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uskaraldia dator Euskal  
Herrira eta Usurbila. Lozorro-
tik esnatzeko unea da. Ahoak 
eta belarriak behar ditu 

edozein hizkuntzak, nork egin eta nork 
aditu. Euskarak ere bai, behar gaitu. 

Alferrik da maite dugula esatea, alferrik 
da Aitorren hizkuntza zaharra goratzen 
ibiltzea. Horrek ez du euskara salbatu-
ko. Euskarak maitaleak edo miresleak 
baino, erabiltzaileak behar ditu. Euska-
raren alde daudenak baino, euskaraz 
ari diren pertsonak, euskaraz bizi 
direnak. Izan ere, jarrera kontzientea 
eduki ezean, barru-barrura sartzen 
zaigu erdara, gure hizkuntz ohituretan 
nagusitzeraino. Usurbilen euskararen 
kaleko erabilera % 54koa da gaur egun. 
Gure kaleetan, 10 elkarrizketetatik 6 
inguru izaten dira euskaraz eta 4 beste 
hizkuntzetan. 

Garbi dago euskara ez dela hizkuntza 
hegemonikoa. Erreparatzen badiogu 
gure egunerokoari, erdarek presen-
tzia indartsua eta nagusitasuna dute.  
Komunikabide nagusiak, Internet, 
administrazioa, lan-mundua... ohiko 
jarduera esparruetan erdarek dute  
indarra. Eta, besterik ezean, hizkuntza 
nagusiek gero eta nagusiago izateko 

joera dute, txikia txikitu eta ezerezean 
uzteraino.

Horregatik dira premiazkoak aho biziak 
eta prest dauden belarriak, hiztunak 
eta entzuleak. Euskaraldiak horre-
tara gonbidatzen gaitu, erabiltzera eta  
aktibo izatera. Guztion txanda da, hitz 
egiten dakitenena eta ulertzen dutene-
na: “egingo dizut euskaraz” eta “egidazu 
euskaraz”.

Jokaera kolektibo baten peskizan dator 
Euskaraldia. Erabilerak, izan ere, ha-
rremana eta komunitatea eskatzen du. 
Eta, behingoagatik, ez du fokua umeen-
gan jartzen, gazte-helduongan baizik.

Aspalditxotik ari da herritar talde bat 
antolaketa lanetan, bejondeizuela!  
Euskararen iraultza txikia gainean 
dugu, atxikimenduak bilduko dira las-
ter eta azaroaren 23tik abenduaren 3a 
bitartean hamaika egun izango ditugu 
nonahi eta noiznahi euskaraz aritzeko.

Badator Euskaraldia eta, behin etorrita, 
gure artean geratuko da.

Euskaraz aritzeko aldia
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea

E

 @xarregi

    alkatea@usurbil.eus

Ya falta poco para el Euskaraldia, la cita 
que nos invita a todas y todos a ser 
partícipes de una dinámica a favor del 
uso del euskera.

El euskaraldia es una iniciativa novedo-
sa, que no está orientada solo a las 
vascoparlantes, sino a todas y todos 
los que somos capaces de entender 
nuestro idioma. Nos pide que seamos  
activos, que mostremos nuestra vo-
luntad de participar, bien sea con la eti-
queta de AhoBizi o con la de BelarriPrest.

Si optamos por ser AhoBizi nos com-
premetos a dirigir la primera palabra 
en euskera. Si elegimos ser BelarriPrest 
mostramos nuestro deseo de que nos 
hablen en euskera, aunque quizá no 
seamos capaces de responder en el 
mismo idioma.

Esta propuesta es, en especial, una 
forma de activar a las personas que 
sí somos capaces de entender el eus-
kera, aunque tengamos dificultades 
para hablarlo. La comprensión oral es 
un factor esencial en el uso del idioma; 
no se puede prescindir de las personas 
que tienen esa capacidad.

A partir del 23 de noviembre y hasta 
el 3 de diciembre todos los pueblos 
de Euskal Herria y también, claro está, 
Usurbil, se llenarán de bocas y oídos 
euskaldunes, unas Ahobizi y otros Bela-
rriPrest. Durante esos once días pondre-
mos en marcha un ejercicio de comuni-
cación, de marcado carácter colectivo, 
que servirá para dar un impulso im-
portante a nuestra lengua, el euskera.  
Servirá, también, para hacernos partíci-
pes y activar el sentido colectivo de la 
normalización del euskera.Eli eta Patxi Usurbilgo Euskaraldia girotzen aritu dira azken asteotan.
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Hona hemen Udaleko Gizarte Zerbi-
tzuen Sailak datorren urterako anto-
latu dituen ikastaroak: 

- Oroimen tailerrak: 6 talde osatu 
dira datorren urterako, guztira, 87  
lagun. Herriko hiru jubilatu elkartetan 
egiten dituzte, astean behin, eta 
euskarazko eta erdarazko taldeak 
daude. Izen-ematea zabalik dago.

- Esperientzia eskolak: Astean behin 
egiten dituzte Artzabalen; asteartero, 
bi orduz. Gizarte Zerbitzuetan eman 
behar da izena, irailean zehar. Orain-
goz, 30 lagunek eman dute izena.

- Ibilaldi osasungarriak: Urrian 
hasiko dira, eta, iaz bezala, asteazke-
nero egingo dituzte, 11:00etan. 

- Eguneko Arreta: Martxan dago 
zerbitzu hau. 8 pertsona daude izena 
emanda eta irailaren 3an hasi ziren. 
Inork oraindik interesik balu, Gizarte 
Zerbitzuetara jo beharko luke. 

Eguberrietan, Artzabalen Zumarterekin batera antolatutako jaialdian.

Langile euskaldunen falta
Etxez Etxeko laguntza zerbitzua euskaraz eskaintzeko langileak falta dituzte. Enpresaren 
helburua langile euskaldunak eta usurbildarrak hartzea da, baina, azkenaldian, zail dute. 

angile euskaldunik ez dugu  
topatzen”. Halaxe dio Patxi 
Arregi Usurbilen etxez etxeko 
zerbitzua ematen duen Arreta 

enpresako arduradunak. Gaur egun 12 
lagunek jasotzen dute zerbitzu hori Usur-
bilen, eta une honetan lau langile aritzen 
dira etxez etxeko laguntzarako. Arregiren 
esanetan, euren lehentasuna argia da: 
langile usurbildarrak eta euskaldunak 
nahi dituzte: “Etxez etxeko zerbitzua eus-
karaz ematea bermatu beharra daukagu.  
Pertsonekin zuzeneko hartu-emana egi-
ten da, eta haien hizkuntza berean aritzea 
garrantzitsua da”. Haatik, aitortu du azke-
naldian geroz eta zailagoa zaiela auxiliar 
euskaldunak topatzea: “Eguneko egoitze-
tan lan egitea lehenesten dute”. 

Etxez etxeko laguntza zerbitzua asistentzia 
eta prebentzio zerbitzu bat da, eta era-
biltzaileei ahal bezain luzaro norberaren 
etxean bizitzen jarraitzeko laguntza ema-
tean datza. Bi eratako laguntza eskain-
tzen zaie: etxeko laguntza edota laguntza 
pertsonala, etxean moldatzeko eta beren  
komunitatean txertatzeko, bakardadea 
saihestuz. Hain zuzen, horixe da etxez 
etxeko laguntza zerbitzuaren helburu-
rik behinena: autonomia galerari aurre  
hartzea, autonomiari eustea edota  
autonomia galera konpentsatzea. Horre-
tarako, laguntza partziala edota erabate-
koa emango da norberaren zaintzarako 
eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak 
egiteko edota eguneroko bizitzako jardue-
ra instrumentaletarako. 

Zerbitzuaren eskatzaileek zer-nolako 
laguntza jaso dezaketen Gizarte Zerbi-
tzuetan lantzen da. Hala azaldu du Maria 
Salsamendi Gizarte Zerbitzuetako depar-
tamendu-buruak. “Gizarte zerbitzuetatik 

 

Falta de personal euskaldun
“Necesitamos personal euskaldun”. Es 
el llamamiento que hace Patxi Arregi, 
el representante de la empresa Arreta,  
la empresa responsable del servicio Ayu-
da a Domicilio en Usurbil. Hoy en día son 
12 las usuarias de este servicio, y constan 
de 4 trabajadoras. “Nuestro objetivo es  
garantizar la atención en euskara. La 
relación que se establece entre la persona 
trabajadora y la persona mayor o depen-
diente es muy directa, y es importante 
que se puedan comunicar en su lengua”. 
Pero reconoce que últimamente está 
siendo muy difícil encontrar auxiliares  

euskaldunes y usurbildarras. El Servicio 
de Ayuda a Domicilio es el servicio del fu-
turo y necesario para la sociedad, ya que el  
objetivo es ayudar a todas aquellas per-
sonas que no pueden valerse por sí 
mismas, potenciando su autonomía, sin 
que para ello tengan que abandonar su 
domicilio y su entorno familiar y de esa 
manera dilatar el ingreso en un centro. 
Recientemente, además, se ha mejorado 
el servicio: cada persona, como máximo, 
pagará 15 euros la hora (antes eran 18 
euros); hasta cuatro horas diarias, y du-
rante todo el año.

Datorren urteko 
ikastaroak

L

Esperientzia Eskola.

bideratzen da, eta, gainera, osagarria da 
beste prestazio edota zerbitzu batzuekin”. 

Baldintzetan, hobekuntzak
Zerbitzua hobetu asmoz, hainbat aldake-
ta txertatu dituzte Gipuzkoa osoan. Bate-
tik, prezioa jaitsi egin da. Hala, pertsona 
batek, gehienez ere, 15 euro ordainduko 
ditu orduko (lehen 18 euro zen prezioa). 
Erabiltzailearen diru-sarrerak eta au-
rrezkiak hartzen dira aintzat. Bestetik, 
egunero, gehienez ere, lau orduko zerbi-
tzua jaso ahal izango da (lehen, gehienez 
ere hiru ordu); eta, azkenik, 365 egune-
tan eskainiko da zerbitzua. Hobekuntza  
horiekin erabiltzaile kopuruak gora egitea 
espero dute. Izan ere, azken urteetan na-
barmen egin du behera: 2014ean 23 ziren 
erabiltzaileak; 2016an 13, eta iaz 12. Patxi 
Arregik dioenez, etxez etxeko laguntza 
etorkizuneko zerbitzua da eta beharrezkoa 
gizartearentzat. “Erakundeetatik nagusi-
ki bultzatzen den zerbitzua da, laguntza 
etxean bertan ematea baita lehentasuna 
eta egoitzetako ingresoa atzeratzea”. 
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Arratek hutsik jarraitzen du
Aginagako Arrate jubilatuen elkartzeko taberna.

ginagako Arrate jubilatuen 
egoitzako taberna kudeatze-
ko esleipena abiarazi zuen  
uztailean Udalak, baina proiek-

tuak aurkezteko egokitutako 15 eguneko 
epean, ez zen inor aurkeztu. Ondorioz, 
hutsik geratu da esleipena. Hala ere, 
udal-gobernuak zerbitzu hori eman  
dadin lanean jarraitzen du,   eta   inork  intere- 
sik balu proiektu horrekiko, udaletxera 
hurbiltzeko deia egiten du. 

Uztailean kaleratutako pleguotan  
zehazten zenez, taberna kudeatzeaz 
gainera, honako zerbitzu hauek ere 
bermatu beharko ditu esleipendunak:  
taberna-jantokiaren mantenua, ustia-
pena eta garbiketa; komunen garbiketa 
(nahiz eta erabilera publikokoak izan); 

Aginagako jubilatuen elkarteko taberna kudeatzeko esleipena jarri zuen martxan  
Udalak uztailean, baina ez zen inor aurkeztu. Oraindik bada aukerarik, ordea.

eta, eskaileren eta beheko sarreraren 
garbiketa. Halaber, esleipendunaren 
betebeharra izango da zahar-egoi-
tzako gelen atezaintza-lanak egitea. 
Zerbitzua herritar guztientzat zabalik 
egongo da, Arrateko bazkide izan ala 
ez izan. Udalak onarturiko prezioak  
aplikatu beharko ditu, eta ordutegia ere 
malgua izango da.

A

Bestalde, Udalak taberna erabat hor-
niturik utziko du, eta hornikuntza-
gastuak (ura, elektrizitatea, gasa eta 
zaborra, esaterako) Udalaren gain  
geratuko dira. Kontratuari atxikiko zaio,  
eranskin moduan, Udalak kontratistaren 
esku uzten dituen gauzen inbentarioa. 
Edonola ere, instalazioen eta ekipamen-
duen mantenua bermatzeko egin beha-
rreko gastuak berak egin beharko ditu,  
legez jabearen ardurakoak direnak izan 
ezik.  

Baldintzok lizitazioan jasotakoak dira, 
baina Jone Urdanpilleta zinegotziak azpi-
marratu duenez, baldintza horiek adostu  
daitezke. 

Kontratuaren iraupena eta kanona
Kontratuaren iraupena urtebekoa izango 
da, hitzarmena izenpetzen den egunetik 
kontatzen hasita. Hala ere, kontratuaren 
indarraldia urtez urte luzatu ahal izango 
da, beste 3 urtez, 4 urte bete arte. Prezioei 
dagokionez, gutxieneko kanona hileko 25 
eurokoa izango da (+ %21eko BEZ-a 5,25, 
guztira 30,25 euro). Lizitatzaileek kopuru 
hori igo dezakete euren eskaintzetan. 
Edozein kasuan, ez da kanonaren  
berrikuspenik egingo kontratuak irauten 
duen epealdi osoan.

Bestelako eskakizunak
Pleguetan, besteak beste, bi baldintza 
ezartzen dira. Alde batetik, esleipen-
dunak hizkuntza gaitasuna bermatu  
beharko du: eman beharreko zerbitzuen 
izaera kontuan izanik, Europako Erre-
ferentzia Markoaren B2 gaitasun maila 
(ahozko partea) egiaztatu beharko dute 
jardueran parte hartuko duten langileek. 
Beste alde batetik, elikagaien manipu-
latzaile titulua izan behar dute, legearen 
arabera horretara behartuta daudenek. 

El Ayuntamiento de Usurbil sacó a lici-
tación pública en julio pasado los ser-
vicios de bar del Hogar de Jubilados 
Arrate de Aginaga. En el plazo dispues-
to para  la presentación de ofertas no 
se presentó nadie, por lo que la adjudi-
cación ha quedado vacante. Aún y todo 
el gobierno municipal sigue trabajando 
para que finalmente se pueda adjudi-
car el bar y Aginaga siga disponiendo 
de este servicio tan crucial para el pue-
blo. Si alguien tiene interés por esta ad-
judicación, no tiene más que acercarse 

al Ayuntamiento y allí se le dará toda la 
información disponible.

Según consta en el pliego de condicio-
nes, la licitación es para un año, pro-
rrogable anualmente por otros tres 
años, como máximo a cuatro. El canon 
mensual mínimo se ha establecido en 
25 euros (más el 21 % de IVA, asciende 
a 30,25 euros mensuales); no se exige 
ningún tipo de garantía. El canon no 
se revisará en la duración del contrato. 
Por otra parte, entre los servicios inclui-

dos en la adjudicación se encuentra la 
limpieza de los aseos y las escaleras. 
El Ayuntamiento, por su parte, se  
compromete a entregar el bar comple-
tamente provisto. El gasto de suminis-
tro (agua, gas, electricidad y basuras) 
corren a cuenta del Ayuntamiento. En 
el inventario, incorporado al contra-
to, se recogerá una relación de todos 
los bienes del Ayuntamiento deja en  
manos de la contratista. Los precios del 
bar serán los concertados por el Ayun-
tamiento. 

El bar del hogar de los jubilados Arrate sigue sin adjudicatario

Gutxieneko kanona, 
hilekoa, 25 eurokoa 
izango da, eta Udalak 
taberna erabat  
horniturik utziko du. 
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kintzaileei laguntzeko eta 
Usurbilen hutsik dauden 
m e r k a t a r i t z a - l o k a l e t a n 
jarduera ekonomiko be- 

rriak sustatzeko asmoz, diru-lagun-
tza deialdia kaleratu zuen maiatzean 
Usurbilgo Udalak, eta epea amaitzear da. 
Hain justu, irailaren 30a da proiektuak 
aurkezteko azken eguna. Udaleko erre-
gistroan aurkeztu behar dira eskaerak.

Diru-laguntza horren onuradunak 
honako hauek izango dira: Usurbilen 
hutsik dagoen merkataritza-lokalen 
batean jarduera ekonomiko berri bat 
abian jarri nahi duen edonor,  eta ekin-
tzaile interesatuaren bizilekua edozein 
izanik ere, izan Usurbil edo izan beste 
udalerri bat. Halaber, ekintzaileak jardu-
erari berari dagokion Jardueren gaine-
ko Zergan alta emanda egon beharko 
du, gehienez ere, hiru urteko antzina-
tasunarekin. Edonola ere, lehentasuna 
proiektuok izango dute: batetik, herri-

gunean nahiz auzoetan gaur egun herri- 
tarrei eskaintzen ez zaizkien zerbitzuekin 
lotura duten proiektuek; eta, bestetik, 
ixtera doazen edo itxi berriak diren jar-
duerekin jarraitu nahi duten proiektuek. 

Lokalaren alokairu-
aren ordainketan lagun- 
tzeko izango da diru-laguntza. Alokairu-
aren prezioa, gehienez ere, 10 euro metro 
koadroko izan beharko du, eta alokairu-
an hartzen den lokalaren kontratuak 12 
hilabeteko iraupena izan beharko du, 
gutxienez. Lehen bi urteetan emango 
ditu laguntzak Udalak, edonola ere,  
urtero egin beharko da eskaera. Guztira, 
7.200 euro bideratuko ditu Udalak lehen 
urteko alokairuen ordainketetarako, eta 
4.800 euro bigarren urtekoak ordaintze-
ko. Hala, lehenengo urtean, alokairuaren 
gastuaren % 40a ordainduko du, gehie-
nez ere 300 euro hilean; eta, bigarren  
urtean, alokairu-gastuaren % 30a,  
gehienez ere, 200 euro hilean. 

Hilaren 30ean bukatzen da 
jarduera berri bat abian jartzeko 
diru-laguntzak eskatzeko epea  
Hutsik dauden merkataritza-lokaletan jarduera ekonomiko berriren bat abiatzeko gogoz 
dauden ekintzailei zuzendutako laguntzak dira, lokalaren alokairua ordaintzen laguntzeko.

Kabiene erabiltzeko beka-deialdia, amaitzear
Enpresa-proiektu berri bat duen ekin-
tzaileari laguntzeko, Kabiene elkar-
tearen elkarlan gunean urtebeteko  
erabilera ordaintzeko Hasiz Hazi beka-
deialdia martxan dago, eta irailaren 30ean  
bukatzen da ere eskaerak egiteko epea. 
Beka hori Kabiene eta Udalaren arteko 
lankidetzan oinarritzen da. Kabiene 
elkarlanerako gune bat da. Lanerako  
espazio bat ez ezik, baliabideak eta espe-
rientziak partekatzeko leku bat ere bada. 

Han lanean ari diren kideen esperientzi-
etatik ikasi ahal izango dute bekadunek 
eta harreman-sare indartsuagoa osatu. 
Udalak 2.178 euro bideratu ditu beka 
honetarako. Bekaren gehieneko zen-
batekoa 1.089 eurokoa izango da, beti 
ere ekintzaileak urtebete egiten badu 
Kabienen. Diru-laguntzaren zenbatekoa 
12 hilabetetako alokairu-gastua (75 €/
hileko) eta honi dagokion % 21eko BEZ-a 
(15,75 €/hileko) izango da. 

Ayudas para 
emprendedores
El Ayuntamiento aprobó el 8 de mayo 
la convocatoria del 2018 que regula 
la concesión de subvenciones para el 
alquiler de locales vacíos, que tienen 
por objeto apoyar a las personas  
emprendedoras y fomentar así nue-
vas actividades económicas en los lo-
cales comerciales vacíos de Usurbil. 
El plazo para presentar los proyectos 
finaliza  el 30 de septiembre. Se desti-
narán 7.200 euros, y cualquier perso-
na será beneficiaria de la ayuda, tan-
to física como jurídica, sea de Usurbil 
u otro lugar. Aún y todo, tendrán 
prioridad los proyectos relacionados 
con servicios que actualmente no se  
ofrecen, y los proyectos que supon-
gan una continuación de activi-
dades que vayan a cerrar o han sido  
recientemente cerradas. El aspecto 
subvencionable por esta ayuda 
económica será el gasto de alquiler 
de un local comercial vacío. El precio 
del alquiler tiene que ser como máxi-
mo de 10 euros por metro cuadrado, 
y el contrato del local que se alquila 
deberá de tener una duración míni-
ma de 12 meses. Las ayudas se darán 
por dos años consecutivos. 

La beca Hasiz Hazi
Por otro lado, también finalizará 
el 30 de septiembre el plazo para 
optar a la beca Hasiz Hazi, una 
beca dirigida a cubrir los gas-
tos de estancia de las personas  
emprendedoras en el espacio de 
colaboración de Kabiene. La cuantía 
de la subvención cubrirá el gasto de  
alquiler de 12 meses: 75 euros al mes. 

E
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Herri-ondare biziak 
Sagarra eta sagardoaren bueltan lanean jarduten duten herri-eragileak, Udala eta herriko sagardogileak batu ziren aurkezpenean.

surbilgo Udalak, Alkartasuna 
Kooperatibak, Sagardoaren 
Unibertsitateak, Sagardo 
Egunaren Lagunak, Noaua!k 

eta Gipuzkoako Sagardogileen Elkarteak 
Usurbil: sagarraren bihotza, sagardoaren 
kultura marka eratu dute, sagarraren eta 
sagardoaren kultura zabaltzeko eta he-
rrian egiten diren ekimenak bateratzeko. 

Xabier Arregi alkatearen hitzetan, 
Usurbil, sagarra eta sagardoa elkarri lo-
tutako hiru kontzeptu dira. “Sagarra eta 
sagardoa gure bizimoduaren ardatz izan 
dira mendetan, eta, horregatik, herri-
ondare garrantzitsua dira”. Haatik, ez 
dira kontzeptu geldoak, haren irudiko. 
Herri-ondare biziak dira. “Ez dira soilik 

El Ayuntamiento de Usurbil, la Coop-
erativa Alkartasuna, Sagardo Egunaren 
Lagunak, Sagardoaren Unibertsitatea, 
Noaua! y la Asociación de Sidra Natural 
de Gipuzkoa han impulsado la marca 
Usurbil: sagarraren bihotza, sagardoren 
kultura (Usurbil: el corazón de la man-
zana, la cultura de la sidra), con el obje-
tivo de impulsar la cultura de la sidra 
y coordinar y unificar todas los actos 
que se organizan en Usurbil durante 
todo el año en torno a la sidra y la man-
zana. Tal y como recalcó el alcalde en la  
presentación,  Usurbil, manzana y 

sidra son conceptos entrelazados. “La 
manzana y la la sidra tienen una gran 
tradición, y han sido durante siglos los 
ejes de nuestro modo de vida. Es un pat-
rimonio que ha llegado hasta nuestros 
días muy vivo, y ejemplo de ello es que 
hoy en día constituyen una de las activi-
dades económicas más importantes del 
municipio”. Son muchas las actividades 
que se desarrollarán en otoño.  El 29 
de septiembre tendrá lugar la final del  
Concurso Popular de Sidras de Eu-
skal Herria en el frontón. La agenda se 
puede consultar en www.usurbil.eus . 

Un nuevo impulso a la sidra  

“Usurbil: sagarraren bihotza, sagardoaren kultura” marka eratu dute Udalak eta herriko 
eragileek, sagarraren eta sagardoaren kultura zabaldu eta ekimenak bateratzeko. 

kontzeptu historikoak, geldoak. Ekinean 
ari diren kontzeptuak dira”. Izan ere, sa-
garra eta sagardoa ardatz duen jarduera 
ekonomiko indartsua du Usurbilek. 

Horren lekuko da urtean zehar sagarra 
eta sagardoaren bueltan antolatzen 
diren ekintza eta saioak. Esaterako,  
Sagardo Eguna antolatzen herri aitzin-
daria izan zen Usurbil eta dagoeneko 
37 aldiz egin da; eta Sagastiak Loretan 
zikloaren 6. edizioa egingo da aurten. 
Hala ere, horiek guztiak koordinatze-
ko beharra ikusi da, eta behar horri  
erantzuten dio, hain zuzen ere, Usurbil: 
sagarraren bihotza, sagardoaren kultura 
markak. “Urteko egitaraua bateratua iza-
teak indarra eta oihartzuna ematen dio 

U

gure eskaintzari, bai kanpora begira bai 
barrura begira. Gainera, herriko eragi-
leen arteko lankidetza, proposamen eta 
ekimen berriak ernaltzeko modua iza-
tea nahi genuke”. Hortaz, sagarraren eta  
sagardoaren kultura, zabaltzeko eta sen-
dotzeko tresna da. “Iraganean zer izan 
garen ezagututa, etorkizunera begirako 
apustua da”. 

Udazkeneko agenda, ekitaldiz lepo
Jakoba Errekondo Sagardoaren Uni-
bertsitatea elkarteko kideak urrats  
garrantzitsutzat jo du: “Egun sagarra eta 
sagardoaren inguruan osatzen den egi-
taraua urte osokoa da. Txotx garaia eta 
Sagardo Egunetik harago doa. Ez da inon 
halako egitaraurik osatzen”. Bi ekimen 
nabarmendu ditu. Batetik, Alkartasunak 
eskaintzen duen formakuntza. “Euskal 
Herrian egiten den bakarra da. Ekartzen 
dituen irakasleak ez dira edozein”. Eta, 
bestetik, Noaua! Kultur Elkarteak Santo 
Tomas egunean antolatu ohi duen he-
rriko etxeetako sagardo lehiaketa. 

Udazkeneko agenda ekitaldiz lepo  
dator. VI. Sagastiak Loretan zikloaren 
barruan, hainbat ekimen eta solasal-
di antolatu dituzte. Arestian aipatuta-
koaz gain, badira nabarmendu beha- 
rreko beste bi ekitaldi ere: irailaren 29an 
Eus-kal Herriko IV. Sagardo Txapelketa  
herrikoiaren finala Usurbilen jokatuko da; 
eta azaroaren 10erako Txokoaldeko Txa-
laparta Txokoarekin batera antolatu den 
Txalaparta sagardoa da jaialdia. Usurbilen 
sagardoak, egurrak eta txalapartak izan 
duten lekua ezagutzeko aukera parega-
bea eskainiko du. 
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Eskola-kirolean lanean  
aritzeko bi hezitzaile 
behar dira

Usurbilgo eskola-kirolean bi hezitzai-
le behar dira, eta hori dela-eta, lan-
eskaintza egin dute Usurbilgo Udalak, 
Udarregi Ikastolak eta Noaua! Kultur 
Elkarteak. Zirimara proiektuan jardun-
go dute beste bost hezitzailerekin ba-
tera. Lanaldia urriaren 1etik ekainaren 
15era artekoa izango da, eta asteko 
zazpi orduko kontratua izango dute. 

Hona hemen deialdiaren xehetasunak:

Profila
- Lanpostuarekin erlazionatutako  
lan-esperientzia izatea. Zehazki,  
gorputz-adierazpenaren arloan (dan-
tza, zirkoa, mimika…); kaleko zein 
naturako joko-jolasetan; eta, aisialdiko  
zuzendari edo/eta hezitzaile moduan.

- Aisialdiko zuzendari tituluduna edo/
eta aisialdiko begirale tituluduna  
(azken hori bete beharreko ezinbeste-
ko baldintza izango da).

- Usurbildarra eta euskalduna izatea. 

Epemuga, irailaren 17a
Curriculumak eskolakirola@udarregi.
eus helbidera bidal daitezke edota 
Udarregiko idazkaritzan utz daitezke, 
irailaren 17a baino lehen. Curricu-
lum guztien artetik bost hoberenak 
hautatuko dituzte eta irailaren 19an  
arratsaldeko 17:00etan elkarrizketa 
batera deituko dituzte. Era berean, 
bost horietatik aukeratuko dira bi hau-
tagaiak,  eta epaimahaiaren ebazpena 
irailaren 21ean emango da ezagutzera. 

Ugartondoko obrak, hastear
Jaureguizar enpresak jakitera eman duenez, urrian jarriko dituzte obrei ekiteko azpigiturak, 
eta azaroan hasiko dira etxebizitzak eraikitzen. 

Ugartondo eremua prest dago obrak hasteko. 

El proyecto de urbanización del sector 
de Ugartondo ha recibido prácticamente 
todas las aprobaciones para que comien-
cen las labores de construcción de las  
viviendas tasadas y las de protección ofi-
cial. Serán en total 92 viviendas: 46 tasa-
das y otras 46 de protección oficial. 

Las obras comenzarán a mediados de 
octubre. Exactamente, en octubre insta-
larán la infraestructura necesaria para la 
ejecución de la obra. En noviembre em-
pezará la construcción de las viviendas 
y los trabajos de urbanización. Según la 

Las obras comenzarán en breve

zken orduko ezustekorik ezean, 
Ugartondoko etxebizitzak erai-
kitzeko lanak urriaren bigarren 
hamabostaldian hasiko dituzte. 

Halaxe adierazi dio Jaureguizar enpre-
sak Udalari. Urrian obrak egiteko azpie-
giturak instalatuko dituzte eta azaroan 
hasiko dira babes ofizialeko etxebizitzak 
eta etxebizitza tasatuak eraikitzen. Guzti-
ra, Ugartondoko eremuan 46 etxebizitza 
tasatu eta beste horrenbeste babes ofi-
zialeko eraikiko dira, beren garaje eta 
trastelekue kin. 

Udalak baimen guztiak emanak ditu jada. 
Etxebizitza tasatuen eta babes ofiziale-
koen lizentziak abuztuaren 20an onartu 
zituen Udaleko Gobernu-Batzordeak. 
Aurrez Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen 

A
Sailak oniritzia eman behar zion Jau-
regizar enpresak aurkeztutako indusketa-
planari, eta hori iritsi zain atzeratu dira 
lizentziak. 

Gauzak horrela, Jaureguizar enpre-
sak Udalari jakinarazitako plangintzan,  
urrian       hasiko dituzte erai-
kitzeko lanei   ekiteko beharre-
ko prestaketa-lanak eta azaroan  
hasiko dira etxebizitzak eraikitzen eta  
urbanizazioko lanak.

Bi urteko iraupena 
Etxebizitzak eraikitzeko planifikazioan 
jasota dagoenez, obrek bi urte iraungo 
dute. Horrenbestez, bi urte barru, 2020ko 
azaroan, etxebizitzak eraikita eta bizitze-
ko prest egon beharko dute. 

planificación del proyecto, se prevee que 
las obras se prolonguen durante dos 
años aproximadamente, con lo que para  
noviembre de 2020 tendrán que estar 
finalizadas y entregadas las llaves. 

El comienzo de las obras se ha retrasado 
más de lo previsto. El permiso de exca-
vaciones del Gobierno Vasco ha tardado 
en llegar, premisa indispensable para 
que el ayuntamiento otorgue el permiso 
de obra.  Todas las licencias se aproba-
ron en la junta local celebrada el 20 de 
agosto.

Lanaldia urriaren 1etik ekainaren 15era bi-
tarte izango da, astean zazpi orduz. Curri-
culumak hilaren 17rako bidali behar dira.
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urreikusi baino hiru hilabete 
beranduago hasiko dira Oiar-
do kiroldegiko igerileku txikia 
handitzeko obrak, izan ere,  

lanak esleitzeko lehen deialdira ez zen 
enpresarik aurkeztu, eta horrek atzera-
tu du prozesu guztia. Deialdian hainbat 
aldaketa egin behar izan zituzten, eta 
bigarrengo deialdira bi enpresa aurkeztu 
ziren. Hala, Construcciones Mariezcu-
rrena SL enpresari adjudikatuko zaizkio 
lanak, eta, dena ondo bidean, irailaren 
amaieran obrei ekitea aurreikusten da. 
Sei hilabetetan amaitu beharko ditu  
lanak, eta Udalak 767.642,76 euroko  
inbertsioa egingo du.  2018ko aurre-

Las obras de ampliación y rehabilita-
ción de la piscina infantil del polide-
portivo municipal Oiardo comenzarán 
el 24 de septiembre, tres meses más 
tarde de lo previsto inicialmente. La ra-
zón fundamental de la demora ha sido 
que en la primera convocatoria para la  
adjudicación de las obras no se presen-
tó ninguna oferta, pero tras hacer algu-
nas modificaciones en las condiciones, 
se encauzó el problema y ya a la segun-
da convocatoria se presentaron dos 
empresas. La empresa Construcciones 
Mariezcurrena SL será la encargada de 
llevar a cabo las obras, que arranca-
rán en breve con un presupuesto de 
767.642 euros y un plazo de ejecución 
estimado de seis meses de obra. Por lo 
tanto, se prevee que para marzo, apro-
ximadamente, estén finalizados los 
trabajos. Esta actuación es la inversión 
más importante incluida en los pre-
supuestos de 2018, y cuenta con una 
subvención de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, que aportará 257.800 euros.

Mediante esta intervención el Ayunta-
miento pretende favorecer las condi-
ciones de uso del polideportivo, ya que 
todas las personas, independientemen-
te de la edad, sexo, procedencia o de 
su condición física dispongan y tengan 
acceso a unas buenas instalaciones 
donde puedan hacer deporte o llevar a 
cabo actividades de ocio para, en defini-
tiva, mejorar su calidad de vida. 

Las actuaciones previstas consisten, por 
una parte, en la reforma de las instala-
ciones de climatización y ventilación de 
las piscinas, y por otra parte, dar solu-
ción a los problemas de accesibilidad 
y espacio de la piscina infantil. El poli-
deportivo cuenta con 2.557 abonados, 
y la piscina infantil es una de las insta-
laciones que más se utiliza, por lo que 
ello ha generado problemas de espacio. 
Por lo tanto, se agrandará y se elimina-
rá el peldaño de entrada, dejándolo al 
mismo nivel que la piscina grande. A los 
abonados del polideportivo se les ha 
aplicado una compensación del 20 % 
en el abono de este año, por las conse-
cuencias que acarrea las obras.

Las obras de la  
piscina comenzarán 
el 24 de septiembre

Artzabalgo obrak
Artzabalgo plaza konpontzeko la-
nak urriaren hasieran hasiko dituzte. 
Puntapax kaleko 10-12-14 eta 16ko 
bizilagunek eta Udalak hitzarmena 
sinatu zuten iazko azaroan obraren 
finantziazioaren gainean. Hitzarme-
nean jasotzen denez, Udalak plazako 
zoladura konpontzeak eragingo duen 
kostua bere gain hartuko du (267.000 
euro), eta, bizilagunek, euren alde-
tik, inpermeabilizazioko gastuak or-
dainduko dituzte, hots, 64.000 euro. 
Udaran lizitatu da obra eta eskaintza 
bakarra aurkeztu da: Landa e Imaz SA 
enpresa. Proposamena ontzat eman 
da, eta egun gutxi barru sinatuko 
dute kontratua Udalak eta enpresak.

kontuetako inbertsiorik garrantzitsuena 
da. Proiektu honek Gipuzkoako Foru  
Aldundiaren diru-laguntza jasoko du, hau 
da, 257.800 euro. Obrek erabat baldin-
tzatuko dute igerilekuaren erabilera, izan 
ere, martxora arte, gutxi gorabehera, 
itxita egongo da, eta, ondorioz, Udalak  
% 20eko konpentsazioa aplikatu die aur-
ten kiroldegiko abonatuei.

2.557 abonatu ditu kiroldegiak
Lanon eraginez, nabarmen hobetuko 
dira igerilekua eta azpiegiturak. Kirolde-
giak 30 urte ditu. Eraikuntza zaharra da, 
eta premia handia du berritzeko eta iris-
garri bihurtzeko. Gainera, mugimendu 
handia du: egun 2.557 dira abonatuak, 
hau da, biztanleriaren % 41k erabiltzen 
ditu kirol-instalazioak. Eta horrek espazio 
arazoak ere eragin ditu. Hori oso nabar-
mena da, esate baterako, igerilekuaren 
kasuan. Ikastaroak direla-eta, igerileku 
txikia gainezka egon ohi da sarri. Eta, 
gainera, igerileku txikiaren erabilera oso 
mugatua da, ez baita batere irisgarria. 

Hain zuzen, horrek guztiak eragin du 
inbertsioaren beharra. Obra honetan,  
igerilekura sartzeko koxka kendu egingo 
da, muga handia baita elbarritasunen 
bat dutenentzat, eta igerileku handiaren 
maila berean jarriko da; eta, bestetik,  
kiroldegiko sarrerari zati bat kenduta, 
handitu egingo da nabarmen. Halaber, 
lan horiek baliatuko dira, ikusten ez den 
eta igerilekuaren azpian dauden insta-
lakuntza guztiak berritzeko (tuberiak, 
kalderak, berogailuak….). 

A

Igerileku txikia handitzeko lanak 
irailaren 24ean hasiko dituzte
Mariezcurrena enpresak egingo ditu obrak eta sei hilabete irautea aurreikusten da. Udalak 
izugarrizko inbertsioa egin du proiektu honetan: 768.000 euro bideratuko ditu. 

Igerileku txikira sartzeko koska kendu egingo da, eta igerileku handiaren maila berean jarri.
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eroz eta gutxiago 
falta da Euskaraldia 
hasteko, eta ekime-
nak ugarituz doaz. 

Hala, Euskaraldia antolatzen 
ari den herriko taldeak eki-
taldi bat antolatu du hilaren 
19rako Euskaraldia, zergatik eta 
zertarako? goiburupean. Olatz 
Altuna eta Inaxio Usarralde 
herritarrek gidatuko dute. 
Hain justu, hurrengo egunean  
bertan hasiko da izena emate-
ko epealdia. 

Euskaraldia azaroaren 23tik 
abenduaren 3ra bitarte izan-
go da Euskal Herria osoan.  
Ekimen horretan 11 egunetan 
hizkuna-praktika berri bat 
gauzatzera gonbidatuko dira herritarrak. 
Ariketa horren subjektuak 16 urtetik gora-
ko helduak izango dira eta 11 egunez hel-
duen hizkuna-ohiturak aldatzeko ariketa 
kolektibo bat egitea da proposamena, 
ulermena balioan jarrita. Horretarako, 
bi subjektu mota bereizi dira: ahobiziak 
eta belarriprestak. Ekimenaren helbu-
rua da, besteak beste, ariketa praktiko  
horren bidez ikusaraztea eta biziaraztea 
hizkuntza-ohiturak alda ditzakegula, eta, 
ahal dela, 11 egun horiek pasa ostean, 
hizkuntza-praktika berri horiei eustea.

Udalbatzaren babesa
Uztaileko osoko bilkuran, aho batez onar-
tu zuen udalbatzak Euskaraldia Udalean 
sustatzeko erakunde-adierazpena, 
eta, horrenbestez, “erantzukizunez eta  
eredugarritasunez jokatzeko” konpromi-
soa hartu zuen. Erakunde-adierazpenak 
nabarmentzen duenez, Usurbilen bizi 
den bi urte edo gehiagoko biztanleriaren  
% 72,51 euskalduna da eta beste  
% 11,13ak euskara ulertzen du. Admin-
istrazioari dagokionez, Usurbilgo ordez-
kari politikoen % 100 gai da euskaraz hitz 
egiteko eta udal-langile publiko guztiak 
ere bai. Haatik, erabilera-datuek diote 
Usurbilen kale-erabilera % 54ekoa dela. 
“Badugu non hobetu”.

G

Háblame en euskera, que yo te en-
tiendo. Independientemente de que 
te conteste en euskera o en cas-
tellano, quiero que me hables en  
euskera.

Euskaraldia,  
zergatik eta zertarako?

Herritarrek eta udal-ordezkariek egin dute bat.

Euskaraldian izena emateko epea irailaren 20ean zabalduko dute. Aurretik, ordea, hilaren 
19an, Olatz Altuna eta Inaxio Usarralde herritarrekin solasaldia antolatu dute Sutegin.

Euskaraz dakiten guztiei zuri euskaraz 
egiteko gonbitea egingo diezu. Euskara 
ulertzen duzula adieraziko diezu eta 
zurekin euskaraz hitz egin dezatela  
eskatu. Zuk euskaraz edo erdaraz eran-
tzungo duzu, baina zuri euskaraz egiteko 
eskatuko duzu. 
Belarriprest izateak ez du euskaraz hitz 
egiteko gaitasunarekin zerikusirik, jokae-
rarekin baizik! Dakienari zuri euskaraz 
hitz egiteko gonbitea egin nahi diozu? 

Belarriprest zara!

Hablaré en euskera con las perso-
nas que lo entienden, aunque ellas 
me contesten en castellano. Y al diri-
girme a quien no conozco, al menos 
mi primera palabra será siempre en 
euskera.

Euskaraz egingo diezu ulertzen duten 
guztiei. Edonon, edonoiz eta ulertzen 
duen edonorekin arituko zara euskaraz. 
Ezagutzen ez dituzunekin lehen hitza  
euskaraz egingo duzu, eta ulertzen bal-
din badute, hortik aurrerakoak ere bai.
Ahobizi izateak ez du euskaraz hitz 
egiteko gaitasunarekin zerikusirik,  
jokaerarekin baizik! Ahal duzun guztietan 
euskara erabiltzeko prest? 

Ahobizi zara!

Ya queda menos para que comienze 
el Euskaraldia, y los actos se multipli-
can. Por ejemplo, con el objetivo de 
impulsar al máximo la participación 
ciudadana, la comisión de Usurbil 
ha organizado un acto para el 19 de 
septiembre, bajo el título El Euskaral-
dia, para qué y por qué?. Precisamen-
te, el periodo de inscripción comien-
za el siguiente día al acto, el 20 de 
septiembre. 
La propuesta que hace el Euskaral-
dia a la ciudadanía es la siguiente: 
del 23 de noviembre al 3 de diciem-
bre de 2018, de manera coordinada 
en toda Euskal Herria, probemos 
a relacionarnos en euskera entre  
todas las personas que hablamos 
o entendemos el idioma. De esta  
forma se quieren transformar las 
inercias lingüísticas en las que cae-
mos en nuestro día a día y probar 
que es posible comunicarnos en 
euskera en más situaciones de las 
que imaginamos.

El 20 comienza  
el periodo de  
inscripción
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