen
zaizkigun albisteei erreparatuta.
Horregatik, zutabe hau baliatu nahi dut
eskerrak emateko. Eskerrak eman nahi
dizkiet herritar guztiei, izandako jarreragatik, eta, bereziki, antolatzen eta laguntzen
aritu direnei. Beste bi aipamen berezi ere
egin nahi ditut. Alde batetik, gazteen jarrera azpimarratu nahi dut. Izugarria izan
da, beste behin ere, txosna eremuaren
bueltan antolatutako egitarau zabala eta
inklusiboa, eta festetako ikuskizun ezberdinetan izan duten parte-hartzea. Harrotzeko moduko gazte belaunaldiak ditugu
gure herrian. Zorionekoak, gu! Gazteria
emankor eta herrigilerik gabe, nekez izan
dezake herri batek bere etorkizuna ziurtatuta. Beste alde batetik, zikiro-janeko
antolatzaileak eta, batez ere, urte luzeetan
zikiroa prestatzen aritu izan den kuadrilla
hartu nahi dut ahotan. Zorionez, preso
eta errepresaliaturik gabeko lehen Santixabelak izan dira aurtengoak, baina euskal presoen eskubideen aldeko aldarrian
usurbildar andana elkartu gara aurten
ere zikiroaren bueltan. Aurtengoa azkena
dute Patxik, Romanek, Aitorrek, Juantxok,
Joxeanek eta Joxe Ramonek: eskerrik asko
20 urte hauetan egin duzuen lanagatik, eta
usurbildarrak hain goxo hartzeagatik. Seguru nago haria ez dela etengo, horretan
ere herri-ekimen paregabea osatu delako
zikiro-janaren bueltan. Bejondeizuela!
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Tras dos años de parón, los Santixabeles
han vuelto en su formato habitual, y es
momento de hacer valoraciones. Como
siempre, habrá cosas que mejorar, pero
resumiría lo vivido con pocas palabras: un
ambiente popular simpático y excelente.
Me gustaría hacer una mención especial a
los/as profesores, alumnos/as y jubilados/
as de la ikastola Udarregi por decorar la
plaza con guirnaldas. Ha sido extraordinario: un proyecto que incluye la cooperación
intergeneracional, la cultura y el cuidado del medio ambiente. Esto refleja perfectamente cuáles son nuestras señas de
identidad y valores: el trabajo en común,
el instinto de ciudadanía y el compromiso
con la comunidad. Están en la base de las
fiestas (y numerosas iniciativas) de Usurbil.
El carácter de las fiestas de Usurbil se debe
a la implicación ciudadana. Por eso, estos
días el pueblo ha sido más pueblo y las usurbildarras más cómplices entre nosotras.
Eso ha hecho que las calles y todos los espectáculos estuviesen abarrotados, que se
respirase diversión y alegría en todos los
rincones y a todas horas. Diría que no ha
habido enfrentamientos, y que nosotros
sepamos, no se ha producido ninguna
agresión sexual y eso es un gran logro social.
Quiero agradecer a toda la ciudadanía su actitud, especialmente a quienes han estado
organizando y colaborando. También quiero
hacer otras dos menciones especiales. Por
un lado, la actitud de los y las jóvenes. Ha sido
tremendo el programa organizado en las
txosnas y su participación en diferentes
eventos. Tenemos una generación de
jóvenes de la que enorgullecernos. Sin
una juventud así, difícilmente un pueblo
puede tener asegurado su futuro. Por otro,
quiero hablar de los organizadores de la
zikiro jana y, sobre todo, de la cuadrilla que
durante años ha estado organizándola.
Afortunadamente, han sido las primeras
fiestas sin presos ni represaliados, pero
un año más muchas usurbildarras nos
hemos juntado a favor de los derechos de
los/las presas vascas en torno a esta comida. Será el último año para algunos de
ellos: gracias por vuestro trabajo durante
estos 20 años. Estoy segura de que la zikiro
jana seguirá, ya que se ha formado una iniciativa popular única a su alrededor. ¡Bravo!

Santueneak badu bere Auzo Plan propioa
Santuenea Elkarlanean parte-hartze prozesuaren bidez osatutako Auzo Plana aurkeztu dute, publikoki: epe ertainera begira,
auzoaren eraldaketa nolakoa izatea nahi duten adostu dute. Eskubaloi pistaren inguruko galdeketa iragarri dute udazkenerako.

Ezker-eskuin: auzotarrek, Hiritik At -ek eta udalak elkarrekin aurkeztu zuten plana; udalaren eta koordinazio taldearen lehenengo bilera.

U

rtebeteren ondoren, Santuenea Elkarlanean parte-hartze
prozesuaren emaitzak aurkeztu
dituzte, auzoan, aurkezpen publiko batean. Auzo Planean jaso dituzte epe
ertainera begira auzoaren eraldaketa gauzatzeko proposamenak, besteak beste, espazio publikoari, mugikortasunari, zaintzari
eta energiari erreparatuta. Dokumentu garrantzitsua osatu dute, udala idazten ari
den HAPO Hiri Antolamendurako Plan
Orokorrean txertatua izango baita.
Auzo Planean jaso dute zer eta nola egin

Santuenea hobeago bat izateko. Batetik,
hamar urteko epean hobetu beharrekoak
irudikatu dituzte, lehentasunak finkatuz.
Bestetik, auzotarren eguneroko bizitza
erraz dezaketen neurri arinagoak proposatu dituzte. Espazio publikoa, mugikortasuna, zaintza eta energia eraginkortasuna
izan dira landu dituzten gai nagusiak. Espazio publiko osoan irisgarritasuna bermatzea da eskaera nagusienetako bat: auzoak 8/80 ideiarekin bat egin dezan nahi
dute, hau da, auzoa egokia bada 8 urteko
zein 80 urteko pertsonentzat, egokia izango
dela gainerakoentzat ere. Horrez gain, au-

Santuenea ya tiene su propio Plan de Barrio
Los y las vecinas de Santuenea han presentado públicamente el Plan de Barrio realizado
a través del proceso participativo Santuenea Elkarlanean, en el que han reflexionado
acerca de la transformación integral del barrio, acordando medidas para varios ámbitos.

Han presentado públicamente los resultados del proceso participativo Santuenea Elkarlanean, recogidos en el Plan de
Barrio. Durante un año, los y las vecinas
de Santuenea han reflexionado acerca
de la transformación del barrio, acordando propuestas en ámbitos como el espacio público, la movilidad, los cuidados y
la energía, entre otros. El Plan de Barrio
será incluído en el Plan de Ordenación
Urbana que está redactando el ayuntamiento.
En el documento han recogido qué y
cómo hacer para mejorar el barrio. Por
un lado, han concretado los aspectos a
mejorar en un plazo de diez años. Por
otro, han propuesto medidas más ligeras
que servirán para mejorar el día a día de
los y las vecinas. Una de las peticiones
más importantes es garantizar la accesibilidad en todo el barrio, y, a su vez, que
los y las peatones tengan prioridad. Para
ello, han hecho dos propuestas: crear un

parking disuasorio y restringir el acceso
a los coches en la carretera de abajo.
Además, les gustaría conectar el barrio
con el río, creando una zona de ocio.
La mayoría de las propuestas realizadas
cuenta con el acuerdo de los y las participantes, con una excepción. La plaza central del barrio es clave de cara a la futura movilidad del barrio. En esta zona, el
elemento principal es la pista de balonmano, y no han llegado a un consenso
sobre su futuro, dada la importancia que
ha tenido en el pasado en la identidad
del barrio. Por eso, han decidido realizar
una consulta popular vinculante.
Organizar esa consulta será el primer
trabajo que realizará el grupo motor,
que a partir de ahora se encargará de
hacer el seguimiento del Plan de Barrio
y mantener un canal de comunicación
con el ayuntamiento. Ya han realizado la
primera reunión.

zoaren mugikortasunean aldaketa esanguratsuak egin nahi dituzte, oinezkoen lehentasuna bermatzeko. Horretarako, batik bat,
bi neurri proposatu dituzte: batetik, disuasio-aparkaleku bat egitea eta beheko errepidetik autoak kentzea. Aldi berean, auzoa
errioari begira jarri nahi dute, ibai ertzean
kokatuko litzatekeen gune bat sortuta.
Adostasunez, eta adostasun bila
Gai gehientsuenetan adostasuna lortu
badute ere, ez da hala izan auzoaren erdigunearekin. Hain zuzen, etorkizuneko
mugikortasunari begira gakoa izango da,
auzotarren ustez, baina ez datoz bat horren
etorkizuna irudikatzerakoan: eskubaloi pista da nagusi bertan, eta auzotarren ustez,
baldintzatu egiten du ingurua.
Auzoaren historian garrantzia nabarmena
izan du pistak, eta, hori dela eta, zenbait
auzotarrek bere horretan mantendu nahi
dute. Beste batzuek, ordea, ez dute hala
uste, egungo erabilera ez delako garai batean bezalakoa. Horregatik, galdeketa egitea
proposatu dute. Gehiengoa bere horretan mantentzearen aldekoa balitz, bere inguruan egin daitezkeen hobekuntzak landuko lituzkete. Kontrara, gehiengoa ez mantentzearen aldekoa balitz, espazio horren
antolaketa berria modu parte-hartzailean
erabakiko lukete. Ondo bidean, abenduan
egin nahi dute galdeketa, udalarekin elkarlanean.
Hemendik aurrera, talde eragilea koordinazio taldea izango da: Auzo Planean jasotako
proposamenak eta neurriak betetzen direla
bermatuko du, udalarekin hartu emanean
egoteaz gain: jada egin dute lehenengo bilera. Ikasturte berriarekin, lehen lana galdeketa prestatzea izango da.

JOSU FURUNDARENA, talde eragileko kidea eta IKER EIZAGIRRE Hiritik At -eko kidea

“Nitasunetik atera eta guztiontzat den zerbait eraiki dugu”
Aldaketa egon da: nitasunetik atera eta guztiontzat izango den zerbait eraiki dugu.
I.E. Normalean, jendea bere arazoez galdetzera etorri ohi da lehenengo saioetara,
baina gero prozesura batzen diren heinean,
ikuskera komun bat sortzen da, eta horrela
askoz ere errazagoa da erabakiak hartzea.
Hori gertatu da Santuenean.

U

rtebete joan da Santuenea Elkarlanean parte-hartze prozesua
abiatu zenetik. Egindako bidearekin zein lortutako emaitzarekin
pozik agertu dira Josu Furundarena talde
eragileko kidea eta Iker Eizagirre Hiritik At
kooperatibako dinamizatzailea. Udalaren
eta koordinazio taldearen arteko lehen bileraren aurretik erantzun dituzte galderak.
Urtebeteko parte-hartze prozesua izan
da: zer nolako balorazioa egiten duzue?
J.F. Jendea oso gustura gelditu da, jarraitzeko gogoarekin, eta oso positiboa iruditzen
zait. Uste dut gauza oso politak atera direla, eta auzotarren erantzuna ona izan dela.
Parte-hartze prozesu batean guztion nahiak kontuan hartzea ez da batere erraza,
eta uste dut, orokorrean, jendea proiektu
honen parte sentitzen dela.

I.E. Auzo Planak bi dimentsio ditu. Bata da
auzoaren planifikazio sozio-urbanistikoa,
auzoa hobetzeko plan on bat edukitzea, eta
bestea, prozesu soziala bera. Biei dagokienez, balorazio oso positiboa egiten dugu.
Josuk esan bezala, sortu da talde eragile
bat, iraunkorra izan dena, maiztasun dezenterekin bildu dena eta primeran bete
duena bere funtzioa. Parte-hartze saioak
egin direnean, erantzuna positiboa izan da:
jende askok hartu du parte aurkezpenetan,
ibilaldietan edo galdetegiak erantzuten.
Adostasuna lortu da gai gehientsuenetan.
Erraz ala kostata lortu duzue?
J.F. Nik uste dut eztabaida abiatu zela norberak norbere eremu txikia aintzat hartuta, eta prozesu honetan garrantzitsua izan
da ikustea, pertsonalki baino, auzoari nola
eragiten dion eztabaidatzen ari garenak.

Plaza nagusiaren inguruko galdeketa
egingo duzue. Zer giro sortu du auzoan?
J.F. Taldean garbi geneukan eskubaloi
pistarena erabakitzea auzoari zegokiola
eta ez talde eragileari edo pertsona gutxi
batzuei. Horregatik, polita da tabernan horretaz hitz egiten ari direla entzutea; saltsa
pixka bat sortu da.
Planaren zein balorazio egiten duzue?
J.F. Zerbait sinpleagoa espero nuen,
eta harrituta nago, oso gustura. Dokumentu mardula sortu dugu: zer
egin nahi dugun, zergatik, zer lortuko dugun... Egia da, aldi berean, hainbat
gauza kanpoan gelditu direla, baina...
I.E. Esango nuke emaitza nahiko ona dela.
Alde batetik, saiatzen delako erantzuten
epe motzeko beharrei, baina, bestetik, auzoa modu adierazgarrian hobetzeko esku
hartzeak planteatzen dituelako. Egia da zenbait gaik ez dutela atentzio gehiegirik piztu
eta ez dutela garapen handirik izan. Dena
den, auzo antolaketaren aldetik emankorra izan da, eta jarraitzeko planteamendua
dago: gaur bertan dugu bilera udalarekin.

“Realizaremos la consulta para conocer la opinión del barrio cuanto antes”
¿Cuáles fueron las carencias y los puntos
fuertes identificados en el diagnóstico?
J.F. Por una parte, los aparcamientos: hay
más coches que sitios para aparcar. Por
otro, se dijo que había que hacer algo con
el parque infantil. También estuvimos
hablando sobre aumentar la relación entre el barrio y el río, y eso nos llevó a hablar
sobre la accesibilidad: ¿esto que planteamos es accesible para todos/as? Entonces
es cuando empezamos con la idea 8/80:
es decir, si el barrio es apto tanto para una
persona de 8 años como para una de 80,
lo será para todos y todas. Y a partir de ahí,
identificamos otros elementos.
I.E. En cuanto a intervenciones a corto plazo, seguramente hay una deuda histórica
con este barrio: aceras, alumbrado, basuras... No son temas estratégicos, pero

son importantes en el día a día, y con este
proceso se ha empezado a darles solución.
Como ha dicho Josu, a partir del problema
con el aparcamiento, han surgido otros temas, como la movilidad dentro del barrio y
cómo esto limita ciertos espacios. Ha habido debate ligado al espacio público, sobre
todo, a la plaza central y a la pista de balonmano.
“Este documento es una guía, no se va a
desarrollar mañana”, puntualizáis.
J.F. Hemos identificado lo que queremos
para los siguientes años, qué priorizar y qué
pasos dar. Hemos decidido realizar ahora la
consulta popular para conocer la opinión
del barrio cuanto antes, aprovechando el
impulso del proceso. Tenemos que tener
claro que las obras no van a empezar el año

que viene, de repente: hay que tomar decisiones.
I.E. El Plan de Barrio es un plan estratégico:
lo más importante es marcar prioridades.
Hemos intentado plantear todas las intervenciones de manera independiente,
pero lo que está claro es que tenemos un
único espacio sobre el que actuar. Los procesos urbanísticos suelen ser lentos, pero
tener un plan ayuda a reducir plazos.
¿Cómo ha afectado el proceso a Santuenea?
J.F. Se ha creado un grupo heterogéneo,
que sin este proceso no los verías en
grupo: jóvenes, mayores, gente que ha
venido hace poco como quienes llevan
tiempo... Y también han mostrado interés
quienes no podían asistir a las reuniones.

Usurbilgo hainbat entitate,
dagoeneko Euskaraldiari begira
Entitate gisa Euskaraldian izena emateko epea zabalik dago: Usurbilen, dagoeneko 11
entitatek hartu dute parte hartzeko konpromisoa. Norbanakoena irailetik aurrera izango da.

Varias entidades
de Usurbil
inscritas para
el Euskaraldia
Varios grupos de Usurbil se han inscrito
como entidad para participar en el Euskaraldia, el proyecto que busca cambiar las costumbres lingüísticas. El tercer Euskaraldia se celebrará entre el 18
de noviembre y el 2 de diciembre, bajo
el lema Hitzez ekiteko garaia (Tiempo
de actuar con palabras, en euskara), y
precisamente ya está abierta la inscripción para las entidades; en Usurbil, ya
son 11 las que se han inscrito, y se han
reunido para conocer los detalles de la
edición de este año. Las inscripciones
individuales se realizarán a partir de
septiembre.

Euskaraldian entitate gisa eman duten herriko eragileak, lehenengo bileraren ostean.

A

zaroaren 18an hasi eta abenduaren 2ra arte izango da III. Euskaraldia, Hitzez ekiteko garaia lelopean. Aurreko edizioan bezala, entitateen
figurari eutsi dio hizkuntza ohituretan
eragitea helburu duen ekimenak: zabalik dago, horientzat, izena emateko epea.
Usurbilen dagoeneko 11 dira Euskaraldian
parte hartzeko konpromisoa hartu duten
entitateak: lehenengo bilera egin berri dute,
aurtengoaren xehetasunak ezagutzeko.
Alderdi kualitatiboari alderdi kuantitatiboari baino garrantzi handiagoa ematen
badiote ere, azken edizioko zenbait datu
eman dituzte bileran, erreferentzia gisa: orduko hartan, 34 izan ziren Usurbilen parte
hartu zuten entitateak, eta, denera, 80tik
gora arigune sortu zituzten. Haietan parte hartu zuten norbanakoak ahobizi edo
belarriprest rolean aritu ziren Euskaraldiak
iraun zuen artean. Entitateetako ordezkariek eurek onartu dute ariketak eragin biderkatzailea izan zuela, eta balio izan zuela
ohitura batzuk iraunarazteko. Aurten apustua berrestea da helburua, eta hizkuntza
ohituretan eragiteko prest diren entitateen
kopurua handitzea.
Usurbilen dagoeneko 11 dira Euskaraldian
entitate gisa parte hartzeko izena ematen
dutenak: AEK Etumeta euskaltegia, Elhuyar Fundazioa, Fagor Automation, Kabiene
elkarlan-gunea, Noaua! Elkartea, Saizar
sagardotegia, Tapuntu kooperatiba, Udarregi ikastola, Ziortza Gazte Elkartea, Zubi-

EUSKARALDIA 2022
Entitate gisa izena emateko eta
ariguneak identifikatzeko tresnak:
euskaraldia.eus

etako Lanbide Eskola eta Zumarte Musika
Eskola.
Entitate gisa izena emateko, lehenik, ariguneak identifikatu behar dituzte enpresa,
elkarte edo taldeek: zeregin horretan laguntzeko tresna garatua du Euskaraldiak,
bere webgunean. Funtsean, ariguneko
kide izango diren guztiek hartu behar dute
euskaraz aritzeko konpromisoa; beraz, ezinbestekoa da partaide denek gutxienez euskara ulertzea.
Horrez gain, Usurbilgo Euskaraldiko Batzordea edonori lagundu eta informazioa
emateko gertu da. Harremanetarako, mezua bidal daiteke usurbil@euskaraldia.eus
helbidera, edo Noaua! -ra, AEK euskaltegira
edo udalera jo daiteke informazio bila.
Norbanakoak, irailetik aurrera
Norbanakoen izen-ematea irailean zabalduko dute, eta ordutik aurrera emango
du Usurbilgo Euskaraldiko lantaldeak hurrengo urratsen berri. Bide batez, adierazi dute ekimena antolatzen lagundu nahi
duen oro gonbidatuta dagoela batzordearen bileretan parte hartzera.

La comisión de Euskaraldia de Usurbil, aunque otorga más importancia
a las cuestiones cualitativas frente a
las cuantitativas, ha ofrecido algunos
datos sobre la última edición: en Usurbil participaron 34 entidades y, entre
todas, constituyeron 80 arigunes, es
decir, espacios para hablar en euskara
garantizando que todos los miembros
pueden entenderlo. En las valoraciones
realizadas, las entidades afirmaron que
el sistema mediante arigunes valió para
cambiar las costumbres lingüísticas en
sus entornos. Por lo tanto, este año se
han propuesto ratificar la apuesta realizada entonces y conseguir aumentar
el número de entidades que estén dispuestas a ello.
En Usurbil, son 11 las entidades que se
han inscrito para participar en el Euskaraldia: el euskaltegi AEK Etumeta, la
fundación Elhuyar, Fagor Automation, el
espacio Kabiene, la asociación Noaua!,
la sidrería Saizar, la cooperativa Tapuntu,
la ikastola Udarregi, la asociación juvenil
Ziortza, el centro de formación profesional de Zubieta y la escuela de música
Zumarte.
Las empresas, asociaciones o grupos
tienen que identificar, primero, los arigunes: en la página euskaraldia.eus se
ofrecen herramientas para ello. Básicamente, todos los miembros de los
arigunes deben entender el euskara,
para garantizar que se relacionarán en
euskara en esos arigunes. Para más información, pueden acudir a la comisión
de Usurbil, a Noaua!, al euskaltegi o al
ayuntamiento.

Joan Mari Torrealdairen izena eta izana
batu ditu Jakinek eta udalak sortutako bekak
Joan Mari Torrealdairi aitortza eta omenaldi gisa sortu dute beka, haren jardunari jarraipena emateko helburuarekin. “Euskara eta kultura
gaurko eta biharko gizartean” izango da bekaren lehenengo deialdiaren gaia: urriaren 24ra arte izango da proposamenak aurkezteko epea.

guztia, Jakinen baitatik eta Jakin bera zuzenduz eta zabalduz.

Udaleko eta Jakineko ordezkariak, Torrealdairen senideekin, bekaren aurkezpenean.

J

akin Fundazioak eta Usurbilgo
Udalak Joan Mari Torrealdai beka
sortu dute, kultur ikerketak eta
egitasmoak sustatzeko helburuarekin, bereziki, Torrealdaik berak jorratu
zituen esparru nagusietan. Lau urterako
lankidetza hitzarmena sinatu dute bi erakundeek, eta bi urtean behin egingo dute
deialdia: lehenengo urtea ikerketa gauzatzeko izango da, eta bigarrena, lana gizarteratzeko. Bekaren lehenengo deialdiaren
gaia “Euskara eta kultura gaurko eta biharko
gizartean” izango da, eta interesa dutenek
urriaren 24ra bitartean aurkeztu ahal izango dituzte euren proposamenak.
Aspaldikoa da Usurbilgo Udalaren eta Jakin Fundazioaren arteko elkarlana. Uztailaren 31n beteko dira bi urte hura hil zela,
eta haren izena eta izana uztartuko zituen
egitasmo bat abiatzeko nahia azaldu zion
udalak Jakini, Agurtzane Solaberrieta Mesa
alkateak azaldu duenez. “Usurbildik Euskal
Herriari beste ekarpen bat egiteko bokazioz
jaio da beka, Torrealdai bere bizitza osoan
aritu den horretan sakontzeko asmoz: ikerketan, herrigintzan, dibulgazioan, etorkizunari so, pertseberantziaz, koherentziaz eta
sendotasunez”.
Garaiko egoerak aztertu eta etorkizunerako bideak planteatzen zituen Torrealdaik,
Solaberrietak nabarmendu duenez, eta
horri eutsi nahi dio beka honek ere: “Hari
hori ez eteteko bitartekoa izan nahi du beka

honek. Horixe da, gure irudiko, Torrealdairi
egin diezaiokegun aitortza eta omenaldirik
onena”. Ideia horrekin bat egin du Lorea
Agirre Jakineko zuzendariak ere: “Merezi
zuen, merezi zuenez, eta merezi du Joan
Mari Torrealdaik ikerketa beka hau. Beste
edozelako omenaldik edo kale bataiatzek
baino zentzu handiagoa du, ze bere obsesio
izan zen transmisioa, katea ez etetea eta ikerketa eta pentsamendu bat eratu eta herri
baten etorkizunaren zerbitzura jartzea”.
Joan Mari Torrealdai: ekiteko ikertzea
Torrealdairen ikerlari alderdia eta lan
egiteko modua nabarmendu ditu Agirrek:
“Oinak lurrean jarriz, ez airean, ez abstraktuan, eta beti herri batentzat, kultura batentzat eta hizkuntza batentzat. Marko orokor
batekin: Euskal Herria, euskal nazioa”. Hori

JOAN MARI TORREALDAI BEKA
Gaia: Euskara eta kultura gaurko
eta biharko gizartean.
Proiektuak aurkezteko epea: urriak 24.
Proposamenak bidaltzeko:
jmtbeka@jakin.eus
Oinarriak: jakin.eus

Agirrek gogoratu duenez, Torrealdairen
lana 24 liburu, 47 liburu zati eta 517 artikulutan dago jasoa, 1973an idatzi zuen Iraultzaz
liburutik hasi eta iaz, hil ostean, argitaratu
zitzaion Egunkaria. Gizarte zibilaren arrakasta
libururaino. Ikertzea tresna bat zen Torrealdairentzat, eman beharreko pausoak ezagutzeko balio ziona, Agirrek azaldu duenez:
“Ikertzea praktikara begira egiten zuen beti
Torrealdaik. Beti egiteari begira teorizatzen. Ez ikertzea ikertzeagatik. Ez ideietan
loriatzeagatik. Ez liburuetan uzteko, edo
lainoan, edo inoren gogoaren baitan, edo
akademiako zirrikituetan. Zertarako bati
erantzuteko. Ekiteko. Herriari eskaintzeko”.
Horregatik, Joan Mari Torrealdai bekak ere
bokazio bera du.
Euskara eta kultura, gaur eta bihar
2022ko Joan Mari Torrealdai bekaren gaia
“Euskara eta kultura gaurko eta biharko gizartean” izango da. Torrealdaik, bere obran
(Euskal idazleak gaur eta Euskal kultura gaur
liburuetan, besteak beste), kultura garaikidearen inguruan egin izan zuen gogoetaren izpiritua ekarri nahi du bekak: garaiko
egoerak aztertu eta etorkizunerako bideak
planteatu. Ildo horretan kokatzen da bekaren gaia: “Gaur egun euskarazko kulturaren
askotariko arloetan dauden ze eztabaidetatik, ze esperientzietatik atera daitezke etorkizunerako irakaspenak? Non daude etorkizun desiragarriago baten aztarnak gaur
egungo euskal kulturan? Edo, alderantziz,
nolakoa imajinatzen da gaur egun etorkizuneko euskal kultura desiragarri bat?”. Bekaren irabazleak 14.000 euro jasoko ditu lana
egiteko, eta 18 hilabeteko epea izango du
emaitza antolatzaileei helarazteko.
Senideak, esker oneko
Torrealdai zenaren senideekin eman dute
bekaren berri Jakinek eta udalak. Manex
Torrealdaik esker oneko hitzak izan ditu,
haien izenean, bekak Torrealdairen lanari
segida ematea ahalbidetuko duelako;
haren izena ez ezik, izana ere aintzat hartu dutelako. “Diruz lagunduko da, eta oso
garrantzitsua da, ikerlariak lasaitasunez eta
askatasunez lan egin ahal izango duelako”.

El azud de Ingemar
será derribado
este verano
Este verano se llevará a cabo el derribo del azud de Ingemar, para así
restaurar su cauce. Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la
presa no obstaculiza pero sí condiciona su cauce: hace años que Ingemar
interrumpió su actividad, por lo que
han decidido derribarlo. Según las
previsiones, necesitarán dos meses
para ello: su objetivo es empezar en
julio, pero estarán condicionados por
el tiempo y el cauce del Oria.
Ingemarreko presa txikia, artxiboko argazkian.

Ingemarreko presa botako
dute, udan, Oriaren ibilgua
lehengoratzeko helburuarekin
Bi hilabete beharko dituzte presa eraisteko. Ez dute egutegirik zehaztu: uztail eta urri
bitartean egingo dituzte lanak, eguraldiaren eta Oriaren emariaren arabera.

I

ngemarreko presa txikia eraisteko lanak egingo dituzte, udan,
Oriaren ibilgua lehengoratzeko
helburuarekin. Kantabrikoko Konfederazio
Hidrografikoak jakinarazi duenez, presak ez
du oztopatzen Oriaren jarioa, baina baldintzatu egiten du: urteak direnez Ingemarren
jarduera amaitu zenetik, eraistea erabaki
dute. Aurreikuspenen arabera, bi hilabete
beharko dituzte: uztailetik aurrera izango
dira, baina ez modu jarraian, eguraldiaren
eta errioaren emariaren arabera baizik.

Ingemarrek errioko ura baliatzeko eraiki
zuten presa txikia, bere garaian. Orain, presa erabiltzeko esleipen-epea gaindituta, eta
Ingemarren jarduera behin betiko etenda,
azpiegitura eraistea erabaki du konfederazioak. Azaldu dutenez, uraren emaria etengabekoa da eta presak ez du jauzirik eragiten, baina ingurua baldintzatzen du:
errekarriak pilatu, landaredia hazi eta zaborra pilatzen da inguruan. Beraz, lanak
bukatutakoan, jatorrizko egoerara itzularaziko dute ibaiaren ibilgua.

Epaileak atzera bota ditu udalak Ucin
lantegiari ezarritako ingurumen baldintzak
Eusko Jaurlaritzak Ingurumen Baimen Bateratuan ezarritakoak baino neurri zorrotzagoak
ezarri zizkion udalak, iaz, Ucini, jarduera lizentzia eguneratzean, eta epaitegietara jo zuen
lantegiak. Epaileak arrazoi eman dio: inspekzio gaitasuna baino ez dio aitortu udalari.

Epaileak atzera bota ditu udalak Ucini ezarritako ingurumen baldintzak, udala bere
eskumenetatik harago joan dela argudiatuta. Udalak iazko otsailean eguneratu zion
jarduera lizentzia Ucin lantegiari: lizentzia
berriarekin, emisio-partikulak etengabe
neurtzeko eskatu zion, Eusko Jaurlaritzak
hilabete batzuk lehenago emandako Ingurumen Baimen Bateratuan ezarritakoak
baino neurri zorrotzagoak ezarriz. Horren

aurrean, Ucinek epaitegietara eraman zuen
udala, udalak bere eskumenak gainditu
zituela esanez, eta epaileak, orain, arrazoia eman dio, partzialki: haren esanetan,
batetik, udalak ezin ditu Jaurlaritzak ezarritakoak baino neurri zorrotzagoak jarri, baina, bestetik, inspekzio gaitasuna aitortu
dio udalari. Horrekin ere ez da ados agertu
lantegia, eta helegitea jarri dio bigarren zati
horri.

En su época, la presa fue construída
para que Ingemar pudiera valerse del
agua del río. Hoy en día, concluída la
licencia para su uso y la interrupción
definitiva de la actividad de la empresa, la confederación ha decidido
derribar la presa. Según han explicado, el cauce es constante y la presa
no causa ningún salto, pero sí condiciona el entorno: se apilan los cantos
rodados, crece la vegetación y se acumulan los residuos.
Por otra parte, en el juicio por Ucin,
el juez ha rechazado las condiciones
ambientales impuestas por el ayuntamiento a la fábrica Ucin en la licencia de actividad del año pasado. Ucin
llevó al ayuntamiento a los tribunales
por exigirle más condiciones que el
Gobierno Vasco en su Autorización
Ambiental Integrada. El juez le ha
dado la razón, parcialmente: concluye que el ayuntamiento excedió sus
competencias, pero que tiene potestad para realizar un seguimiento.
Ucin ha presentado un recurso en
contra de esa segunda parte.

2020ko uztailean eta azaroan eguneratu
zion Eusko Jaurlaritzak Ucini Ingurumen Baimen Bateratua, eta horren ondotik eguneratu zuen udalak lantegiaren jarduera lizentzia. Eusko Jaurlaritzak partikula jakin
baten etengabeko neurketa exijitu zion,
eta udalak, Jaurlaritzakoak eskatutakoaz
gain, beste lauren etengabeko neurketak
gehitu zituen bere lizentzian. Ordura arte,
Ucinek neurketa puntualak egiteko derrigortasuna baino ez zuen.
Udalak hartutako bide hori ezohikoa
da tokiko administrazioan, baina hala
egitea erabaki zuen lantegiaren isurketek
eragindako kezkak tarteko. Horrek bultzatuta jo zuen Ucinek epaitegietara.

180.000 euro banatuko ditu
udalak, dirulaguntzatan
Hainbat dirulaguntzaren ebazpen proposamenak alegazio epean izan dira, uztailaren 14ra
arte: alegaziorik ez bada, hil amaieran onartuko dituzte behin betiko. Euskara eta aisialdiko
laguntzak gauzatze bidean dira, eta kaleratzear da Hasiz Haziren lehenengo ebazpena.

U

dalak hainbat udal-dirulaguntzaren
ebazpen
proposamenak kaleratu zituen, ekainaren 29an: horien arabera,
180.685,15 euro banatuko lirateke laguntzetan. Kultura, Kirola, Hirigintza, Ingurumena eta Gizarte Zerbitzuetakoak
dira ebazpen proposamen horiek. Uztailaren 14ra arte alegazio epean izan
dira: halakorik ez bada, behin betikoz
onartuko dituzte Tokiko Gobernu Batzordean, uztail amaieran.
Laguntza horiez gain, beste lerro
batzuk ere gauzatze bidean dira. Batetik, 2021/2022 ikasturtean euskara ikasi
dutenentzako laguntzak eskatzeko epea
uztailaren 8an itxi zuten, eta, bestetik,
azken ikasturtean aisialdiko begirale edo
zuzendari ikastaroa egin dutenentzako
laguntza hilaren 17an itxiko da. Horien
kasuan ere, ebazpen proposamena egin
eta argitaratu beharko du udalak, eta ale-

gazio epea ireki. Bestalde, ekintzailetza
bultzatzeko Hasiz Hazi bekaren lehenengo deialdiaren ebazpena kaleratzear da,
eta, gainerakoak bezala, alegazio epea
ireki beharko du, behin betiko onartu
aurretik. Hurrenez hurren, 2.500, 24.500
eta 4.500 euro daude gordeta lerro
horien bidez banatzeko.
Ekainaren 29an kaleratutako ebazpen
proposamenen datu orokorrak:
KULTURA.
Bi dirulaguntza lerroren ebazpenak
eman dituzte. Batetik, kultur egitasmoak
gauzatzeko dirulaguntzena. Guztira, 83
ekimen laguntzeko eskaerak izan dira,
eta 76 onartu dituzte: 64.515,08 euro banatuko dira, guztira. Bestetik, lehenengo
aldiz banatuko den kultur sorkuntzarako
lerroan 23.754,28 euro banatuko dira:
hamar proiektu babesteko eskaerak izan
dira, eta bederatzi onartu dira.

El ayuntamiento repartirá 180.000 euros
en subvenciones municipales
El 29 de junio se publicaron las propuestas
de resolución para varias subvenciones
municipales de este año: en total, se repartirán 180.685,15 euros. El periodo de alegaciones era hasta el 14 de julio; en el caso
de que no las haya, las aprobarán definitivamente a final de mes.
Cultura. Se han resuelto dos subvenciones. Se ha aceptado subvencionar 76
de los 83 actos culturales presentados:
64.515,08 euros, en total. Para fomentar
la creación artística del municipio, se han
aceptado nueve de las diez peticiones:
23.754,28 euros.
Deporte. Se han resuelto tres subvenciones. En la referente a la actividad ordinaria de los grupos deportivos, se repartirán 50.000 euros entre ocho de las nueve
solicitudes presentadas. Se ha presentado
una única solicitud para realizar eventos
en modalidad adaptada, y se le otorgarán
3.000 euros. Para los grupos no deportivos que realizarán actos deportivos se

destinarán 1.000 euros, aceptadas las cinco solicitudes presentadas.
Urbanismo. En la subvenciones para instalar ascensores, se han repartido 10.000
euros entre 11 solicitantes. En las ayudas
para alquilar viviendas, se repartirán 3.500
euros, aceptado dos de las seis solicitudes.
Medioambiente. Se han presentado diez
solicitudes, que han sido rechazadas:
ocho de ellas por superar el máximo de
ingresos; otra porque correspondía al
ámbito de la agricultura y otra por ser presentada fuera de plazo.
Agricultura y ganadería. Se repartirán
12.772,46 euros entre diez solicitantes.
Una solicitud ha sido rechazada porque
la explotación no está ubicada en Usurbil.
Servicios sociales. Para los tratamientos
de los y las menores con dependencia ha
habido una única solicitud, de 144 euros,
y se ha aceptado íntegramente. Para realizar actos en el ámbito de los servicios sociales se repartirán 12.000 euros entre 15
solicitantes.

KIROLA.
Hiru lerroren ebazpenak eman dituzte.
Kirol elkarteen ohiko kirol egitasmoak
burutzeko bederatzi eskaera egin dira,
eta zortzi onartu: guztira, 50.000 euro
banatuko dira. Kirol egokituko jardueretarako eskaera bakarra izan da, eta
3.000 euroko laguntza izendatu diote.
Kirol elkarte ez direnek kirol jarduerak
burutzeko lerroan bost eskaera izan dira,
eta ia 1.000 euro banatuko dira, guztira.
HIRIGINTZA.
Batetik, igogailuak instalatzeko dirulaguntzetan 11 eskaera aurkeztu dira, eta
guztiei onartu zaie laguntza: guztira,
10.000 euro banatuko dira. Etxebizitzen
alokairurako lerroan, berriz, 3.500 euro
banatuko dituzte, sei eskaeratatik bi
onartuta. Gainerakoen kasuan, bi eskari
atzera bota dira alokairuaren prezioan
ezarritako gehieneko muga gainditzen
dutelako; beste baten kasuan udalerrian
beste etxebizitza baten jabea delako, eta,
azkena, eskaera epez kanpo aurkeztu
duelako.
INGURUMENA.
Ingurumen egitasmoak gauzatzeko
hamar eskaera jaso dira, baina baztertuak izan dira guztiak: hamarretik zortziren kasuan, diru-sarreren muga gainditzeagatik; beste baten kasuan, ez da
aintzat hartu nekazaritzako egitasmoa
izateagatik eta, beste bat, eskaera epez
kanpo aurkezteagatik.
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA.
Nekazaritza eta abeltzaintza egitasmoak
gauzatzeko 12.772,46 euro banatuko
dira, hamar eskatzaileren artean. Eskaera bakarra bota dute atzera, ustiategia ez dagoelako Usurbilen.
GIZARTE ZERBITZUAK.
Hiru dirulaguntza lerroren ebazpenak
eman dituzte. Batetik, desgaitasuna edo
mendekotasuna duten adin txikikoen
osasun egoera hobetzeko tratamenduetarako dirulaguntzetan eskaera bakarra egon da, 144 eurokoa, eta osorik
onartu zaio laguntza. Bestetik, gizarte
zerbitzuen arloan egitasmoak burutzeko lerroan, hamabost eskaera izan dira,
eta guztiei onartu zaie laguntza: guztira,
12.000 euro banatuko dira lerro horren
bidez. Deserrotze eta baztertze sozialeko arriskuan dauden pertsonen senideei
erantzuteko dirulaguntzen lerroan, berriz, ez da eskaerarik izan.

ARGIPENA

Usurbilgo zaintza ekosistemaren inguruko hitzaldi ibiltaria egin zuen Jakin Jardunaldietan.

HAPO, zaintza eta Zirimara,
udako ikastaroetan hizpide
Aurten ere udalak abiatutako edo bultzatutako zenbait ekimenek udako ikastaroen interesa
piztu dute: HAPOaz, zaintza eredu berriaz eta Zirimaraz hitz egitera gonbidatu dute udala.

A

urten ere, Usurbilgo Udalak abiatutako edo bultzatutako zenbait
ekimen landuko dituzte udako
ikastaroetan. Hori da Usurbilgo HAPO
Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren,
zaintza eredu berriaren eta Zirimararen
kasua, hain zuzen ere.
UEUren Lurralde eko-euskaldun eta eko-feministarik bai ote? jardunaldietan parte hartu
zuen Agurtzane Solaberrieta Mesa alka-

teak, ekainaren 28an. Udala HAPO idazten
ari da, eta horren inguruko zertzelada nagusiak eman zituen, aurkezpenean. 2014an
hasi zen udala HAPO berrikusten, eta, ondo
bidean, irailean emango dio udalbatzak
hasierako onarpena. 2015ean onartu ziren
HAPO idazteko irizpide eta helburuak
zer-nola gauzatu diren azaldu zuen alkateak,
Iruñean: herritarren parte-hartzearekin, hirigintza jasangarriaren eta ekologikoaren
irizpideak barneratuta, genero ikuspegiare-

Udal-langileak hautatzeko prozesuetan
tasa bat ezartzea onartu dute
Udal-langileak hautatzeko prozesuetan
tasa berri bat ezartzea onartu zuten, ekaineko osoko bilkuran, EH Bilduren eta
PSE-EEren botoekin; EAJk abstentziora jo
zuen. Espainiako Gobernuaren Egonkortze
Legeak eraginda, udal-langileak hautatzeko prozesuen harira hartu dute erabakia,
negoziaketa batzordearekin eta langileen
komitearekin kontrastatuta, bi helburu nagusi ditu tasak: prozesuek eragingo duten
lan karga gehigarria “neurri batean” finantzatzea eta izena ematen dutenek udalean
lan egiteko interesa dutela bermatzea. Tasa
10 eurokoa izango da, nahiz eta salbuetsita
egongo diren ordenantza fiskaletan jasotako murrizketa edo hobarien onuradunak.
Datozen bi urteetako lan karga ohikoa bai-

no handiagoa izango da, aurreikuspenen
arabera. Izan ere, udalak 26 lanpostu egonkortzeko Lan Eskaintza Publikoa onartu
zuen maiatzean, eta guztiek amaituta egon
beharko dute 2024ko abenduaren 31rako.
Lanpostuaren arabera, lehiaketa-oposaketa bidez (azterketa) edo meritu lehiaketa
hutsez egingo dira: Usurbilgo Udalak onartutako eskaintzaren kasuan, gehienak meritu lehiaketa hutsez egingo dira: 25, hain
zuzen; bakarra izango da, beraz, azterketa
bidez ebatziko dena.
Tasaren indarraldia mugatua izango da,
osoko bilkuran azaldu dutenez: Egonkortze
Legea indarrean den bitartean egongo da
tasa ere; hori amaitzean, tasa ere indargabetu egingo dute.
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Aldizkari honen azken alean, 45. zenbakian, Aginagan aparkaleku publikoa
egiteko udalak egindako lur erosketaren berri eman zen. Herritar batek eskatuta, argipen bat egin beharra dago:
Lastaolako lursail gisa izendatu zen erositako lur eremua, arau subsidiarioetan
hala izendatzen delako inguru hori, baina horrek ez du esan nahi bertan dagoen Lastaola etxeko jabeena denik lur
eremu hori. Barka eragozpenak.
kin eta hirigintzak euskararengan izan dezakeen eragina aztertuta.
Zaintza eredu berria UEUren eta EHUren
ikastaro banatan izan dute hizpide. Jakin Jardunaldien barruan, Usurbilgo Zaintzen Ekosistemaren hitzaldi ibiltaria egin zuten Matia
Fundazioko Maider Azurmendi eta Erkuden
Aldazen eskutik. EHUren ikastaroan, berriz,
zaintzen inguruko egitasmoak ezagutzeko
mahai ingurua egin dute, Zaldibian, Usurbilgo, Hernaniko, Segurako eta Zaldibiako
alkateek.
Hik Hasiren Udako Topaketetan, berriz, Oinherri herri hezitzaileen sareaz eta kide diren
herrietako esperientziez aritu dira. Bertan
izan da, besteak beste, Beñat Larrañaga zinegotzia, Zirimara proiektuaz hitz egiten.

Aprobada una tasa
para los procesos
de selección de
personal municipal
Han aprobado establecer una tasa de
10 euros para los procesos de selección
de personal municipal en el pleno de
junio, con los votos de EH Bildu y PSEEE; PNV se ha abstenido. La decisión
surge a raíz de la Ley de Estabilización
del Gobierno de España, de diciembre
del 2021: esta tasa estará vigente mientras que lo esté esa ley. El objetivo de la
tasa es financiar, en parte, el volumen
de trabajo adicional que supondrá gestionar estos procesos y garantizar, que
aquellos/as que se inscriban tengan interés por trabajar en el ayuntamiento.
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