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Etorkizun hurbileko Usurbil
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea
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XI. mendeak erronka berriak
ekarri ditu berarekin, eta aro berri baten atarian egon gaitezkeela
adierazten duten zantzu gero eta argiagoak daude. Zibilizazio krisiaz mintzo dira
asko, krisi guztiez hitz egiteko (ekonomikoa, ekologikoa, zaintza, migrazioa...):
Covid19-ak eragin duen mundu mailako
osasun krisiak eta gerra hotsek are gehiago azaleratu eta azkartu dutena, hain justu.
Gaur egungo erronkak globalak badira
ere, beharrezkoa da konponbidea tokian
tokiko errealitate ekonomiko, sozial eta
kulturaletik abiatuta aurkitzea.
Horretan ari da Usurbilgo Udala azken urteotan: erronka globalei tokiko erantzun
komunitario propioak eraiki eta ikuspegi
sistemikoz eman nahian, instituzio publikoaren eta herri eragileen lidergo konpartituaren pean, eraldaketa prozesuak behar
duen gobernantza eredu kolaboratiboa
jorratuz. Hor kokatzen da Usurbilgo HAPO
Hiri Antolamendurako Plan Orokorra.
Gaur egun indarrean dauden 2004-2013ko
Arau Subsidiarioak ordezkatuko dituen
hirigintza-plana da HAPOa. Udalerriak
etorkizunean izango duen antolamendua
zehazteko oinarrizko tresna da, izan ere,
udalerriko lurzoruen erabilerak arautzen
ditu, eta, besteak beste, ingurune naturala, mugikortasuna, espazio publikoa,
etxebizitza, jarduera ekonomikoa edota
ekipamenduen gaietan eragin zuzena du.
Herri-proiektu bat definitzen du, funtsean.
Udala 2014ko maiatzean hasi zen plangintza orokorra berrikusten, eta, ordutik
hona, hamaika azterlan eta dokumentu
osatu eta onartu dira. Horretarako, herritarren parte-hartzea eta adostasuna bilatu
dira egin diren urrats guztietan, eta nabarmentzekoak dira lur-jabe pribatuekin eta
beste administrazioekin lortu diren hirigintza-hitzarmenak ere.
Hain justu, HAPOak tresna edo bitarteko

bat izan nahi du denon artean eraikitako
eta denontzako izango den Usurbil jasangarriagoa, inklusiboagoa, onuragarriagoa, eta bizigarriagoa bihurtzeko, euskara
garapen komunitarioaren ardatz izango
duena, inor baztertu edo atzean utziko ez
duena, herrikideak zainduko dituena, eta
usurbildarren arteko berdintasuna eta justizia soziala izango duena aspirazio gisa.
Horregatik, egungo hiri-eredua zalantzan
jartzen du esku artean dugun HAPOak, eta
hirigintza eko-feministaren irizpideak eta
begiradak geure eginez, gertutasunean
eta ingurumenaren eta herritarren zaintzan oinarrituriko herri ereduan sakontzen
du. Gainera, jarduketa programaren bidez,
herriaren beharren araberako programazioa ezarriko du, herria modu orekatuan
eta ordenatuan hazi eta gara dadin.
Garrantzitsua da kontuan hartzea HAPOa
ez dela plangintza autonomoa: ez da orri
zuri baten gainean idazten hasi. Baldintzatzaile ugari ditu: besteak beste, udalaz
gaindiko lurzoru- eta hirigintza-lege guztiak
eta egun indarrean dauden arau subsidiarioek eragindako hirigintza-eskubideak.
Plan honek 15 urteko aldiari erantzuten
dio. Berriki eman diogu hasierako onarpena: orain herritarrek alegazioak aurkezteko aukera dute, eta gainerako erakundeek
ere badute zeresana. Prozesu administratibo luzea hasten da orain, eta gure aurreikuspena da bizpahiru urte barru sartzea
indarrean, behin-betikoz onartu eta gero.
HAPOaren eduki eta proposamen nagusiak biltzen dituen aldizkaria etxez etxe banatuta, aurkezpenekin hasiko gara orain:
zatoz etorkizun hurbileko Usurbil ezagutzera!

erregistroa@usurbil.eus |

@usurbiludala
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alkatea@usurbil.eus

El siglo XXI ha traído nuevos retos, y cada
vez hay indicios más claros de que podemos estar a las puertas de una nueva era.
Hay quienes hablan de una crisis de civilización para referirse a los múltiples frentes
abiertos (económico, ecológico, de cuidados, migratorio...). La crisis sanitaria mundial
provocada por la COVID-19 y los ecos de la
guerra han hecho que aflore y acelere aún
más dicho proceso. Aunque los retos que
tenemos hoy en día son globales, la solución
pasa por el ámbito local, y es necesario atenderlos desde la realidad de cada lugar.
En este sentido, el Ayuntamiento de Usurbil
viene construyendo en los últimos años un
modelo colaborativo de gobernanza, que
requiere un proceso de transformación bajo
el liderazgo compartido de la instituciones y
agentes públicos, abordando el modelo colaborativo de gobernanza que requiere tal
proceso de transformación. Es ahí donde se
sitúa el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Usurbil, un plan urbanístico que
viene a sustituir las Normas Subsidiarias de
2004–2013 actualmente en vigor.
El nuevo PGOU pretende ser una herramienta para construir un Usurbil más sostenible, más inclusivo, más beneficioso y más
habitable, en cuyo desarrollo comunitario el
euskera desempeñe un papel esencial, sin
excluir o dejar atrás a nadie; una localidad
que cuide de toda su ciudadanía y que tenga como aspiración la igualdad y la justicia
social entre usurbildarras. Por ello, el PGOU
cuestiona el actual modelo de ciudad y profundiza en otro que asume los criterios y las
perspectivas del urbanismo ecofeminista,
primando la cercanía y el cuidado del medioambiente y de la ciudadanía. Además,
establece una programación acorde a las
necesidades del municipio, para que crezca
y se desarrolle de forma equilibrada.
El PGOU ha sido aprobado inicialmente:
ahora cabe a la ciudadanía presentar sus
alegaciones, y el resto de administraciones
también tendrán qué decir. Damos comienzo, pues, a un largo proceso administrativo:
según nuestras previsiones, se necesitarán
dos o tres años para que entre en vigor.
Repartida la revista que reune las principales propuestas del PGOU, comenzaremos con las presentaciones públicas: ¡ven a
conocer el futuro cercano para Usurbil!

650 Usurbil Bizi: turismo eredu berri bat,
“identitarioa, eraldatzailea eta aktiboa”
650 Usurbil Bizi proiektuak herriaren identitatean, baloreetan, ondarean eta proiektu eraldatzaileetan oinarritutako eskaintza proposatzen
du, ohiko turismo eredua alboratuta. Webgunea eta beste euskarriez gain, herriko eragileekin martxan jarritako proiektuen berri eman dute.

Udaleko ordezkariek eta herriko eragileek elkarrekin aurkeztu dituzte 650 Usurbil Biziren barruan gauzatzen ari diren ekimenak.

T

urismo eredu propioa du Usurbilek: 650 Usurbil Bizi, “turismo
identitario, eraldatzaile eta aktiboa”, Agurtzane Solaberrieta Mesa alkatearen esanetan. Proiektuaren azken urratsen berri eman dute, aurkezpen publiko
batean, Usurbilgo Udalak, parte hartzen ari
diren herriko eragileek eta proiektua borobildu duen Jon Maia bertsolariak.

kaintza proposatzen du. Horren guztiaren
egilea ez da turismo agentzia bat izan: modu
parte hartzailean eraikia izan da, azken hilabeteetan, herriko eragileen eta udalaren
artean, Jon Maiaren laguntzarekin. Hala,
Usurbil ezaugarritzen duen guztia bisitariei
ezagutarazteko modua egin dute, usurbildarrentzat ohikoa denari duen garrantzia aitortu eta bisitariei ezagutarazteko.

650 Usurbil Bizi, herriaren neurrira egindako turismo eredu berri bat da, eredu konbentzionaletik aldentzen dena: herriaren
identitatean, baloreetan, ondarean eta
proiektu eraldatzaileetan oinarritutako es-

14 Usurbil, aukeran
650 Usurbil Bizi proiektuaren izena urtemuga berezi batetik dator. Iaz bete ziren 650
urte Usurbil herri bihurtu zenetik, eta efemeride historiko hori baliatu dute proiektua

650 Usurbil Bizi: un nuevo modelo de
turismo “identitario, transformador y activo”
Usurbil dispone de un nuevo modelo
de turismo, propio, llamado 650 Usurbil
Bizi, un modelo “identitario, transformador y activo”, según la alcalde Agurtzane
Solaberrieta Mesa. Lo han presentado
mediante un evento público, donde
han participado representantes municipales, asociaciones del pueblo y el bertsolari Jon Maia, que ha guiado la elaboración de este nuevo modelo.
La idea principal de 650 Usurbil Bizi es
dar importancia a todos esos aspectos

que conforman Usurbil, que caracterizan
el municipio, convirtiéndolos en oferta turística. Para ello, será necesaria la colaboración entre el ayuntamiento y los agentes activos del municipio, que son quienes
dan vida a sus proyectos y, por consiguiente, también al municipio: así lo han
hecho hasta ahora, y seguirán haciéndolo.
Desde su presentación en diciembre
del 2021, han dado varios pasos para
desarrollar este proyecto. Por un lado,
han confeccionado una página web,

egituratzeko: “Gure buruari galdetu genion
zer den Usurbil, zer bereizgarri dituen, zerk
sortzen duen gure herri-identitatea eta
nola proiektatu nahi dugun hori guztia, bai
herrira begira, bai kanpora begira. Hau da,
mugarri hori erabili dugu historiari ez ezik,
etorkizunari ere begiratzeko”.
Usurbil herriak 650 urte baditu, beste hainbeste Usurbil daude ezagutzeko. Hori izan
da abiapuntua. Oraingoz, hamalau jarri
dituzte martxan: Usurbil Museo Irekia,
Zaintzaren Usurbil, Ez Dok Amairuren Usurbil, Zero Zabor Usurbil, Euskararen Usurbil,
Sagardoaren Usurbil, Errioaren Usurbil, Me-

650usurbilbizi.eus como escaparate para
darlo a conocer. Han instalado un totem
en la plaza Mikel Laboa, que reúne toda
la oferta y los lugares de interés que
pueden visitar los turistas que vengan
a Usurbil, y también han diseñado unos
folletos que servirán de guía para moverse por el municipio.
La asociación Noaua será quien lidere
el desarrollo de 650 Usurbil Bizi: sus 25
años de historia y su modo de trabajar la
convierten en el agente idóneo para ello.
Noaua, por su parte, ha aceptado el nuevo reto, ya que el concuerda al completo
con sus principios: impulsando la colaboración entre agentes.

moria Historikoaren Usurbil, Ondarearen
Usurbil, Alkartasuna Kooperatibaren Usurbil, Errebotearen Usurbil, Angularen Usurbil, Txalapartaren Usurbil eta Auzo/Herrien
Usurbil. Hala, nahi adina Usurbil ezagutzeko
aukera izango dute bisitariek, euren interes
edo gustuen arabera.
Jon Maia bertsolariak beti esan ohi du
“beste mundu bat” posible dela, eta Usurbilen neurrira egindako turismo eskaintza
lantzen hasi zenean, ideia hori berretsi
zuen, aurkezpenean kontatu zuenez. “Usurbilen, beste mundu bat posible dela erakutsiko dien herria eta herritarrak topatuko
ditu bisitariak. Eta bere interesen arabera
ezagutu ahal izango ditu guztiak: gizarte eta
kultur proiektu eraldatzaileak ezagutzeko
aukera, natura aisialdiaz gozatzeko formulak, guztion eskura dagoen kaleko artea,
sagardoaren kultura eta nekazaritza eredu
berritzaileak, bertako produktuak eskuratu,
memoria historikoa, euskararen presentzia
zabala, ondare zaindua…”.
Noaua, proiektuaren gidari
Alkateak azaldu zuenez, proiektua esku artean eduki bezain pronto konturatu ziren
proiektuaren gidaritza ez lukeela turismo
teknikari batek egin behar: hala egitea
proiektuaren berezko izateari uko egitea
litzateke: “Udalaren eta herriko eragileen
arteko lankidetza behar du, erantzunkidetasunetik sustatuta”. Proiektuaren dimentsioa ikusita, lehendik herrigintzan egin
duen lan izugarria kontuan hartuta, eta
halako lan bati aurre egiteko egokiena dela
iritzita, udalak Noaua euskara elkarteari eskaini zion proiektua gidatzeko ardura. Eta
Noauak baiezkoa eman zuen.
Idoia Torregarai Noaua elkarteko lehendakariak azaldu zuenez, proiektua ezagutu
zutenean, ez zuten zalantzarik izan: “Berehala konturatu ginen bat egiten zuela erabat Noauaren ildoarekin, hau da, euskara
eta kultura uztartzearekin”. Gogoratu zuenez, iaz 25 urte bete zituen Noauak, eta
beste horrenbeste betetzeko erronka jarri
zioten euren buruari: sortu zireneko helburuek hor jarraitzen dute, eta, orain, 650
Usurbil Bizirekin, helburu berri bati helduko
diote, turismoa eta kultura uztartzeari, herriko eragileekin eta udalarekin batera. “Uste
dut oso polita dela Noauarentzako proiektu
honetan dinamizazio edo akuilu lan horiek
egitea, eta batez ere, Usurbilgo beste eragile
guztiekin bat egitea. Guk ere horrela funtzionatzen dugu, elkarlanean sinisten dugulako, auzolanean: hori da gure oinarria”.

EZ DOK AMAIRU PARKEA
Ezaguna da Usurbilek Ez Dok Amairurekin duen lotura, euskal kulturaren
berpizkundea bideratu zuen mugimenduarekin. Kabienerekin elkarlanean,
Ez Dok Amairuren unibertsoan murgiltzeko baso tematikoa osatuko dute:
Artzetarrak eta Jose Luis Zumeta abiapuntutzat hartuta, Ez Dok Amairuren
unibertso imaginarioraino.

USURBIL MUSEO IREKIA
Usurbilek ezagutzeko dituen txoko,
artelan eta eraikin interesgarriak batu
dituzte Usurbil Museo Irekiaren barruan. Eskuorrian zein Mikel Laboa plazan
jarritako totemean leku nabarmena du:
bisitariek herrian topa dezaketen guztia bildu dute. Batzuk lehendik zeuden,
besteak beste, Harria Hitz ibilbidearen
bidez, eta beste batzuk berriak dira.

650 USURBIL BIZI OTARRAK
650 Usurbil Bizi proiektuak tokikoari
duen garrantzia aitortzeko helburu
nagusia du, eta, horretarako, besteak
beste, 650 Usurbil Bizi otarrak prestatuko ditu, gabonetarako. Tokiko ekoizleen
produktuekin osatutako otarrak izango
dira, gastronomikoak zein kulturalak,
Hurbilagoren eta Kulturgunearen elkarlanari esker.

ZUMETAREN MURALAK, 50

TAPUNTU
Egoitza Usurbilen duen Tapuntu kooperatibak sortua da 650 Usurbil Bizi
proiektua Euskal Herrira eta mundura
zabaltzeko erakusleiho nagusi izango
den 650usurbilbizi.eus webgunea eta
estetika: atari bizia, koloretsua, berritzailea eta aparta sortu dute.

Usurbilen altxor nagusietako bat da
Jose Luis Zumetaren murala. 2023an
50 urte beteko ditu, eta Usoa Zumetarekin elkarlanean ari da udala,
merezi bezala ospatzeko. 650 Usurbil
Bizi proiektuaren eskuorrian leku nabarmena du, irudi nagusiaren agertoki gisa.

Zaintza Azoka egingo dute, azaroaren 19an:
‘Pertsonak ardatz, zaintzak eraldatzen’
Zaintza eredu berri bat osatzeko parte-hartze prozesuan egindako lanketa jendarteratuko dute Zaintza Azokaren bidez. Era berean, zaintzaren inguruko hitzaldi zikloa egingo dute, zaintza lanen garrantzia aitortu eta agendaren erdigunean kokatzeko, Emaginekin elkarlanean.

ZAINTZA AZOKA
egitaraua
10:00. Harrera, Sutegin.
10:30. Mahai ingurua:
Zer da Usurbilgo zaintza ekosistema?
11:30. Bizipen tailerrak, Potxoenean:
zerbitzuak, erabiltzaileak, gizarte
zerbitzuen lantaldea eta komunitatea
edo herritarrak.
13:00. Bisitak: Txirikorda eta zaintzadun
etxebizitzak.
13:45. Itxiera eta luntxa, Artzabalen.

Zaintzaren parte-hartze prozesuko zenbait ordezkari, Zaintza Azokaren aurkezpenean.

Z

aintza eredu berri bat osatzeko
parte-hartze prozesuan landutakoak ezagutarazteko hitzordua izango da azaroaren 19ko Zaintza
Azoka. Usurbilgo Udalak eta Matia Fundazioak antolatu dute, elkarlanean, Pertsonak
ardatz, zaintzak eraldatzen! lelopean. Parte-hartze prozesuko edukiak ez ezik, Usurbilgo zaintza ekosistemaren parte izango
diren Txirikorda eta Kalezarko zaintzadun
etxebizitzen auzunea barrutik ezagutzeko
aukera izango da.
Usurbilgo zaintza eredu berria eraikitzeko parte-hartze prozesua bigarren fasean dago, egun: lehen fasean adostutako
zaintza ekosistema oinarri, egungo eredua
zertan eraldatu behar den definitu eta
eraldaketaren inplementaziorako bide orria
prestatzen ari dira, lau lantalde berezitutan
banatuta: komunitatea, zerbitzuak, pertsona erabiltzaileak eta gizarte zerbitzuak.
Azokaren bidez, lantzen ari diren edukiak
herritarrekin eta zaintzaren eremuan lanean ari diren guztiekin konpartituko dituzte,
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak nabarmendu duenez: “Usurbilgo Zaintza Ekosistema zer den, nortzuk osatzen dugun,
bakoitzaren zeregina zein den eta ekosistema berri horren barruan egingo ditugun
urratsak zeintzuk diren azalduko dugu”.
Zaintza azokarekin batera, hitzaldi ziklo bat

egingo dute. “Garrantzitsua iruditzen zaigu
gure burua formatzen jarraitzea, feminismotik egiten diren proposamenak ezagutu
eta geure egitea, ikasten jarraitzea, eraldaketarako bidean ezinbestekoa dugulako”,
nabarmendu du Solaberrietak. Zaintzaren
prozesuan hasieratik aritu den Emagin
elkartearekin batera antolatu dute zikloa.
Zaintza ekosistema berri bat eraikitzeko
ezinbestekotzat dute zaintza lanen ga-

Izen-ematea:
Udaleko gizarte zerbitzuak
www.usurbil.eus/zaintza-azoka
rrantzia aitortzea eta agendaren erdigunean kokatzea: horixe izango da hitzaldi zikloaren helburua. Lehenengo mahai ingurua azaroaren 17an izango da, Potxoenean,
Zaintza lanen demokratizaziorantz: etxeko
langileak borrokan izenburupean. Matxalen Legarreta EHUko irakasleak, Txefi Roco
LABeko ordezkariak eta Maitelan kooperatibak hartuko dute parte. Gonbidapenak
eskuragarri daude usurbilkultura.eus webgunean.

Jornada para socializar los contenidos
del nuevo modelo de cuidados de Usurbil
El Ayuntamiento de Usurbil, en colaboración con la Fundación Matia, ha organizado para el 19 de noviembre la Feria
de los Cuidados, una jornada que servirá
para socializar los contenidos elaborados hasta ahora en el proceso participativo sobre el nuevo modelo de cuidados
de Usurbil. Además, se organizarán visitas guiadas a las obras de dos proyectos
que serán parte del nuevo ecosistema
de cuidados: el proyecto intergeneracional comunitario Txirikorda y el barrio con
cuidados de Kalezar.
El proceso participativo se encuentra en
la segunda fase: en base al ecosistema
de cuidados acordado en la primera fase,
están definiendo en qué hay que incidir
para cambiar el actual modelo y diseñando una hoja de ruta para ello. Este traba-

jo lo están realizando en cuatro grupos
específicos: comunidad, servicios, personas usuarias y servicios sociales. La feria
servirá para dar a conocer todo ello. Las
inscripciones se realizarán a través de los
servicios sociales del ayuntamiento o en
la web usurbil.eus/es/feria-cuidados.
Además, han organizado un ciclo de charlas, en colaboración con la asociación
Emagin, para conocer las propuestas
que se hacen desde el feminismo en torno a los cuidados. Este ciclo tendrá como
objetivo reconocer la importancia de los
cuidados y darle su espacio en la agenda
del pueblo. La primera charla será el 17
de noviembre, en Potxoenea, y el tema
a tratar será la lucha de las trabajadoras
domésticas: será necesario inscribirse en
la página web usurbilkultura.eus.

Txirikordako etxebizitzak esleitzeko
ordenantza onartu dute, aho batez
Erabakia jendaurrean jarri, eta alegaziorik ez bada, urte amaierarako behin betiko onartuta
egon daiteke Txirikordako etxebizitzak esleitzeko modua eta sarrera baldintzak arautzeko
ordenantza. Horren ostean hasi ahal izango du udalak etxebizitzen esleipen prozesua.

Txirikordaren eraikina barrutik ezagutzeko aukera izango da, Zaintza Azokaren bidez.

T

xirikorda belaunaldi arteko etxebizitza komunitarioa martxan
jarri ahal izateko urrats garrantzitsua egin dute urriko osoko bilkuran: etxeak
esleitzeko modua eta bertan bizitzeko sarrera baldintzak zehazten dituen ordenantza
onartu dute, aho batez. Araudia indarrean
sartzeko, jendaurrean jarri behar da lehenengo: GAOn publikatu ostean alegazioak aurkezteko epea irekiko da, eta halakorik
ez bada, urte amaierarako behin betiko
onartuta egon daiteke. Ezinbesteko urratsa
da etxeen esleipena abiatu ahal izateko.
Bi gai arautzen ditu Txirikordaren or-

denantzak, nagusiki: batetik, proiektua
zein kolektibori dagoen zuzenduta eta
zeintzuk diren bakoitzaren sarrera baldintzak, eta, bestetik, etxebizitzak nola
esleituko diren. Txirikordak hamasei
etxebizitza izango ditu, alokairuan: bi logelako sei, eta logela bakarreko hamar.
Belaunaldi arteko oreka mantentzeko, zortzi etxebizitza 18-30 urte bitarteko gazteentzat izango dira eta beste zortzi 65 urtetik
gorako helduentzat. Kolektiboren baten
kasuan etxeak hasieratik beteko ez balira,
erreserban utziko dituzte, belaunaldiartekotasun izaera ez galtzeko, behin oreka galduz gero, atzera egitea zail izango delakoan.

Aprobada, por unanimidad, la ordenanza
para adjudicar las viviendas de Txirikorda
Han aprobado, por unanimidad, la ordenanza sobre Txirikorda, la vivienda intergeneracional comunitaria, en el pleno
municipal ordinario del mes de octubre.
Esta norma regula, principalmente, dos
temas específicos: por un lado, quién
podrá acceder a estas viviendas y cuáles
son las condiciones para ello, y por otro,
cómo se adjudicarán esas viviendas.
Ahora, la decisión del pleno está en exposición pública, para que quien quiera
pueda presentar alegaciones: en el caso
de que no las haya, la ordenanza podría
estar aprobada, definitivamente, a finales de año. Después de eso, el ayunta-

miento podrá comenzar el proceso de
adjudicación de las viviendas.
Txirikorda dispondrá de 16 viviendas de
alquiler: la mitad se destinarán al colectivo de jóvenes entre 18 y 30 años, y la otra
mitad a las personas mayores de 65 años.
En el caso de que las viviendas destinadas
a uno u otro colectivo no se llenen, se dejarán en reserva, para que no se pierda el
carácter intergeneracional del proyecto.
La adjudicación de las viviendas se realizará de forma distinta, según el colectivo.
En el caso de los y las jóvenes, se hará

Esleipen moduari dagokionez, kolektiboaren arabera egingo da. Gazteen kasuan,
zozketa bidez egingo da. Gehienez, bost
urteko iraupena izango dute kontratuek,
eta ez dira luzagarriak izango. Esleipena
egiten den unean 18 eta 30 urte bitartean
izatea eta etxerik jabetzan ez izatea izango
da sartzeko baldintza, Usurbilen bi urtez
erroldatuta egotearekin batera. Helduen
kasuan, baremazio bidez esleituko dira,
udaleko gizarte langileek egindako txosten
baten bidez: ordenantzan finkatu dituzte
baremazioko aldagaiak ere. Bost urterako izango dira kontratu horiek ere, baina
helduen kasuan luzagarriak izan daitezke,
etxea esleitu orduko egoerak bere horretan
jarraitzen badu. Alokairuagatik ordaindu
beharrekoak ere zehaztu dituzte; alokairua,
gehienez ere, diru-sarreren %15 izango da.
Helduen kasuan ere, bi urtez egon beharko
dute Usurbilen erroldatuta, eta etxebizitza
jabetzan izanez gero, urtebeteko epean
parke publikora alokairuan ateratzeko konpromisoa hartu beharko dute.
Bigarren fasea: kontratua eta giltzak
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak
osoko bilkuran azaldu duenez, etxebizitzak
esleitutakoan bigarren fase bat irekiko
da, proiektuaren alde komunitarioan
sakontzeko: “Txirikordara joango direnek
elkar ezagutu behar dute, taldea kohesionatu, eta elkarrekin erabaki bizikidetza nola
izango den, funtzionamendua, zein lan komunitario egingo dituzten, eta abar”. Hori
guztia beste ordenantza batean jasoko
dute, eta aurrera jarraitu nahi dutenekin
sinatuko dute kontratua eta giltzak eman.
Bigarren fasea “garrantzi handikoa” izango
da proiektuarentzat: Zabalduz elkartearen
aholkularitza izango dute horretarako.

un sorteo. Los contratos serán de cinco
años, no prorrogables, y no podrán tener
una vivienda en propiedad. Será necesario tener un padrón de dos años en
el municipio. En el caso de las personas
mayores, la adjudicación se realizará mediante baremación, que llevarán a cabo
los servicios sociales municipales. Los
contratos también serán de cinco años,
prorrogables, y en caso de que tengan
una vivienda en propiedad, deberán
comprometerse a sacarla al parque público de alquiler en un plazo de un año.
Antes de firmar los contratos y entregar
las llaves, organizarán sesiones para que
los y las futuras vecinas de Txirikorda se
conozcan y fijen, entre todas, normas
para la convivencia y el funcionamiento.

Euskararen erabilerak gora
egin du azken bost urteetan:
%54tik %62,8ra
Soziolinguistika Klusterrak iaz egin zituen neurketak Usurbilen: erabilerari dagokionez,
azken hogei urteotako daturik altuena da. Euskararen erabilerak herriko eremu guztietan
egin du gora, Aginagan izan ezik: %90etik %81era jaitsi da.

Erabilera, solaskidearen adinaren arabera. Orain arte agertu ez den “fenomeno
interesgarri bat” aipatu du Klusterrak. Haurrek eta gazteek gehiago egiten dute euskaraz euren artean daudenean, adin desberdinetako jendearekin daudenean baino.
Horrek erakusten du haurrek eta gazteek
euskararenganako duten joera naturala,
kanpoko eraginik gabe euskarara jotzen
dutelako. Helduen nahiz adinekoen kasuan,
erabilera jaitsi egiten da euren adin-tartekoekin daudenean; gazteagoekin, euskararen aldeko hautua indartzen dute.
Haurren presentzia. Euskal Herrian gertatzen den bezala, Usurbilen ere pertsona
nagusiak euskaraz gehiago aritzen dira
haurrak hurbil daudenean, eurak bakarrik
daudenean baino.

Euskararen kale erabileraren emaitzen aurkezpena, Potxoenean.

E

uskararen erabilerak gora egin
du, nabarmen, azken bost urteetan, Usurbilen: %54tik (2016an)
%62,8ra (2021ean). Iaz egin zituen neurketak Soziolinguistika Klusterrak herrian, eta
orain aurkeztu dituzte emaitzak: erabilerari
dagokionez, azken hogei urteotako daturik
altuena da iazkoa. 2016koa zen, orain arte,
azken neurketa: emaitza haiekin alderatuta, euskararen erabilerak herriko eremu
guztietan egin du gora, Aginagan izan ezik:
%90etik %81era jaitsi da.

Erabilera eremuka aztertuta, herrigunean eta Aginagan behatu da kale-erabilera
handiena; txikiena, berriz, Santuenean.
Dena den, erabileraren igoera auzo guztietan islatu da, baita eremu erdaldunetan ere. Salbuespen esanguratsu batekin:
Aginagarena. Zortzi puntuko jaitsiera neurtu dute han, aurreko epean hasi zen joerari
jarraipena emanez. Klusterrak ebatzi duenez, hamar urteko epean hamar puntu jaitsi da euskararen erabilera Aginagan, hain
zuzen ere, euskaldunena den gunean.

Soziolinguistika Klusterreko kide Olatz
Altunak azaldu duenez, Usurbilen iaz
egindako neurketak erakusten du herriko
kaleetan hamar lagunetik sei euskarazko
elkarrizketetan ari zela (%62,8), heren bat
baino zerbait gehiago gaztelaniaz (%36,5) eta
beste hizkuntzetan ari zirenen kopurua ez
zen %1era heldu. Hala, euskararen erabilerak ia bederatzi puntu egin du gora azken
bost urteetan, 2011ko datuetara hurbilduz
eta 2016ko beherakada gaindituz.

Taulan, 2016ko eta 2021eko erabilera datuak ikus daitezke, eremuka sailkatuta.

Ezagutzaren aurtengo datua ezagutzea falta da, orain; Eustatek emango du, aurreikuspenen arabera, hilabete amaieran. Orain
arteko datuen arabera, usurbildarren
%72,5 zen euskalduna 2016an (%69,7,
2011n), eta % 11,1ak ulertzen du euskara.

Sexuaren arabera. Usurbilen, emakumezkoek zertxobait gehiago egiten dute euskaraz gizonezkoek baino (%63,7 eta %61,9,
hurrenez hurren). Joera hori, oro har, Euskal
Herriko lurralde guztietan errepikatzen da,
adin talde guztietan, adinekoetan izan ezik.

Eremua

Adinaren arabera. Zenbat eta adin-tarte
gazteagoa izan, orduan eta handiagoa da
euskararen erabilera, baita Usurbilen ere.
Haurren, gazteen eta heldu-gazteen erabilera datuak batezbestekoaren gainetik
daude, eta neurri handi batean, euskararen
erabilera sendotzen dute. Era berean, euskararen erabileraren bilakaera positiboa
adin guztietan gertatu da.

2016

2021

Herrigunea (Usurbil) %73

%81,9

Zubieta

%38,6

%50,8

Aginaga

%90

%81

Olarriondo

%48,5

%58,9

Santuenea

%25,5

%33,5

ONDORIO GEHIAGO

Ondorio horiek kontuan izanda, Klusterrak
garrantzitsutzat jo du haurren eta gazteen
joerei erreparatzea datozen urteetako bilakaerari begira. “Usurbilgo datuak positiboak
direla esan daiteke, erabilera datu altuenak
adierazteaz gain, joera gorakorra baitu belaunaldi berrien euskararen kale-erabilerak. Dena den, gogoan izan behar da egungo euskal hiztunen profil linguistikoa desberdina dela garai batean ohikoa zen profiletik. Horregatik, kanpo-eraginak tarteko
direla ere, zaindu beharrekoak dira haur eta
gazte horien hizkuntza-erraztasuna, euskaraz modu lasaian aritzeko aukerak eta
euskarazko sozializazioa”.
Hitanoaren erabilera ere, aztergai
Soziolinguistika Klusterrak hitanoaren erabilera ere neurtu zuen 2021ean. Horren
arabera, %15,6k egiten du hika: 2016an baino nabarmen gutxiago, orduan %28,1ean
baitzegoen. Sexuaren arabera, gizonezkoen
artean lautik batek egiten du hika, eta emakumeen artean, 13tik bakarrak. Halaber,
toka noka baino bost bider gehiago egiten
da Usurbilen. Dena den, ohartarazi dutenez, hitanoari buruzko datuok “tentuz”
hartu behar dira: izan ere, akats-tartea
%8,5ekoa da, eta Klusterrak fidagarritasuna
3tik beherako datuei ematen die.

Santueneako galdeketa, abenduaren 17an
Urriko osoko bilkuran galdeketa aho batez onartuta, udalak eta Santuenea Elkarlanean talde eragileak elkarrekin antolatuko dute. Honakoa
galdetuko dute: “Nahi al duzu auzoaren erdigunea berrantolatu, horretarako eskubaloi kantxaren neurriak txikitu behar badira ere?”.

Santunea Elkarlanean talde eragileko zenbait kide, galdeketaren inguruko informazioa jasotzeko osatu duten eskuorriarekin.

S

antueneako galdeketak finkatua du eguna: abenduaren 17an
izango da. Urriko osoko bilkuran
aho batez onartu dituzte galdeketa egin
ahal izateko prozedura administratiboa,
galdera bera eta agiriak. Iazko udazkenean
abiatutako parte-hartze prozesuaren bidez,
Auzo Plana osatu dute Santuenean, eta gai
gehientsuenetan adostasuna lortu badute
ere, bada gai bat lortu ez duena, auzoaren
erdigunearen antolaketa: horixe argitzea
izango da galdeketaren helburua.
Eskubaloi kantxa da nagusi Santuenearen
erdigunean, eta horren inguruko iritzi desberdinak daude auzotarren zein Santuenea
Elkarlanean talde eragilean ere. Hala, udalari eskatu diote berme guztiak izango dituen galdeketa egitea, elkarlanean. Udalari egokia iruditu zaio proposamena, eta
auzotarren iritzia errespetatzeko konpromisoa hartu du, galdeketa egiteko baliabideak eskaintzearekin batera.
Hauxe izango da Santueneako auzotarrek erantzun beharko duten galdera: “Nahi
al duzu auzoaren erdigunea berrantolatu,
horretarako eskubaloi kantxaren neurriak
txikitu behar badira ere?”. Bozka emateko
bi baldintza bete behar dira: 16 urtetik gora
izatea eta auzoan 2022ko urriaren 15a baino lehenagotik erroldatuta egotea. Erroldaren arabera, 359 dira bi baldintzak betetzen dituzten auzotarrak.
Galdeketaren egun nagusia abenduaren
17an izango bada ere, egun horretan bozkatu ezin dutenentzat bigarren egun bat ja-

rri dute: abenduaren 13a, asteartea.
Hauteskunde mahaian, mahai burua udaleko idazkaria izango da, eta lehenengo mahai kidea udal idazkaritzako beste langile bat; bigarren mahai kidea, ordea, herritar
boluntario bat izango da, eta izena emateko
epea urriaren 31tik azaroaren 15era bitartean izango da: aurkeztutakoen artean zozketa egingo dute.

Ainhoa Arrozpide zinegotzi eta auzotarrak parte-hartze prozesua “oso emankorra” izan dela nabarmendu du urriko
osoko bilkuran: “Galdeketarekin, prozesua
borobilduko dugu”. Asebeteta agertu da,
elkarlana erabat gauzatu dela iritzita: “Talde
eragilearen izenetik harago, nabarmentzekoa da auzotarren parte hartze maila,
hasieratik”.

La consulta popular de Santuenea, aprobada
por unanimidad, se realizará el 17 de diciembre
La consulta popular de Santuenea se
realizará el 17 de diciembre, después de
que todos los partidos políticos que conforman el pleno municipal de Usurbil hayan votado a favor. En la sesión ordinaria
celebrada a finales de octubre, dieron luz
verde al procediciento administrativo de
la consulta, la pregunta y los documentos
necesarios. Esta consulta responde a la
necesidad de los y las vecinas de Santuenea de consensuar entre todas la configuración central del barrio.
Desde otoño del año pasado, los y las
vecinas de Santuenea han estado inmersas en un proceso participativo, cuyo
objetivo principal ha sido elaborar un
Plan de Barrio: un documento en el que
se recogen sus propuestas, en torno a
diferentes temas, para la mejora del barrio en un plazo intermedio. En general,
han conseguido llegar a acuerdos en casi
todos los temas, exceptuando la configuración central del barrio. En esta zona, el
elemento principal es la cancha de balonmano, y dadas sus dimensiones y su
ubicación, es un gran condicionante para

desarrollar algunas propuestas del Plan
de Barrio.
La cancha de balonmano ha sido y es un
símbolo importante para el barrio y para
este deporte, por lo que la opinión pública está dividida. Por ello, el grupo motor
Santuenea Elkarlanean ha decidido realizar una consulta popular, para preguntar
directamente a los y las santuenearras,
con el apoyo del ayuntamiento, que
se ha comprometido a respetar la opinión reflejada en las urnas. Ésta será la
pregunta a responder: ¿Quieres que se
reorganice el espacio central del barrio,
aunque esto implique reducir la cancha
de balonmano?.
El día principal de la consulta será el 17
de diciembre, pero también se podrá
votar por adelantado el día 13 de diciembre. Podrán votar todas aquellas
personas mayores de 16 años que estén
empadronadas en Santuenea antes del
15 de octubre del 2022. Según el censo,
359 santuenearras cumplen con ambos
requisitos.

Jende ugarik parte hartu Mundualdiko ekitaldi guztietan, Usurbilgo jatorri aniztasunaren jaia borobilduz.

Giro ederrean ospatu dute jatorri aniztasuna
Esker onez eta hunkituta hartu dute frontoia sorterria utzita Usurbila bizitzera etorritako herrikideek. Usurbil harrera herria izan dadin
Aniztasun Kontseilua egiten ari den lana azaldu dute, eta herrian jaioak direnak bertan parte hartzera gonbidatu dituzte.

B

este behin ere, askotariko kolorez
eta usainez bete zen frontoia,
Mundualdiarekin, eta, beste behin ere, jende ugari batu zen Usurbilgo jatorri aniztasuna ospatzeko, azaroaren 5ean.
Frontoiko ohiko ekitaldiaz gain, hainbat
herrialdetako jolasak ezagutzeko aukera
izan zen larunbat goizean, Zirimararen eta
Noauaren laguntzarekin, eta kulturartekotasuna hizpide izan zuten bezperan, LH6ko
ikasleei zuzendutako tertulia filosofikoan,
Oinherri herri hezitzailearen eskutik.
Larunbat arratsaldean, festari ekin aurretik,
Agurtzane Solaberrieta Mesa Usurbilgo alkateak eta Aniztasun Kontseilu eratu berriko kideek hitz egin zuten. Esker onez eta
hunkituta hitz egin zuten sorterria utzita
Usurbila bizitzera etorritako herrikideek.
Usurbil harrera herri izan dadin lanean ari
da Aniztasun Kontseilua, Eusko Jaurlaritzaren Biltzen zerbitzuaren laguntzarekin,

eta Usurbilen jaioetakoei dei egin zieten:
“Kanpoan jaiotakoak eta bertan jaiotakoak
gaude, baina gehiago ere egotea gustatuko
litzaiguke”. Ideia hori bera berretsi du Mario
Zapatak, bere hitzaldian: bertan jaiotakoek
zeregin handia dute etorri berriei harrera
egokiagoa egiteko lanean.
Venezuela, Nikaragua, Kuba, Mongolia, Sahara, Alemania... Guztira, hamaika herrialdetako jakiak dastatzeko aukera izan zen,
eta, horren ostean, musika izan zen nagusi.
Lehenik, Nikaraguako herrikide Saul Narvaezek eta Alvaro Teranek zenbait kantu jo
zituzten: musikaria da Teran, eta Usurbilen
plaza publikoan kantatu duen lehenengo
aldia izan zen. Ondoren, Kawadeni taldeak
Afrikako perkusio doinuak jo zituen, eta
berehala uxatu zituzten iluntzeko hotzak:
hainbat izan ziren haiekin dantza egitera
oholtzara igotako herritarrak, jatorri aniztasunaren jaia giro ederrean ospatuz.
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Ambiente caluroso
para celebrar la
diversidad de orígenes
Una vez más, el frontón se llenó con
el Mundualdia, la fiesta para celebrar
la diversidad de orígenes de Usurbil.
Miembros del Consejo de la Diversidad
tomaron la palabra, agradecidas y emocionadas, contando su propia experiencia de la vida en Usurbil, y su trabajo para
que el municipio brinde una bienvenida
más adecuada a aquellas personas que
elijan Usurbil como lugar para construir
una nueva vida. Invitaron a todas aquellas personas que estén interesadas
en ayudar a confeccionar un protocolo
de acogida para Usurbil, sobre todo, a
aquellas personas nacidas en el municipio, porque, al igual que remarcó Mario
Zapata en su charla, son necesarias para
realizar una acogida más adecuada.
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