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Ume eta gazteen ahotsa 
Xabier Arregi | Usurbilgo alkatea

oiz edo behin aritzen 
naiz hizketan gaz-
tetxoekin herriko 

gorabeherei buruz. Tarteka iza-
ten da horretarako egokiera, 
ez maiz. Ohikotik kanpokoa da 
umeak eta gaztetxoak udaletxe-
ra etortzea. Udala helduon mun-
dukoa da ia beti.

Nolabait behar eta, aurrez an-
tolatutako ekintzak erabiltzen 
ditugu Udala haurrei irekitze-
ko. Legealdi honetan izan dugu 
horrelako saiorik: Agenda 21 
programa, Kale Irekiak mugikor-
tasun-plana, ikastolaren eskutik 
udaletxera egindako bisitak... 
Horietako batzuk urtez urte erre- 
pikatzeko borondatea eta 
plangintza badugu, atsegina eta 
aberasgarria baita haurren ar-
razoibidea aurrez aurre entzu-
tea, eta oso kontuan hartzekoak 
baitira beren ekarpenak. Ikuspe-
gi xaloa dute, baina ez inozoa. 
Askoz naturalago aritzen dira.

Ez dakit ereindako haziaren 
emaitza den, edo akaso berez 
etorri dena, baina bizpahiru aldiz 
egokitu zaigu haurrak beren ek-
imen propioz etortzea ere, hel-
duen ageriko bitartekaritzarik 
gabe. Behin, Zumarte ondoko 
zuhaitzei buruzko eskaera egit-
era etorri zitzaizkidan, lehenago-
tik sinadura mordo bat bilduta. 
Berriki, Udarregiko DBH1eko 
ikasleak zuzendu dira niregana, 
ikastolan egindako lan batzuen 
berri emateko. Hiru txos- 
ten helarazi dizkidate, hirurak 
gai mamitsuei buruz: ikastola 
aurreko belardiaren erabileraz, 
Agerialdeko frontoia berritzeaz, 

eta eskolaz kanpoko jarduerak 
zabaltzeaz.

Behar bezain ondo entzun eta 
erantzun diedan, hori dut zalan-
tza, baina ezbairik gabe ematen 
diot balioa gazteen ekimenari 
eta herriko gaietan inplikatzeari. 
Udala herri-etxea da beste 
ezeren aurretik, eta izaera ho- 
rri eutsiko badio ezinbestekoa 
da gazteek ere berentzat har- 
tzea. Komeni da txikitatik ikastea 
Udala zer den eta nola ari den, 
ulertzea diru publikoaren erabi- 
lerak duen logika eta zorroztasu-
na, eta jabetzea interes publi- 
koa ezin dela interes pribatuen 
mendean jarri. Beharrezkoa da, 
hortaz, parte hartzeko aukera 
zabaltzea, Udala gertuko senti 
dezaten. Udala denona da, baita 
ume eta gaztetxoena ere. Herri 
hezitzaileak badu hor zer egina.

Oraina eta geroa markatzen 
duten erabakietan, ezjakinak 
eta eskarmenturik gabeak dire-
lakoan edo, ez zaie ume-gazteei 
ahotsik aitortzen, eta are gutxia- 
go, noski, erabakimenik. Legez 
ezarritako araua garbia da: 
hemezortzi urte bete arte, ez 
dute boto-eskubiderik. Hala 
dago antolatuta gure mundua, 
heldu-zaharron sistema. Eta 
nekez jabetzen gara umeen ikus- 
pegi freskoak argia dakarrela, 
mundu hobe baterako oinarriz-
ko argitasuna.

No es habitual la presencia de niñas y niños en el Ayuntamiento. 
En la práctica la gestión municipal es cuestión casi exclusiva de las 
personas adultas.
A lo largo de la legislatura hemos organizado sesiones participati-
vas para abrir el Ayto. a los menores. Ha sido el caso, por ejemplo, 
del programa Agenda21, del plan de movilidad Kale Irekiak o de las 
visitas organizadas desde la ikastola. 
Junto con estas actividades programadas, tiene un valor especial 
la aportación de los niños y niñas que, por iniciativa propia, nos 
han hecho llegar sus propuestas. Destacaría aquella vez que se nos 
presentó una petición referente a los árboles de Zumarte, o el envío 
reciente de tres informes, elaborados por estudiantes de Udarregi, 
sobre temas de interés local .
Valoro mucho la iniciativa y la implicación de la juventud. Si quere-
mos potenciar el carácter popular del Ayto., es imprescindible que 
la juventud sienta que ese espacio también es suyo. Es un reto edu-
cativo importante, porque conviene aprender desde la infancia qué 
es y cómo funciona el Ayto. y darse cuenta de que el interés público 
no se debe supeditar a los intereses privados.
Hoy y aquí, no se permite votar antes de los dieciocho años. Quizá 
no somos conscientes de que estamos ignorando la visión espon-
tánea y natural de la juventud. Sin esa perspectiva, difícilmente va-
mos a vislumbrar un mundo mejor.
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oxepa Anttoni Urteaga Barandiaranek 100 urte 
bete zituen martxoaren 25ean, eta hori dela eta, 
Xabier Arregi alkatea eta Jone Urdanpilleta zine-

gotziak oparia egin zioten, herriaren izenean. Osasuntsu eta 
sasoi betean dago oraindik ere Joxepa Anttoni, eta plazera 
izan zen udal ordezkarientzat harekin igandeko goiz pasa 
egitea eta kontu kontari aritzea. Zorionak!

J

Zorionak Joxepa Anttoni!
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Usurbildarren historiaren gordelekua
Hilerri zaharra husteko lanak ekainean bukatuko dira. Orain arte 240 gorpu atera dituzte, baina, oraindik, beste 470 falta dira, 
eta asteotan aterako dituzte. Gune horretan zer egin erabakitzeko, parte-hartze prozesu bat egingo du udalak datorren urtean.

ilerri bat hustea ez da ohikoa 
izaten. Prozesu luzea eta zaila 
izan ohi da, eta azken urteotan 

udala horretan aritu da buru-
belarri. Azkenetan dago, ordea, prozesua, 
eta ekaina amaierarako bukatzea aurrei-
kusten dute. 

2001ean ehortzi zuten azken gorpua hilerri 
zaharrean. Legeak agintzen duen epealdia 
igarota, hamar urtekoa hain zuzen ere, 
hilerria husteko prozesuari ekin zion uda-
lak. Lehenik eta behin, errolda eskuetan, 
senide guztiekin banan-banan harremane- 
tan jarri, eta senideek hilobien gainean 
zituzten eskubideak kudeatzen jardun 
zuten. Gero, hala eskatu zuten familiek, eu-
ren senitartekoen gorpuzkinak atera zituz-
ten. Aldi horretan 240 gorpu atera ziren; 
oraindik, ordea, beste 470 falta dira, eta 
horiek udalaren ardurapean gelditu dira. 
Hain justu, hurrengo egunetan hasiko dira 
gorpuzkinak ateratzen, eta erraustu egingo 
dituzte. Hilerri berriko Errautsen Parkean 
utziko dira errautsak, modu anonimoan.  
Hiru enpresa ari dira hustutze lanetan 
parte hartzen:  Funeraria Gonzalez, Hargoi 
enpresa, eta gorpuak garraiatzeaz ardu-
ratuko dena.  Prozesu osoa Osasun Saila 

ari da gainbegiratzen.  Egunotan han dabil 
Bittor Romero Funeraria Gonzalezekoa, 
bata zuriarekin hona eta hara.  "Hilobiak 
irekitzen hasten garenean, ez dakigu zerre-
kin topatuko garen. Orain arte atera ditu-
gun gorpu gehienak nahiko egoera onean 
zeuden, eta aitortu behar dugu ez genuela 
espero. Gezurra dirudi 20 urtetik gora zera- 
matzatela lurperatuta!", dio. 

130 urtetik gora, gutxienik
Ez dago argi noizkoa den hilerri zaharra. Ez 
baitago inon dokumentatuta. Edonola ere, 
130 urtetik gora, gutxienik, baditu. Udal 
artxiboan, 1887ko urriaren 2ko udaleko 
osoko bilkurako akta batean topatu dugu 
hilerriari buruzko idatzizko erreferentziarik 
zaharrena. Francisco Mindegia zen ordu-
ko alkatea, eta hilerria handitzeko pro-
posamena egiten du. 1930eko beste idatzi 
bat ere badago artxiboan, eta hor ere hile-
rria handitzeko, San Millango Markesaren 
eta udaletxearen arteko lur-permuta egite-
ko eskatzen da. 

Hilerria hor egin aurretik, lehendik elizan 
eta gero elizaren kanpoaldean lurperatzen 
ziren hilotzak. Carlos III.a Espainiako erre-
gearen agindu baten ondorioz hasi ziren 

H
hilobiak kanpoko aldean eraikitzen. Hain 
justu, Axentxio Elustondok 'Usurbil men-
dez mende' liburuan hilerriaz egiten duen 
aipu honetan, Elizaren kanpoaldeko hile- 
rriaz ari dela ondoriozta daiteke: "1745ean, 
kanposantuari horma eta pilarea egiten zaiz-
kio, Eskribauaneko baratza aldetik, D. Inazio- 
ren garaian elizan ez baino kanposantuan 
lurperatzen bait dira hilak. 1748an, sakris-
ti berria egiten da, elizaren aurreko aldean; 
hori gabe zen ordurarte eliza. Elizako hilobiak 
ordekatu eta berdindu egiten dira; erdian, 
goenetik barrenera bidea utziz. (Lehen dena 
hilobi eta koska zegoen nonbait, gorputzak 
bertan sartzen ziren garaietan)". Hilerrian 
dagoen hilarri zaharrena 1873koa da, Osta 
koronel liberalaren omenez jarritakoa (al-
dameneko despiezean haren istorioa). Za-
tirik zaharrena sarrerakoa da, eta 1979an 
egin zen atzeko aldea: "Alde zaharrenean 
ez dakigu zer topatuko dugun. Baliteke 
hilobien azpian hezurrak topatzea. Beraz, 
lur asko mugitu beharko da", dio Bittor 
Romerok.

1976tik, 795 usurbildar lurperatu dira
1976tik aurrera hasi zen udala ehorzketak 
erroldatzen. Zehazki, 1976ko uztailaren 
30etik 2001eko abuztuaren 8ra, 795 usur-
bildar lurperatu dira hilerri zaharrean. 
1990. urtean hilerriari izaera erlijiosoa ken-
du zitzaion. Halaxe dio orduko dekretuak: 
"Sakratsasuna kendu zaio eta gune libreko 
sistema orokorra bihurtuko da".

Dudarik ez da gure herriaren historian leku 
garrantzitsua izan duela hilerriak. Horrega-
tik, udalak eskatuta, Ibai Arrieta argazkila- 
ria argazki-bilduma osatzen ari da, inoiz 
lurpean egon dena, argitara atera eta herri 
honen artxiboan gordeta gera dadin. 

Eta gero zer?
Udalak oraindik ez du erabaki toki horre-
tan zer egin. Horretarako, parte-hartze 
prozesu bat abiatuko du datorren  urtean 
herritarrekin, han zer egin erabakitzeko. 

Hilerri zaharrean gorpuak ateratzen. Argazkia: Ibai Arrieta.Hilerri zaharra agertzen den argazki zaharrena da (1958). 

Herriko apaizen hilobia 
Usurbilgo apaizak toki berean lurperatu 
izan dituzte.  
Argazkiko lau hilobi horietan daude honako 
apaiz hauek, oroitarrian irakur daitekeenez: 
- Gregorio Sasian (1901)
- Jose Julian Rezola (1916)
- Guillermo Arana (1934)
- Ramon Ezkurdia (1941)
- Lorenzo Sagardia (1945)
- Jose Franzisko Errazti (1954)
- Jose Isidro Ibargoien (1967)
- Julian Azpiroz (1979) 
- Juan Altuna (1985)
- Frantzisko Sarasua (1997)
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Errekatxikiko parkea

Errekatxikiko parketik Kalezarrera igotzeko dauden eskailerak 
berritzeko lanei ekin die udalak. Bi hilabete iraungo dute, eta 
60.490 euroko kostua izango dute. Bestalde, jolaserako elemen-
tuak ere jarriko dira, Kale Irekiak parte-hartze prozesuan gaz-
tetxoek egindako eskaera aintzat hartuz.

El Ayuntamiento ya ha comenzado las obras para rehabilitar las 
escaleras de Errakitxiki. Las obras costarán 60.490 euros. Una vez 
que finalicen las obras, se adecuará el parque de una manera in-
tegrada, tal y como solicitó la juventud en el proceso Kale Irekiak.

martxan dauden lanak

Aginagako frontoia

Aginagako frontoiaren atzeko aldean estalki bat jarriko da, fron-
toira ura sar ez dadin. Horien ardura Murgil eraikuntzak du, eta 
obrak ia 40.000 euroko aurrekontua du. Metalezko estruktura 
bat jarriko da, eta estruktura horretan lona mikroperforatu bat 
itsatsiko zaio, estalki modura. Lona horretan aginagarrek aukera-
tutako argazki zahar bat inprimituko da. 

En la parte trasera del frontón de Aginaga se está instalando una 
cubierta para evitar que el agua entre al frontón. Es una estructu-
ra metálica, que llevará una lona donde se imprimirá una foto, 
elegida por los aginagarras.

Osta koronel liberalaren omenez 

Bigarren karlistadan hil zuten 
Osta koronel liberala karlistek, 
1873ko urtarrilaren 20ean, 
Santuenea inguruan, karlisten 
eta liberalen arteko borrokan. 
Lutxanako erregimentuko ko-
ronel liberal nafarra izan zen 
Osta. San Estebango ermitan 
karlista andana omen zeuden, 

600 bat gizon, Santa Kruz apaiza 
eta gerrillari karlista buru zutela, 
eta haiei aurre egitera abiatu 
omen ziren liberalak. Bost egun 
lehenago, Gipuzkoako diputa- 
tuak 10.000 pezetako dirusaria 
agindu omen zuen, Santa Kruz 
harrapatzen zuenarentzat.  
Liberalak aldapan gora abiatu 
zirenean, tiroz erantzun zuten 
karlistek, eta han hil zuten Osta. 
Haren alargunak, alabek, anaiek 
eta Lutxanako erregimentuko 
buruzagiek jarritako plaka da ar-
gazkikoa. Gorpuzkinak han ote 
dauden ez dago argi, Donostian 
lurperatu zutela baitiote agiri 
batzuek. 

Alemaniako soldadua 

36ko gerran Gipuzkoara eto- 
rritako soldadu alemaniar baten 
omenez jarritako plaka da argaz-
kikoa. Gizon honen istorioa jakin 
nahian aritu dira udal ordezka-
riak, eta Egioletako Txominek 
kontatutako istorio honetako 
per-tsonaia izan daitekeela uste 
da. Txominek kontatu digu- 

nez, gizonezko horrek Iru-
nen lur hartu omen zuen, eta 
Olarriko bi neskazaharrekin 
egin zuen topo. Harremana 
egin, eta Usurbilera etorri zen 
bizitzera. Egioleta baserriaren 
aldamenean txabola bat eraiki, 
eta han bizitu omen zen bost 
urtez. Euskara ere ikasi omen 
zuen, eta bizimodua aurre- 
ra ateratzeko, bigantxa bat erosi 
zuen, eta esnea saltzera joaten 
omen ziren Donostiako azokara. 
Hilerri zaharrean dagoen plaka 
berrituta dago. Ez dakigu nork, 
baina norbait hurbildu da hilerri- 
ra bere oroigarria berritzera.

Zataraindarren hilobia 
Hilerrira sartu eta parez pare 
dagoen hilobi handi hori (argaz-
kikoa) Zataraindarrena da.   Zortzi 
senide dituzte han hilobiratuta. 
Han dago, besteak beste, Anbro-
sio Zatarain (1881-1966), Txokoal-
deko Torren jaioa. Hark egin 
zuen, 1916an,  zentral elektrikoa. 
1921ean Argia aldizkaria sortu 
zuen, karmeldar talde batekin 
batera. Senideek hala eskatuta, 
hilobia osorik eramango dute 
Donostiako Polloe hilerrira. 

Lurperatutako istorioak
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Ongi-etorri!
Azken sei hilabeotan Usurbilen erroldatu diren herritarrei harrera egin 
zien udalak pasa den martxoaren 22an. Guztira, 240 errolda-aldake-
ta izan dira, eta guztiak gonbidatu dituzte harreran parte hartzera. 
Ongi-etorria emateko bileran, Xabier Arregi alkateak eta zinegotziek 
parte hartu zuten, eta usurbildar berriei Usurbil eta eskura dituzten 
udal-baliabideak aurkezteko baliatu zuten. Ez da lehen aldia kanpotik 
etorritakoei harrera egiten zaiela. Sei hilero egin ohi dira halako bilerak, 
gutxi gorabehera. Oraingo honetan, Asturiastik, Txiletik eta Kolonbiatik 
Usurbilera etorri berri diren lagunek hartu zuten parte, eta, beziki esker- 
tu zuten harrera. Usurbilen oso gustura sentitzen direla eta udalak eta 
oro har usurbildarrek egin dieten ongi-etorriarekin pozik daudela esan 
zuten. Mundualdian parte hartzeko gogoa ere erakutsi zuten. 

erriko puntu beltzei 
soluzio duina eta osoa 
ematea lehentasunez-
koa da udal gobernua- 

rentzat, eta, horregatik, lantalde 
bat osatzeko proposamena egin 
du Xabier Arregi alkateak. Al-
derdi politikoak, herritarrak eta 
udal teknikariak elkarrekin lane-
an aritzeko gunea izango da, eta 
guztiek adostutako konponbidea 
lortzea da helburua. “Herri gisa 
jardun behar dugu beste era-
kundeen aurrean”, dio. Troiako 
pasaguneari buruz EAJk aurkez-
tutako mozio baten testuinguru-
an egin zuen proposamen hori, 
martxoko osoko bilkuran. EH-
Bilduk eta EAJk mozioaren harira 
eztabaida sutsua izan bazuten 
ere, oro har, guztiek begi onez 
hartu zuten ekimena. 

Xabier Arregik ohartara-
zi zuenez, ETSk Troiarako 
proposatutako proiektuari 
(goiko argazkian ikusgai) Di-
putazioak ezezkoa eman dio- 
netik, egoera asko okertu da, izan 
ere, erakunde bakoitza bere al-
detik dabil lanean, bakoitza bere 
zatiari dagokion soluzioa lantzen. 
Hala, Diputazioak udalera bidali 
berri duen zirriborro bat erakutsi 
zuen alkateak: Troian semaforo-
ak eta zebrabide bat jartzea pro-
posatzen dute. ETS, bere aldetik, 
trenbide-pasagunean barrerak 

jartzea ari da aztertzen, ez bai-
tago prest goiko pasarela berak 
bakarrik ordaintzeko. Aldame-
neko argazkian ikus daiteke nola 
geratuko litzatekeen aukera hori 
(guk geuk egindako muntaia da). 
“Hori al da Usurbilek behar duen 
soluzioa?”, galdetu zuen alkateak. 
Udalbatza saioan kontrako ahots 
batzuk entzun ziren, nagusiki 
EHbilduko zinegotzienak. Ez dute 
segurutzat jotzen. "Barrerak altxa 
zain geratu behar dugu errepi- 
dean?", zioten. PSEko zinegotziak 
ere zalantzak azaldu zituen.

Alkatearen irudiko, ezinbeste-
koa da Troiako pasabidearen 
gaiari modu integralean heltzea, 
izan ere, soluzioak, edozein dela 
ere, oinezkoen eta bizikleten 
zirkulazio segurua eta egokia 
ahalbidetu behar  du, bai N-634 
errepidean, bai trenbidean, bai 
eta Ugaldea industrialderako iga-
robidean. Horregatik, haren abu-
ruz, derrigorrezkoa da proiektu 
bateratu eta koordinatu bat mar-
txan jartzea, eta administrazioen 
arteko elkarlana berreskuratzea. 
“Udalak ez dio ezezkorik esan 
baldintza horiek betetzen dituen 
inolako proposameni”. Halaber, 
udalak berari dagokiona egiteko 
eta ordaintzeko borondate osoa 
du. Alkatea saiatzen ari da Foru 
Aldundia, ETS eta hiruen arteko 
bilera bat antolatzen. 

H

Propuesta para crear un grupo 
de trabajo sobre puntos negros
El alcalde ha propuesto crear un grupo de trabajo compuesto 
por los partidos políticos, técnicos municipales y usurbildarras, 
en aras de buscar  una solución digna e integral al problema de los 
puntos negros existentes en el municipio. La propuesta la reali- 
zó en el pleno de marzo, a raíz de una moción presentada por 
el PNV sobre el paso de Troia. A consecuencia de la negativa de 
la Diputación a financiar el nuevo proyecto diseñado por ETS 
para Troia (imagen de arriba), el alcalde aseguró que hoy en 
día no existe ninguna coordinación entre las administraciones 
competentes, y que cada cual está trabajando por su cuenta, 
buscando sus propias soluciones. La Diputación se está plan- 
teando poner un semáforos en la carretera, y ETS barreras en 
el paso a nivel. En la imagen de arriba hemos echo el montaje 
de como quedaría esa alternativa, en el caso de que se llevase 
a cabo. En opinión del gobierno municipal, esa opción no es la 
adecuada, ya que es evidente la falta de seguridad. 

Puntu beltzei soluzioa 
emateko, lantalde bat era-
tzea proposatu du alkateak 
Diputazioak ETSren proiektua baztertu duenetik, erakunde bakoi-
tza bere aldetik ari dela dio alkateak eta elkarlanerako deia egin du.

Euskal Trenbide Sareak mahai gainean jarritako proiektua.

Gipuzkoako Diputazioa lantzen ari den aukera.
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