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ipuzkoako Foru Aldundiak 
kultura politikoa hartu du  
aztergai. Lan batean bildu ditu 

gipuzkoarron iritziak, eta ordezkari poli-
tikoekin eta gizarte eragileekin parteka-
tu du inkestek azaleratutakoa.

Kultura politiko demokratikoaz hitz 
egin da, herritarrek jarduera politikoa 
ulertzeko eta bizitzeko duten moduaz, 
inplikazioaz, parte hartzeko beharraz, 
komunikazioaz eta jendarte aktibo 
baten komenientziaz. Belarriak goxatze-
ko moduko hitzak esan zaizkigu.

Lasarte-Orian egin zen aurkezpen-ekital- 
dia maiatzaren 14an, eta bertan izan 
ginen Usurbilgo Udaleko zenbait  
ordezkari. Saioak burura ekarri zizkidan 
hainbat gogoeta, mailu baten antzera  
kolpatzen nindutenak. Horietako 
gogoeta batzuk saioan bertan adierazi 
nituen; txoko honetara ere ekarri nahi 
ditut orain.

Bat nator jarduera politikoari beste 
izaera bat emateko beharrarekin. 
Haatik, kultura berri bat sortu nahi 
bada, praktikara eraman behar da 
hitzez esandakoa. Bestela, itxurakeria 
hutsa da, beti-betikoa zuritzeko po-
sea. Eta, praktikan, Aldundiak ez digu 
usurbildarroi aukerarik eman gure bo-
rondatea adierazi eta errespetatua izan 
dadin. Begien bistan ditugu bi adibide 
ezin argigarriagoak: errauste-planta 
eta autobus-zerbitzua. Bietan, arazoa 
ez da desberdin pentsatzea, baizik eta 
erabakiak hartzeko modua, gehienbat  
osasunari edo bizi-baldintza oinarriz-
koei eragiten dieten gaietan. 

Autobus-zerbitzuari dagokionez,  
behin-betiko proposamenaren trami-
tea bideratu da; baina horraino aile-

gatzeko ez da aukeren azterketarik egin  
herritarrekin, ez eta idatziz erantzun ere  
herritarrek aurkeztutako 2000 alegazio 
ingururi.

Errauste-plantarekin gertatzen ari 
dena izugarria da. Usurbilgo Udalari ez  
zitzaion herri-kontsulta bat egiten utzi, 
batez ere Foru Aldundiak kontrako txos- 
tena egin zuelako. Eztabaida publiko 
pausatu eta sakonari aukera guztiak 
itxi zaizkio. Hondakinak kudeatzeko 
plan integral zaharkitua aplikatu da, eta 
plan berria partaidetzaz diseinatzeko 
aukerari muzin egin dio Aldundiak, 
agindutakoa bete gabe. Horrez gain, 
kargu politikoen jarduera zigor pertso- 
nalekin ordainarazi da, osasun arloko 
profesionalei mespretxu egin zaie, ez 
da inongo enpatiarik erakutsi herritar 
askoren kezka, beldur eta samin bene- 
takoarekin. Esan da soluzio bat aurkitu 
dela, baina halako haserrea, sumindura 
eta erantzun soziala eragiten duen egi-
tasmoa ez da soluzio, eta ez da sekula 
izango. Kultura politiko demokratikoak 
eskatzen duenaren oso bestelako bidea 
egin da, orain arte.

Eta orain arte diot, garaiz delako egoera 
honi buelta emateko oraindik ere. Auke-
ra badago herritarren ezinegonari eta 
kezkari irtenbide egokia aurkitzeko. Beti 
da garaiz. Belarriak goxatzeko modu-
ko hitzak esatetik harago, Aldundiak 
aukera paregabea du benetako kultura 
politiko demokratikoaren, partaidetza-
ren eta inplikazio sozialaren baloreak 
aplikatzeko, beste herri-erakunde eta 
eragileekin batera. Usurbildarrok esker-
tuko genuke, behar dugu, eta merezi 
dugu.

Kultura demokratikoaz 
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea

G

 @xarregi

malkatea@usurbil.eus

La Diputación de Gipuzkoa ha recogido en un 
informe la percepción que tiene la ciudadanía 
sobre la cultura política. En la presentación  se 
aludió a la cultura política democrática y a la 
necesidad de que los y las ciudadanas se im-
pliquen y participen activamente. Tal y como 
manifesté en la sesión, coincido en la necesi-
dad de abordar la actividad política desde otra 
perspectiva y para ello es necesario un cam-
bio cultural. Un cambio que vaya más allá de 
discursos afables y que muestre en la práctica 
lo que se predica. Si no, cabe el riesgo de que 
todo esto no sea más que postureo. 

Dicho esto, en términos prácticos, hay ejem-
plos manifiestos de que la Diputación ha 
negado a las y los usurbildarras la expresión 
y el respeto de su voluntad. Lo que está ocu-
rriendo con el servicio de autobus y con la 
incineradora es muy clarificador. En ambos 
casos, la cuestión no es si se está de acuerdo 
o no, sino el modo en el que se toman las de-
cisiones. Con respecto al servicio del autobus, 
ya se ha tramitado la propuesta definitiva, 
pero para llegar a este punto no se han con-
trastado las alternativas con la población , ni 
se han contestado por escrito las cerca de 
2000 alegaciones. En lo referente a la incinera-
dora, lo que está ocurriendo es muy grave. Al 
Ayuntamiento de Usurbil se le prohibió hacer 
una consulta popular, principalmente por un 
informe contrario de la Diputación. Se ha im-
pedido sistemáticamente la posibilidad de un 
debate pausado y en profundidad. Se nos ha 
dicho que ya se ha encontrado una solución, 
dejando de lado que una alternativa que sus-
cita semejante enfado, crispación y respuesta 
social no es y no puede ser una solución. En 
resumen, hasta ahora se han seguido unas 
pautas de actuación antagónicas a la cultura 
política democrática. Y digo que hasta ahora, 
porque todavía estamos a tiempo de recom-
poner esta situación. Todavía es posible bus-
car una solución. Más allá de los planteami-
entos teóricos, la Diputación ya puede aplicar 
políticas realmente participativas y tejer una 
cultura política realmente democrática. Los y 
las usurbildarras lo agradeceríamos, lo necesi-
tamos y lo merecemos. 
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kainaren 12an bilduko da 
Tokiko Gobernua, eta kultura, 
kirola, ingurumena, nekazari-
tza eta gizartegintzako alo-

rretarako Udalak behin-betikoz emango 
dituen diru-laguntzak onartuko ditu. 10 
eguneko epean ez da alegaziorik aurkez-
tu, eta horrenbestez Diru-laguntzen 
Batzordeko ebazpena hartu du aintzat: 
guztira, ia 180.000 euro banatuko ditu 
Udalak. Honako hauek dira xehetasunak:

KULTURA:
2018an burutu asmo diren kultur egitas-
moak diruz laguntzea du xedetzat deialdi 
horrek. 18 taldek egin dituzte eskaerak, 
eta 90 ekintza aurkeztu dituzte. Edonola 
ere, 11 baztertu egin dira, eta 79 ekintza 
lagunduko dira. Arlo honetarako 80.000 
euro zeuden banatzeko, eta 78.759,79 
euro bideratuko dira.  Aurten ere eki-
men eta proiektu ugari aurkeztu dira, 
eta, hori nabarmentzekoa dela uste du 
Alaitz Aizpurua Kulturako zinegotziak. 
“Usurbil herri bizia eta dinamikoa den 
seinale”. Kopurua handia bada ere, au-
rreko urteetatik berritasun gutxi suma 
daiteke. Datorren urtean hobekuntza 
batzuk txertatu nahi dituzte diru-lagun-
tzen deialdian. Esaterako, Aizpuruak 
azaldu duenez, herrian gero eta sortzaile 
gehiago ditugu, eta sortzaileen lana diruz 
laguntzeko bideari heldu nahi dio Udalak. 

KIROLA:
Modu batez edo bestez, 50.000 eurotik 
gora bideratuko dira kirolera. Herriko ki-
rol-taldeen artean 45.000 euro banatuko 
ditu Udalak. Horretaz gainera, parekide-
tasuna sustatzen duten hainbat ekimen 
ere lagunduko dira (2.320 euro), baita ki-
rol egokitua laguntzeko ere (3.000 euro). 

GIZARTEGINTZA: 
Gizarte-zerbitzuen arloan egitasmoak 
gauzatzeko diru-laguntzak dira hona-
koak, eta arlo honetan, 19 talderi emango 
zaie laguntza. Guztira, 12.000 euro. Talde 
guztiak Gipuzkoa mailakoak dira.

Bestalde, deserrotze eta baztertze arris-
kuan daudenentzako diru-laguntzen 
deialdira herritar bakarra aurkeztu da, 
eta batzordeak diruz laguntzea erabaki 
du. Alaba Picassenteko espetxean du 

(Valentzia), Usurbildik 612 kilometrora, 
eta bidaiek eragiten dizkioten gastuak 
arintzeko laguntza ematea erabaki du. 

Igogailuak instalatzeko deialdira, aldiz, ez 
da inor aurkeztu, eta, horrenbestez, hu- 
tsik geratu da. Eskaera bakoitzeko,  
gehienez ere, diru-laguntza mila eurokoa 
izatea aurreikusten zen. 

INGURUMENA:
Deialdi honetan erakunde pribatu zein 
publikoek edota norbanakoek 2017an 
garatutako egitasmoak laguntzen dira. 
5.000 euro zeuden banatzeko, eta 1.803 
euro banatuko dira. Alaitz Aizpuruaren 
ustez, deialdi hau ez da herritarren-
gana iristen: “Jendeak uste du inguru-
menarekin lotutako egitasmo handiak  
laguntzeko direla soilik. Norbanakook  
energia murrizteko egiten ditugun argi 
edo leiho aldaketak, esaterako, diru- 
laguntza honetara aurkez daitezke”.

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA:
Deialdi honetan erakunde pribatu zein 
publikoek edota norbanakoek 2017an ga-
ratutako egitasmoak laguntzen dira ere,  
eta eskatzaile bakoitzari kostu osoaren 
% 50 eman ahal zaio, eta, gehienez ere, 
2.000 euroko laguntza. Hamaika eskaera 
aztertu dira, eta guztiak lagunduko dira. 
Orotara, 14.180,84 euro banatuko ditu 
Udalak.

E

180.000 euro emango ditu Udalak, diru-laguntzetan
Kultura, kirola, ingurumena, nekazaritza eta gizartegintzako ze egitasmo eta ze talde diruz lagunduko duen eta zenbateko diru  
kopurua emango dien erabakiko du behin-betikoz Udalak ekainaren 12an. Hamaika egitasmo aurkeztu dira, eta 180.000 euro banatuko ditu.

Kultur taldeei laguntzak
Einean guraso Eskola 3.690,00 €
Jexux Artze Elkartea 4.418,00€
Bihurru Txiki Ludoteka 1.354,75€
Gipuzkoako Bertso zale elkartea 1.516,24€
San Praixku Guraso Elkartea 9.095,00€
Antxomolantza 7.619,50€
Lauburu Konpartsa 1.710,00€
Noaua! 12.363,45€
Irriu Abesbatza 475,00€
Organoaren Lagunak 2.698,00€
Alex Tello 1.775,00€
Orbeldi Dantza Taldea 3.555,00€
Zubietako Eskolako Guraso Elkartea 4.510,00€
Usurbilgo Gure Esku dago 2.300,00€
Usurbilgo Euskal Kantu Taldea 2.465,00€
Ziortza Gazte Elkartea 12.166,45€
Santuenea Kultur Elkartea 4.075,00€
Hitz Aho Udarregi ikastolako guraso elkartea 2.973,40€
Guztira 78.759,79€

Kirol taldeei laguntzak
Tximeleta   1.927,83 € 
Andatza   3.674,66 € 
Bazurde Txiki  1.967,76 € 
Bazpi   1.906,67 € 
Beterri sub  440,15 € 
Usurbil FT  6.316,51 € 
Usurbil JC  6.937,67 € 
Makax   1.073,85 € 
Pagazpe   2.070,74 € 
Usurbil KE  16.764,60 € 
Zubieta PE  1.919,65 € 
Guztira   45.000 € 

Udala eta Elhuyarren 
arteko hitzarmena

Usurbilgo Udalak eta Elhuyar Fundazio-
ak bi urterako lankidetza-hitzarmena 
berritu dute. Xabier Arregi alkateak eta 
Txema Pitarke de la Torre Elhuyar Fun-
dazioko lehendakariak sinatu dute, eta 
biek goraipatu dute akordioa. Euskara-
ren normalkuntzaren zein zientziaren 
eta teknologiaren gizarteratzearen alde 
modu bateratuan lan egingo dute. 
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Udalak hitzarmenak berritu ditu Zumarterekin eta jubilatuekin

La primavera del 68 marcó un 
antes y un después en todo el 
mundo, y aquellos ecos también 
sonaron en Euskal Herria. “Aquella 
reivindicación adquirió un carácter 
propio aquí”, señaló Lorea Agirre 
directora de Jakin, en la presen-
tación de las jornadas de verano 
que se desarrollarán en Usurbil, 
los día 12 y 13 de julio, bajo el tí-
tulo Utopía 68/18. En busca de un 
nuevo imaginario. Estas jornadas 
son fruto de la colaboración entre 
el Ayuntamiento de Usurbil, UEU y 
la Fundación Jakin. Ha pasado me-
dio siglo desde aquella primavera, 
y, en opinión de los organizadores, 
ello nos presta una oportunidad 
de oro para reparar en aquello y 
analizar cuales deberían de ser las 
utopías actuales y las causas de lu-
cha por la transformación. El 11 de 
julio finaliza el plazo para la inscrip-
ción: www.ueu.eus.

Convenios de colaboración
Por otra parte, estos últimos días 
el ayuntamiento está firmando 
convenios de colaboración con 
distintos agentes sociales del 
municipio. Tal y como se puede 
apreciar en estas páginas, el al-
calde ha suscrito acuerdos con la 
Fundación Elhuyar, con la escuela 
de música Zumarte y con las tres 
asociaciones de jubilados. En to-
tal, el ayuntamiento va a destinar 
casi 180.000 euros, para impulsar 
proyectos que se hayan realizado 
o se vayan a ejecutar en las áreas 
de cultura, deporte, medio ambi-
ente, agricultura y ganadería, y en 
servicios sociales. 

Las utopías  
actuales

Kirol taldeei laguntzak

Udalak (Xabier Arregi) eta Zumartek (Agurne Alkorta)  
hitzarmena berritu dute. 50.000 € emango dizkio urtero Uda-
lak Zumarteri, musika-irakaskuntza sustatzen jarraitzeko. 

Udala herriko jubilatu-elkarteekin hitzarmena berritu du, beste lau urterako. 
Honako hauek sinatu dute: Xabier Arregi alkateak, eta Damaso Lizaso Gure 
Pakeakoak, Antton Pikabea Arratekoak eta Angel Jimenez Gure Elkartekoak.

Iñaki Alegria UEUko zuzendaria, Lorea Agirre Jakineko zuzendaria eta Xabier Arregi alkatea.

Egungo utopiak eta gizartea 
eraldatzeko borroka-eremuak 
aztergai, Usurbilgo saioetan
68ko Maiatzatik mende erdia pasatu dela-eta, ‘Utopia 68/18. Iruditeria berrien bila’  Jakin 
Jardunaldiak egingo dira uztailaren 12 eta 13an, Udala, UEU eta Jakinen elkarlanari esker.

968ko udaberrian mundu 
berri baten aldarria egin zen 
Parisen, Berlinen, Pragan, 
Mexikon. Baita Euskal Herrian 

ere. 60ko hamarkada erabakigarria izan 
baitzen. «Izaera propioa hartu zuen gu-
rean aldarri horrek», dio  Lorea Agirre 
JAKINeko zuzendariak:  «Ikastolen mugi-
mendua, euskara batua eta helduen 
alfabetatzea, euskal kantagintza berria, 
literaturaren modernotzea, Lemoizko 
zentral nuklearra...». Mende erdi pasatu 
da geroztik, eta aukera aparta da horre-
gatik egungo aldarriei eta gizarteko auzi 
eta eraldaketei erreparatzeko. Horreta-
rako, bederatzi aditu eta aritu bilduko 
ditu Utopia 68/18. Iruditeria berrien bila 
Jakin Jardunaldiak uztailaren 12 eta 13an, 
«gogoeta kolektiboaren bitartez, nora 
goazen edo nora joan nahiko genukeen 
begitantzeko». Bigarren urtez egingo 
da, gainera, Usurbilen. Izan ere, UEUren, 
Usurbilgo Udalaren eta JAKINen elkarla-
naren emaitza da jardunaldia. «Iaz JAKIN 

eta Usurbilgo Udalarekin abiatu genuen 
bideak fruitu ederrak eman ditu», azal-
du du Iñaki Alegria UEUko zuzendariak. 
Eta bide horretan jarraitzeko boron-
datea berretsi du Xabier Agirre alkateak: 
«Usurbil hitzaren, gogoetaren eta solasal- 
di pausatuaren parada izango da». 

Utopia berriak aztergai, Utopia hitza 
izango da jardunaldiaren ardatza. Izan 
ere, 68ko udaberrian utopiaren zentzua 
berritu egin zen, Agirreren ustez. Iritsezi-
na zen lekua izatetik errealitatea eraldatu 
eta praktikan jartzeko bide erreala bihur-
tu zen. Bereziki «egun utopia zeri deitzen 
diogun aztertzeko, gizartea eraldatzeko 
borroka-eremuak non dauden zehaz-
teko, eta zer iruditeria kolektibo eraiki 
eta partekatzen ari garen hausnartzeko, 
nola berritu dezakegun pentsatzeko». 
Egungo errealitatea eta borrokak azter-
tzea baita Jakin Jardunaldiaren helburua. 
(Izen-ematea eta informazio gehiago: www.
ueu.eus)
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Txalaparta eta poesia, ardatz
Ekainak 13, asteazkena
JOXAN ARTZE EZAGUTUZ. “Joxan Artze, 
espirituz ere bai” hitzaldia, Andoni Salame-
roren eskutik. 18:00 Potxoenean.

Ekainak 16, larunbata
HARRIA HITZ BISITA GIDATUA. 10:30 Fron-
toitik abiatuta.

JOXAN ARTZE OROITUZ. Txalaparta, po-
esia, dantza, kantua eta musika lagun ditu-
gula oroituko dugu Joxan Artze. 12:00 Mikel 
Laboa plazan.

JOXAN ARTZE SENTITUZ. Haurrek mar-
razkiak egingo dituzte txalaparta entzunez 
sentitzen dutenarekin. Ondoren, ipuin kon-

taketa laburra izango da. 17:00 Olanonean.

JOXAN ARTZE PARTEKATUZ. 18:30 Dema 
plazan. Joxan Artzeren lanaren aitortza eg-
ingo da, poesia eta txalaparta uztartuz. 

JOXAN ARTZE BIZIZ. 22:30 Frontoian. 
Artzeren lanean oinarritutako ikuskizuna.

JOXEAN ARTZE IRUDIKATUZ. Egunean ze-
har, Sutegiko erakustaretoan. “Txoria txori” 
poema irakurrita, haurrek akuarelaz sortu 
dituzten marrazkiak ikusgai jarriko dira era-
kustaretoan.

JOXEAN ARTZERI IDATZIZ. Erregistro Libu-
ruan idazteko aukera izango da.

H

Artzeren mundu handia 
Ekainaren 16an omenduko du Usurbilgo herriak Joxean Artze sortzaile handia. Txalaparta 
eta poesia ardatz ditu egitarauak, eta herritarren parte-hartzea sustatu nahi dute.

Ekainaren 16ko ekitaldia antolatzen aritu diren herritarrak, prentsaurrekoan.

ilabete luzez aritu dira Udala 
eta herritarrak Joxan Artzeri 
eskainiko zaion herri-omenal-

dia antolatzen. Nor beretik emanez eta 
eskainiz. Halakoxea baita ekitaldiaren 
izaera eta muina: herritarra. Herritik 
sortutakoa eta herriarentzat.  Ekainaren 
16ean izango da. Jose Luis Zumetak egin 
du kartela, euren artean izan duten harre- 
manaren erakusgarri. Harreman  
estua, bai maila pertsonalean, bai kultur 
sorkuntzan. 

Yolanda Arrieta idazleak ekitaldia aurkez-
teko egindako agerraldian nabarmendu 
zuenez, Joxan Artzerekin elkartzeko 
eguna izango da: “Artzeren hitzak ber-
piztuko ditugu, modu horretan, pertsona 
bera ere berpiztuz. Artze gurekin egongo 
da, guregan baitago oraindik ere”. Arrie- 

taren esanetan, hitzak ez dira inoiz 
hiltzen, eta, ondorioz, pertsona, idazlea 
ere ez. Alaitz Aizpurua Kultura-zinegotzia 
antzera mintzatu zen: “Artzerekin elkartu 
nahi dugu, dagoen tokian dagoela ere. 
Jakin baitakigu dagoenean dagoena, no-
nahi dagoela, inora joan beharrik gabe, 
xoria bailitz. Ihesean”. Hala, egunaren 
goiburuak dioen bezala, ekainaren 16ean 

Artzeren mundu handia ezagutu, irudi-
katu, oroitu, sentitu, partekatu eta bizi 
nahi dute, Artze, dagoen tokian dagoela 
ere, guregan baitago.

Halaber, Artzeren unibertsoan arakatze-
ko eguna izan nahi du. Gozatzeko. Eza-
gutzen ez dutenei deskubritzeko parada 
eman, eta ezagutzen dutenei hartan sa-
kontzekoa.  Handia baita Artzeren uni-
bertsoa. Unibertso aberats eta zabala.  
Hainbat iturritatik osatua. Iturri zaharre-
tatik, baina, aldi berean, ur berria edaten. 
Apurtzen eta eraldatzen. Nola formaz 
hala mamiz. Hitz berriak sortzen, hitz  
biziak aditzen, baina, beti, betiko hiz-
kuntza zaharretik. Euskaratik eta eu-
skaraz. Iragana eta etorkizuna josten. Eta  
gehienetan Usurbil abiapuntu. Usurbilgo 
toki eta bazterrak. Agerikoak eta ezkutu-
koak. 

Irudikatze kolektiboa
Alaitz Aizpururen irudiko, zaila da Artze 
hitz bakarrarekin deskribatzea: “Poeta, 
idazlea, txalapartaria…. Guztietatik zuen 
zerbait. Horregatik izan zen sortzailea. 
Sortzaile handia”. Eta bere lana eta ekarria 
izugarri handia izan dela gogorarazi zuen, 
izan literaturan, izan musikagintzan, izan 
herrigintzan. “Eta zaila zaigu ekainaren 
16ean ondare hori guztia biltzea. Kalera-
tzea. Gutako bakoitzak Artze geure erara 
bizitu baitugu, eta, hain zuzen, horixe da 
ekainaren 16ean herrira dadin nahi du-
guna: norberak ezagutu, irudikatu, oroi-
tu, sentitu, partekatu, bizi dezala Artze; 
nahi duen eran. Sentimendu horien guz-
tien topagune izan daitezela Usurbilgo 
kaleak. Irudikatze kolektiboaren lekuko 
izan daitezela”, adierazi du. 

El 16 de junio se homenajeará  

al poeta Joxan Artze, y se nos 

hace un llamamiento a  

sumergirnos en su universo y a 

conocer el legado que nos deja.  

Un legado imperecedero.
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surbilgo Udalaren proposame-
na onartu, eta ekainaren 20ean 
aurkeztuko du Joan Mari Torre-
aldaik bere azken liburua he-

rrian bertan: Asedio al euskera. Más allá 
del libro negro (Setioa euskarari, liburu 
beltzaz harago). Xabier Arregi alkateak 
emango dio ongi-etorria ekitaldiari, eta 
Idioia Torregarai eta Mertxe Aizpurua 
herriko kazetariek elkarrizketatuko dute. 
Aurkezpena Sutegin izango da, 18:30ean.

Euskararen aurkako jokabidearen leku-
kotasuna eman zuen Joan Mari Torre-
aldaik 1998an, El libro negro del euskera 
liburuan (Euskararen liburu beltza), eta 
haren gaurkotze moduko bat egin du 
orain. Txertoa argitaletxeak kaleratu du 
liburua. XVIII. mendetik aurrera eginda-
ko legeak eta intelektualek (idazleak, 
kazetariak, linguistak...) emandako iri- 
tziak jaso ditu liburuan Torrealdaik, 
baina batez ere azken urteei erreparatu 
die; 1998 ondorengoei.  Horrenbestez, 
liburuak lotura estua badu  ere orain 
hogei urtekoarekin, eduki aldetik, ber-
ria da material gehiena. Kronologikoki  
antolatu du lana, eta egileak berak egin 

du atalez ataleko gogoeta bat. Hitzaurrea 
Juan Carlos Cabrera hizkuntzalariak egin 
du. Kapitulurik zabalena Autonomien es-
tatutua izenekoa da, 1978tik aurrerakoak  
jasotzen dituena. Urteotan jomugan 
egon diren sektoreak banan-banan 
hartu ditu Torrealdaik: irakaskuntza, 
ikastolak, euskarazko kultura, euskara, 
hizkuntza politika, euskara batua eta nor-
malizazio-lageak. Dena da ETA Baltasar 
Garzonen tesiak ere nola eragin dion 
euskarari aztertu du, eta bereziki Eus-
kaldunon Egunkaria-ren itxierak. Legeen 
bildumak agertzen du nolakoa izan den 
monolinguismoaren inposizioa Torreal- 
dairen esanetan, eta intelektualen babe-
sa lotu du horrekin. 

Liburuaren bidez, kontzientzia za-
baldu nahi du, hori delako, haren ustez,  
defentsarako bidea. Gaztelaniaz argita-
ratu du liburua. Batetik, uste du jasotako 
adibide mordo horiek indarra galduko 
luketela euskarara itzulita, eta, beste-
tik, euskaldunengana ez ezik, euska-
raren aurkako adierazpen horiek egin 
dituztenengana ere iritsi nahi du, “haiek  
lotsarazteko”.  

Ekainaren 20ean aurkeztuko du  
Torrealdaik 'El asedio al euskara' 

El supremacismo lingüístico
El 20 de junio Joan Mari Torrealdai pre-
sentrá en Usurbil su último trabajo: Ase-
dio al euskera. Más allá del libro negro. Tras 
una pequeña introducción del alcalde, las 
periodistas usurbildarras Idoia Torrega-
rai y Mertxe Aizpurua lo entrevistarán. El 
acto será en Sutegi, a partir de las 18:30. 

Joan Mari Torrealdai publicó en 1998 El 
libro negro del euskera, en el que, a través 
de textos seleccionados, documentó la 
represión a la que ha sido sometida la 
lengua vasca al menos desde el siglo XVIII. 
Veinte años después, el revisionismo, el 
discurso de quienes ponen en cuestión 
el alcance de tal represión e incluso que 

haya siquiera existido, se emplea como 
ariete contra las políticas de normali-
zación lingüística, en un momento en 
el que el Estado impulsa un proceso de 
recentralización al que los idiomas no 
escapan. En Asedio al euskera, Torrealdai, 
de nuevo a través de textos selecciona-
dos, pone en evidencia el supremacismo 
lingüístico que destila esta corriente y la 
endeblez de muchos de sus argumen-
tos, sustentados a menudo en prejuicios, 
cuando no directamente en insultos. El 
libro se constituye así en valioso instru-
mento para afrontar esta “oleada ofen-
siva del españolismo”, como la califica en 
el prólogo Juan Carlos Moreno Cabrera. 

U

BERRIAlagun  
abiatu dute Udalak  
eta Hurbilagok

BERRIAlagun kanpaina abiarazi 
dute Usurbilgo Udalak, Hurbi-
lagok eta Berriak, Berria proiek-
tua sendotzeko, eta, bide batez, 
herriko merkataritza sustatzeko 
helburuz. BERRIAlaguna egiten 
diren merkatariek % 10eko 
deskontua izango dute. Hala, 
BERRIAlagun diren edo egiten 
diren komertzioetan erosketaren 
bat egiten duten herritarren ar-
tean 1.000 euroko txekea zoz-
ketatuko da, komertzio horretan 
bertan gastatzeko. Zozketa San-
tixabel jaietan egingo da.

Gaztain erretzaileek 
botako dute jaietako 
txupinazioa 
Jaiei hasiera nork eman beharko 
liokeen galdetu zaie herrita- 
rrei, eta inoiz baino proposamen 
gehiago jaso ditu aurten San-
tixabeletako jai-batzordeak. Pro-
posamenen artean boto gehien 
irabazi duen aukerak herriko 
ekitaldi askotan gaztainak erre-
tzen aritzen den koadrila izan 
da. Herriko taldeei ematen dien 
laguntza eskertu nahi izan du jai-
batzordeak.  Eta, bestalde, Santixa- 
beletako egitarauaren diseinua 
aukeratzeko lehiaketara 20 lagun 
aurkeztu dira, eta epaimahaiak 
Ibai Arrietaren lana aukeratu du. 
500 euro irabazi ditu.  

Donostian eta Usurbilen baino ez ditu egingo liburuaren aurkezpenak, eta Usurbilen  
herriko bi kazetarik elkarrizketatuko dute: Mertxe Aizpuruak eta Idoia Torregaraik.

Izenburua: “Asedio al euskera. Más allá 
del libro negro”
Egilea: Joan Mari Torrealdai

Joan Mari Torrealdai  
Idazlea

Mertxe  Aizpurua 
Kazetaria

Idoia Torregarai
Kazetaria
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Erroizpeko uraz herria berriro hornitzeko  
instalazioak eta gailuak berritu ditu Udalak

z dugu ahazteko 2017ko 
azaroan izandako gastroenteri-
tis brotea.  Zenbait huts-egite 

txiki gertatu ziren Erroizpeko uraren hor-
niduran, eta etxeko iturrietara ura gutxi 
kloratuta iritsi zen. Ordu gutxitako kontua 
izan bazen ere – berehala eten baitzen 
Erroizpeko ura eta jarri Añarbekoa–,  
nahikoa izan zen herritarrei ondoeza  
eragiteko. 

Orduz geroztik, Añarbetik hartu du ura 
Udalak. Hain zuzen, horixe da Usurbilgo 
ur-hornikuntzak duen indarguneetako 
bat: bi tokietatik har daitekeela ura, hots, 
Añarbetik eta Erroizpetik (goiko infogra-
fian ikus daitekeenez), giltzen sistema 
baliatuz. Gertatutakoa larria izan bazen 
ere, Udalak inoiz ez dio uko egin Erroiz-
peko urari. Xabier Arregi alkateak argi dio: 
“Usurbilek duen baliabide propio bat da 

Erroizpe, eta berriz erabili nahi dugu, hartu 
beharreko berme guztiak hartuta. Egoe- 
raren larritasunak hala egiteko exijitu 
digu. Eta hala jokatu dugu”. Erreka eta hiru 
iturburuetako ur naturalak biltzen ditu  
Erroizpeko presak, eta oso ona da ur hori.  
Herri honek duen ondasun garrantsi- 
tsuenetako bat da. 

90.000 euroko inbertsioa
Azaroan zerk huts egin zuen argitu eta 
Erroizpeko ura berme guztiekin be- 
rriz erabili ahal izateko hartu beharreko 
neurriak hartu ditu Udalak. Horretara-
ko, udal-langileekin batera, gai hauetan 
adituak diren bi enpresa kontratatu ditu 
aholkularitza lanetarako. Guztira, 90.000 
euro inguruko inbertsioa egin da, hainbat 
instalazio, sistema eta gailu berritzeko.  
Hobekuntza horiekin guztiekin nabar-
men hobetuko da uraren bilketa-sarea 

eta kontrol-sistema. Honako hauek dira 
egin diren berrikuntza nagusiak:

1) Turbidimetroa : San Esteban 1 ur-bilte-
giaren sarbidean turbidimetro bat insta-
latu da, urak uhertasun gehiegi izango 
balu, biltegira sartzea galarazteko. Bilte-
gira sartzen den ur gordinaren kalitatea 
bermatzen da modu horretan. Hala, gailu 
horrek automatikoki zikin datorren urari 
(eurite handien ondorioz, esaterako)  sarre- 
ra eragozten dio, eta Leizekaldeko zulora 
botatzen du. 

2) Aurreklorazioa:  Lehen  depositu  horreta- 
ra sartzen den urari lehen tratamendua 
egingo zaio, aurreklorazioa deritzona. 

3) San Esteban II deposituan, bi zati: Bilte-
gia bi zatitan banatuta dagoenez, zati ba-
koitzak ur-hornidura propioa izango du. 

E

Azaroan gertatutakoa berriz ez errepikatzeko neurriak hartu ditu Udalak. 90.000 euroko inbertsioa egin du, eta nabarmen hobetu dira Erroizpeko  
ur-bilketa, banaketa eta kontrol-mekanismoak. Egunotan frogak ari dira egiten, sistema berriak ondo funtzionatzen duela ziurtatzeko. 

Usurbilgo ur-hornidura azaltzen duen infografia. Ekainaren 11tik 19ra bitarte, erakusketa bat jarriko da Sutegin.
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El ayuntamiento ha renovado la red de abastecimento público
El ayuntamiento ha decidido acometer una serie de reformas en la red de captación y en el sistema de control, que asciende a una inversión 
de más de 90.000 euros. Estas semanas se están realizando pruebas, para restablecer el suministro de agua de Erroizpe .

En el Ayuntamiento no están para olvidar 
el brote de gastroenteritis que sufrió 
Usurbil en noviembre del pasado año.  En 
aquellas fechas algo falló en el sistema 
y mecanismos de control del agua, que 
históricamente venían funcionando muy 
bien. La exposición al cloro no fue lo sufi-
ciente para potabilizar el agua, y ese agua 
estuvo expuesta a infecciones. Sólo fue 
cuestión de horas, ya que rápidamente  se 
abasteció al pueblo con agua de Añarbe, 
pero fueron suficientes para generar la 
gastroenteritis de los días posteriores.

Con el objetivo de que no vuelva a suceder 
algo similar en un futuro, se ha renovado 
el sistema de Erroizpe desde una perspec-
tiva integral, y la inversión ha ascendido 
a más 90.000 euros.  Las mejoras se ha  
realizado, principalmente, en cuatro  
áreas. Por una parte, se han hecho refor-
mas en la red de captación y en el sistema 
de control de esta última. A su vez, en la 

entrada al depósito de San Esteban 1,  se 
ha instalado un Turbidímetro, que posi-
bilitará la detección inmediata de situa-
ciones anómalas que puedan afectar a la 
calidad del agua por turbidez, ejecutando 
automáticamente una maniobra de by 
pass del agua de entrada al deposito. 

Por otra parte, el depósito de San Esteban 
2 contará a partir de ahora con dos senos 
independientes, y cada uno tendrá su 
propio sistema de funcionamiento, sumi-
nistro y cloración. En tercer lugar, se han 
mejorado de una manera  sustancial los 
sistemas de monitorización y alarma, que 
proporcionarán en tiempo real del estado 
de los diferentes parámetros indicadores 
de la calidad y cantidad del agua, y que 
avisará de forma inmediata en forma de 
correos electrónicos y mensajería instan-
tánea, de cualquier situación anómala o 
de alarma que pueda afectar a la calidad 
y continuidad en el suministro de agua.  

En cuarto lugar, el ayuntamiento también 
realizará análisis y controles en las fuentes 
del pueblo. 

Un ahorro de 123.500 euros
La intención del ayuntamiento es resta-
blecer lo antes posible el suministro de 
agua de Erroizpe, y para ello estas sema-
nas se están realizando pruebas para 
verificar el correcto funcionamiento del 
nuevo sistema. Por ahora, la intención es 
contar únicamente con la captación de 
los tres manantiales, que llegaría el agua 
a estos puntos:  Santuenea, Txokoalde,  
Aginaga, Zubieta, parte del casco y a zo-
nas industriales. Los técnicos no tienen 
duda de la calidad del agua de los manan-
tiales, y se hace una apuesta inequívoca 
por conservar y utilizar los recursos 
hídricos del municipio. Además, de esta  
manera, el pueblo de Usurbil se ahorra, 
nada más ni nada menos, la escalofriante 
cifra de  123.500 euros. 

Hala, biltegi bateko ura Urdaiaga, Txokoal-
de eta Agiña hornitzeko baliatuko da, eta 
bestean bildutakoa Usurbilgo kaxkoa 
eta Zubieta hornitzeko. Biltegi bakoi-
tzak funtzionamendu propioa izango du, 
baita klorazio-sistema propioa ere. Modu  
horretan klorazioa nabarmen hobetu da.

3) Telekontrola: Ezarri diren gailu elek-
tronikoei esker, sistema guztia monitori-
zatuta dago, eta horrek ahalbidetzen du 
une oro eta denbora errealean informazio 
guztia eskuragarri izatea, bai udaletxeko 
zerbitzarian, bai mugikorrean. Hots, be-
rehalako jarraipena egitea ahalbidetzen 
du. Etorkizun hurbilean, informazio guztia 
Udaleko webgunean ere jarriko da ikusgai. 

4) Autokontrola: Usurbilgo uraren kon-
trola eta zaintza egitea Añarbe Mankomu-
nitateari dagokio. Osasun Sailak hala du 
zehaztuta. Udalak eta Añarbek autokon-
trolerako plan bat dute hitzartuta, bi era-
kundeen arteko elkarlana eta koordina- 
zioa bermatzeko. Horretaz gainera, Uda-
lak, kontrola are gehiago zorrozteko, anali-
siak egingo ditu herriko iturrietan. 

Instalazioak eta gailuak berrituta, sistema 
guztiek ondo funtzionatzen dutela ziur-
tatzeko, frogak egiten dabil Udala asteo-

tan. Gainera, Osasun Sailarekin eta Añar-
berekin biltzen ari dira udal-ordezkariak, 
sistema aurkezteko.  Udalaren helburua 
argia da: ahalik eta azkarren Erroizpeko 
ura erabiltzen hastea. Oraingoz, iturbu-
ruetako ura baino ez da hartuko. 2036. 
urtera arteko kontzesioa du Udalak  
horretarako. Iturburuek badute nahikoa 
ur herriaren zati handi bat hornitzeko. 
Hiru iturburuetako emaria 17 litro/segun-
dukoa da, eta Udalak 11 litro/segunduko 
kontzesioa  duenez, honako eremuetara 
eramango da ura: Santuenea, Txokoal-
de, Aginaga, Zubieta, Kaxkoko zati bat 
(Kale Nagusitik behera), eta Osinalde, 
Zumartegi eta Ugaldea industriaguneak.  
Gainerako tokietara Añarbeko ura iritsiko 
da, oraingoz.

124.000 euro aurrezten dira
Erroizpeko ura oso ona da, eta, gai- 
nera, ekonomikoki errentagarriagoa zaie 
usurbildarrei. Zenbakiak horren lekuko. 
Orain arte bezala funtzionatzen jarraituz 
gero –hots, ura Añarbetik eta Erroizpetik 
hartuta–, urtero, 62.480 euro ordaintzen 
ditu Udalak. Haatik, ura soilik Añarbe-
tik hartuko balitz, urtean, 186.373 euro  
ordaindu beharko lituzke. Aldea, beraz, 
nabarmena da: 123.892 euro. Poltsa ede-
rra, beraz, beste zerbaitetan inbertitzeko. 

Herriko ur-sistemaz  
argibideak emateko  
hitzaldia, ekainaren 19an

Krisi guztietatik ikasten da beti zer-
bait, eta gertatu dena baliatu nahi du 
Udalak, uraren kudeaketaren gaineko 
eztabaida sakona mahai-gainean 
jartzeko.  Herritarrekin solastatzeko.  
Ekainaren 19an mahai-inguru bat an-
tolatu du Sutegin, eta honako hauek 
hartuko dute parte: Iñaki Antiguedad 
Hidrogeologiako katedraduna Euskal 
Herriko Unibertsitatean;  Valentin De-
hesa Elikaduraren industrian kontrol-
sistemak diseinatzen aditua, eta gai ho-
netan Udalaren ahokularia, eta Xabier 
Arregi Usurbilgo alkatea. Herritarrek 
ere izango dute parte hartzeko aukera 
eta gonbidatuei galderak zuzentzeko. 

Iñaki Antiguedad Valentin Dehesa
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Alkatea Legebiltzarrean
Xabier Arregi alkatea Eusko Legebiltzarrean izan da, Araban, Bizkaian eta 
Gipuzkoan birziklatzea nola hobetu aztertzen ari den lantaldean. Batzorde 
horretara gonbidatu zuten, Usurbil 0.0 eredua aurkezteko eta Usurbilek 
hondakinen kudeaketan egin duen ibilbidea eta pilatu duen ezagutza 
partekatzeko. EAErako Hondakinen Legea sortzea behar-beharrezkoa dela 
nabarmendu zuen alkateak,  besteak beste: ontzi arinen erabilera muga-
tu eta ontzi-sortzaileen ardura-irizpideak aldatzeko; fiskalitate berdea 
ezartzeko, hots, birziklatzea saritzeko, zamatu beharrean; erabilera ba-
karreko produktuak mugatzeko; eta, birziklatze-tasak aurkezteko eredu 
bateratuak sortzeko, izan ere, Arregiren esanetan, kantitatea eta kalitatea 
neurtu behar da, aldian-aldian karakterizazio sistematikoak eginez. 

dal-gobernua jakitun 
da UCIN lantegiko ke 
isuriek eta usainek 
kezka eragiten dutela 

herritarren artean. “Gu ere oso 
kezkatuta gaude. Arazoa larria 
da, eta denbora daramatzagu 
enpresa presionatzen neu-
rriak hartzeko. Jaurlaritzan 
ere egon izan gara, ke isurke-
tak debekatzeko eskatzeko”, 
adierazi du Xabier Arregi alka-
teak. Presio horrek izan du 
eraginik, izan ere, hainbat lan 
egiteko tramitazioak hasi ditu 
UCINek, eta Udalak espero du 
lan horiek egoera hobetzea. 
“Ezin dugu ezer ziurtzat eman, 
baina hobekuntza horiek ara-
zoak gutxituko dituztelakoan 
gaude”, zehaztu du Jone Urdan- 
pilleta zinegotziak.

Bi obra egingo dituzte udaran, 
“produkzioa eteten dute-

nean”. Alde batetik, enpre-
saren kanpoaldean, kamioi-
etan ekartzen duten txatarra  
pilatzeko eta estaltzeko pa-
bilioia eraikiko dute. Helburu 
nagusia da, txatarra funditu 
aurretik, lehor mantentzea, 
izan ere, Urdanpilletaren 
esanetan, txatar bustia eta 
hezea erretzean, emisioak 
eragiten ditu. Lan horiek 
egiteko, tramitazio urbanis- 
tikoaren fase bati onarpe-
na eman berri dio Udalak:  
xehetasun azterlana behin-
betikoz onartu du.

Labe zaharra
Bestetik, labe zaharrean edota 
mantenimendurako labean 
kanpana berri bat jarriko dute, 
keak filtratzeko. Orain arte, keak 
filtratu gabe isurtzen zituzten 
kanpora tximinitik. Hain zuzen, 
ke isurketa horiek galarazteko 
ate joka aritu izan dira udal-
ordezkariak Jaurlaritzan, baina 
neurriak hartuko zituztela hitze-
man bazuten ere, orain arte ez 
dute deus egin. “Irailean ikusiko 
dugu ea lan horiek zer ondo-
rio eragingo dituzten, baina 
hobekuntzak ekarriko dituztela 
uste dugu”, dio Urdanpilletak. 

U

UCIN realizará obras, para 
reducir la contaminación
El gobierno municipal es consciente que la contami-
nación que genera la actividad industrial de UCIN pro-
voca preocupación y malestar entre los usurbildarras, y 
es por ello que llevan tiempo presionando a la empresa 
para que lleve a cabo trabajos de mejora, que puedan 
reducir los problemas medioambientales. “Nosotras 
también estamos preocupadas, y este problema sigue 
siendo prioritario”, recalca el alcalde. La presión ha dado 
sus frutos, ya que la empresa va realizar una serie de 
mejoras, que pueden minimizar los olores y humos. Por 
una parte, han pedido permiso en el ayuntamiento para 
construir un pabellón, donde apilar y cubrir la chatarra. 
“La fundición de chatarra húmeda o mojada provoca 
olores y gases, y con está medida creemos que se puede 
mejorar la situación”, puntualiza Jone Urdanpilleta con-
cejala de Obras y Servicios. Por otra parte, van a insta-
lar una campana en el horno viejo o de mantenimiento, 
para filtrar los humos antes de su emisión al exterior. El 
ayuntamiento no puede asegurar con toda certeza que 
estos trabajos vayan a solucionar los problemas exis-
tentes. Las obras se están tramitando, y se llevarán a 
cabo en agosto, cuando paren la producción. “En sep-
tiembre veremos, pero entendemos que es un paso en 
la buena dirección”.

UCINek lanak egingo ditu 
udan, ingurumen-arazoak 
gutxitzeko helburuz

Ucin lantegiak isurtzen duen keak kezka eragiten du.

Txatarra lehor mantentzeko estalkia eraikiko dute, eta labe zaha-
rrean kanpana bat jarriko dute, kea filtratzeko. Tramitazioan daude. 

“Irailean jakingo 
dugu lanok  
hobekuntzarik 
ekarriko duten" 
Jone Urdanpilleta

zinegotzia
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