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kusi dugu oiloaren ipurdia 
Potxoenean sartu ezinda. Sen-
titu dugu oilo ipurdia herriko 

festei hasiera ematean, oilasko biltzai-
leen, erraustegiaren aurkako manifes-
tarien, erraldoien, dantzarien, txistula-
rien, herritar askoren eta falta zirenen 
(Xua, Olatz, Patxi) artean. Herri bakarra 
izan gara uda min errean gaztain erre- 
tzaileei aitortza egin diena. Ondo 
merezitakoa.

Halaxe abiatu ziren Santixabelak, eta 
atsedenik gabe egin dute aurrera, nola 
egunez hala gauez, denok gozatzeko 
moduko egitarauaren konpasean. De-
nentzat izan da dibertimendua, eta he-
rritar serioenak ere lotsak alde batera 
utzita ikusi ditugu. Zer da ba festa, axo-
lagabe aritzea ez bada?

Iritsi da biharamuna, uztailaren 3a. Utzi 
dio Potxoeneak oilategi izateari eta buel-
tatu dira gure espazioak eta bizimoduak 
eguneroko arruntera.

Oroimenaren zakuan geratuko zaizkigu 
egunotako kantuak, algarak, dantzak, 
ikuskizunak, parrandak... Argazkila- 
rien kamerek ere jasota edukiko dituzte 
festa giroko hainbat pasadizo, eta, nork 
daki, Sutegiko erakusketa-aretoan ikus-
gai izango dira hamarkada batzuk ba- 
rru. Herriaren erretratu bikaina geratzen 
da, aurten ere ikusi ahal izan duguna. 

Errespetu handiz joan direla esango 
nuke. Liskar girorik gabe, disfrutatuz 
eta disfrutatzen utziz. Guk dakigula ez 
da sexu erasorik gertatu, eta hori lor-
pen sozial handia da. Mugimendu femi-
nistak eragin duen aktibazio sozialaren 
lorpentzat hartu behar dugu. Badugu 
zertan hobetu, hala ere. Esate baterako, 
kontsumo arduratsurako bidean, gaz-

teak umeegi hasten zaizkigu kontsumo 
desegokietan; bestalde, zenbaitetan ez 
gara egoki aritzen kaleak txukun man-
tentzeko edo birziklatzeko zereginetan. 
Festek endredoak ere ekartzen dituzte, 
eta deserosotasun edo kalteren bat 
jasan dutenen pazientzia ere baloratu 
nahi nuke.

Eskerrak eman nahi dizkiet herritar guz-
tiei, eta bereziki antolaketan eta lagun- 
tzen aritu direnei. Usurbilgo festek du-
ten izaera herritarren inplikazioari zor 
zaio. Horrexegatik, egunotan herria her-
riago izan da, eta usurbildarrok gure ar-
tean konplizeago. 

Iritsi da biharamuna. Aldapa gora ekin 
diogu gaurko egunari, baina eutsi goiari, 
gutxiago falta da-eta datorren urteko 
Santixabeletarako!

Oilo ipurdia 
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea

I

 @xarregi

    alkatea@usurbil.eus

Hemos visto cómo se han atascado las gallinas 
en las ventanas de Potxoenea. Hemos sentido 
carne de gallina en el chupinazo, entre oilasko-
biltzailes, manifestantes anti-incineradora, 
gigantes, dantzaris, txistularis, y también he-
mos recordado a las que no han podido estar 
presentes (Xua, Olatz, Patxi). Seremos el único 
pueblo que en pleno calor de verano se ha 
acordado de los asadores de castañas. Mere-
cido reconocimiento. Así empezaron las fies-
tas que han perdurado día y noche, al compás 
marcado por un amplio programa. Todas y to-
dos hemos encontrado momentos y espacios 
para la diversión, y hasta el más serio se ha 
desmelenado. No puede ser de otra manera.
Hoy es 3 de julio. Potxoenea ha dejado de ser 
un gallinero y estamos de vuelta a la normali-
dad. Quedan para nuestro recuerdo los cantos, 
bailes, espectáculos, juergas... Momentos que, 
quién sabe, habrán sido captados por alguna 
cámara y quizás se expongan en el futuro. Un 
pueblo en fiestas siempre es un retrato que 
merece la pena, tal y como hemos podido dis-
frutar en la exposición de este año.
Diría que en las fiestas ha prevalecido el respe-
to, en un ambiente que no ha dado pie a dispu-
tas. Se ha disfrutado y se ha dejado disfrutar. 
Hasta donde sabemos, no ha habido ninguna 
agresión sexista, y ese es un gran logro popu-
lar, fruto de la activación social que ha promo-
vido el movimiento feminista.
También es verdad que hay cuestiones en las 
que debemos mejorar. Nos preocupa la ten-
dencia al consumo inadecuado y precoz de la 
juventud, o el descuido en la limpieza de nues-
tras calles dejando de lado el reciclaje. 
Quiero valorar la paciencia de todas y todos 
ante las molestias propias de los días festivos. 
Y quiero agradecer a todas aquellas personas 
que han participado en las fiestas, en particu-
lar a aquellas que han ayudado en su organi-
zación. La implicación del pueblo es un fac-
tor diferenciador, que hace que las fiestas de 
Usurbil sean auténticamente populares.
Es el día después. Es difícil reiniciar la marcha 
del día a día, pero nos queda el consuelo de 
que ya queda menos para las fiestas del año 
que viene.

UZTAILA.indd   1 2018/07/04   10:48:52



skola kirola berritzeko egitas-
moa osatu dute Udarregi Ikas-
tolak, Usurbilgo Udalak eta  
Noaua Kultur Elkarteak: ZIRIMA-

RA, gelditu gabe jardunean. Proposamen 
hori hezurmamitzen aritu den lantaldeko 
kide da Beñat Larrañaga, Udarregi Ikasto-
lako Lehen Hezkuntzako ikasketaburua. 
Harekin elkartu gara, proiektuaren non-
dik norakoetan arakatzeko. Larrañagak 
argi dio: “Aisialdiak kirola barnebildu be-
har du”. Horixe da gakoa.

Zer dela eta sortu da eskola kirola be-
rritzeko planteamendua?
Hezkuntzaz hitz egiten denean, hezkun-
tza formalaz eta ez formalaz ari gara. Hez-
kuntza ez formalean eragin nahi dugu, 
eta ikastolan pedagogia mailan sustatzen 
ari garen aldaketak txertatu nahi ditugu, 
hala nola jangelan, jolas-garaian edota 
eskola kirolean. Koherentzia izan behar 
dugu, ikastola bezala. Barruan zein kan-
poan egin behar ditugu aldaketak. 

Zer-nolako edukiak nagusitu dira 
gogoeta horretan?
Urtetan ondo funtzionatu du eskola ki-
rolak. Eskaintza serioa izan da, monitore 
formatuekin, eta orain buelta bat ema-
tera goaz. Inklusioa, generoa, autoges-
tioa, sormena, naturarekin harremana, 
beste mota bateko jolasak, adinen arteko 
lotura, familien parte-hartzea, herria-
rekin lotura... gisako lan-ildoak txertatu 
nahi ditugu proiektu berritu honetan. 

Patioan ere egin dituzue aldaketak.
Ikastolaren lan-ildoetako bat generoare-
na da. Jolas-garaian telebistako kirolak 
gailentzen ari zirela ikusi genuen, eta kirol 
horietan parte hartzen duen gehiengoa 
mutilak zirela. Gizartean, nagusiki, erre-
ferente maskulinoak daude, eta hori ez 
erreproduzitzeko neurriak hartu ditugu. 

14-16 urterekin kirola egiteari uzteko 
arrazoi nagusia zein da? 
Ikerketa sakonagoa egin beharko litza-
teke, baina ikusi dugu, gehien bat, kirol 
eta lehia eredu bat nagusitzen dela eta 
hori ez dela hainbatentzat erakargarria. 
Gure ustez, hori da arrazoi nagusia ez 
jarraitzeko. Badaude pertsona batzuk 
lehia gustuko dutenak eta lehia behar du-
tenak, eta ondo iruditzen zaigu.

Lehiak ez du zertan txarra izan.
Hala da. Lantaldean egon garen gehienok 
lehia bizitu dugu, lehia gustatu izan zaigu 
eta zenbaitzuk elitea ezagutzera eta pro-
batzera iritsi gara. Eremu horretan espe-
rientzia onak eta txarrak daude. 

Lehiak frustrazioa ekar dezake.
Hortik asko ikasten da, baina frustra-
zioa kudeatzeko erremintak behar dira. 
Gaur egun, ume asko 7 urterekin lehia-
tzeko ereduan murgilduta daude da-
goeneko. Adin horretan, hori kudeatzeko 
gaitasunik ez dute. Inguruak lagundu be-
har die. Zorionez, Usurbilen eskola kirole-
an dagoen jendea oso ona da; hemendik 
kanpo, izugarrikeriak ikusten ditugu. 

Oinarritik hasi behar dugu beste eredu 
bat lantzen, lehiatik eta kirol zehatz ba-
tzuetatik at dagoen kirol eredua, gerora 
eskaintza hori zabal dadin. 

Lehen hezkuntzan hasiko da, baina  
arnas luzeko egitasmo bat izateko 
bokazioaz jaio da. Noaua eta Udala 
ere batu dira egitasmora. Ikastolatik 
harago doan herri-ekimena da, beraz?
Asmoa hori da, bai. Hausnarketa egin 
dugu, eta orain martxan jarri dugu. 
Adostasuna lortu dugu horretarako, eta 
hori ez da gutxi. Hiruren arteko elkarlana 
ezinbestekoa izan da. Lehia eta lehia-
ketatik haragoko beste kirol- eta aisialdi-
eskaintza bat eratzea da gure asmoa. 
Taldea konprometituta dago horrekin. 
Baina, eskaintza hori osatzeko, ezinbeste-
koa da beste eragile batzuekin elkarlan-
erako esparruak irekitzea, hala nola Gaz-
telekuarekin, Ziortzarekin eta klubekin. 
Egitasmo honen helburua ez da inoren 
espazioa hartzea  edota inoren aurka 
egitea. Ez dagoen espazio bat sortzea da 
helburua, eta jarduera fisikoak egiteari 
uzten dioten gaztetxoei zuzenduta dago, 
nagusiki. 

Hasiera besterik ez da. Ze harrera izan 
du gurasoen artean?
Gurasoen aldetik, oro har, jaso duguna 
positiboa izan da. Kritika batzuk jaso 
ditugu, nagusiki, epeen aldetik azkar 
samar egin dugulako. Arrazoia dute. 
Ados  jarri ginen, eta martxan jartzeko 
aukeran izan gintezkeela baloratu eta 
urratsa egitea erabaki genuen. Lanean 
jarraitzeko, informazioa emango digu 
martxan jartzeak; inkognita bat da gaur 
egun. Iruditzen zaigu funtzionatuko du-
ela, baina behar genuen martxan jarri. 
Klak hori egin. Guztira, 142 haur apuntatu 
dira. Gure estimazioa 140 haur ziren, eta,  
beraz, helburua lortu dugu. 

E

“Kirol- eta aisialdi-eredu berri bat sortu nahi dugu”
Zirimara proiektua landu duen lantaldeko kideetako batzuk.  

“Queremos crear un  
modelo que sea capaz 
de conciliar el tiempo 
libre y la actividad física"

“No es una propuesta 
que va contra nadie,  
sino complementar la 
actual oferta deportiva” 
BEÑAT lARRAÑAGA

Jefe de estudios de Educación Primaria de Udarregi

Beñat Larrañaga Urdanpilleta  
Udarregi Ikastola
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Igerileku txikia  
handitzeko lanak  
irailean hasiko dira
Oiardo kiroldegiko igerileku txikia 
handitu eta irisgarri egiteko lanak 
atzeratu egin dira. Hasierako asmoa 
lanak uztailean hastea zen, baina lanak 
esleitzeko beste lehiaketa bat anto-
latu behar izan du Udalak, eta horrek 
atzeratu egin du prozesu osoa. Edono-
la ere, dena ondo bidean, lanak iraile-
an hastea aurreikusten da, eta mar-
txoan bukatzea. Ondorioz, udaran, 
kiroldegiko funtzionamendua betikoa 
izango da, eta igerilekua irekita izango 
da. Kiroldegia abuztuaren 1etik 15era 
bitarte egongo da itxita, baina opo-
rrengatik. Obrak atzeratuko badira 
ere, abonuetan ez du inolako eraginik 
izango, hau da, % 20ko konpentsazioa 
berdin-berdin aplikatuko die Udalak 
kiroldegiko abonatuei, urte hasieran 
esan bezala. Halaber, atzerapenak 
ez du Diputazioko diru-laguntzetan  
eraginik izango. Udalak obra horretan 
770.000 euro inbertituko ditu. 

Zumarte handitzeko  
eta birgaitzeko lanak  
uztailean hasiko dira
Zumarte Musika Eskola handitzeko 
eta birgaitzeko lanak egiteko lehia-
ketara Construcciones Moyua SL  
enpresa aurkeztu zen soilik, eta, Uda-
lak eskatutako baldintza guztiak bete 
dituela-eta, ekaineko udalbatza saioan 
lanak behin-betikoz Moyuari esleitzea 
erabaki zuten, aho batez. Moyuak 
egindako proposamen ekonomikoa 
1.981.29,02 eurokoa izan da (% 21eko 
BEZ barne), eta, beraz, kopuru ho-
rretan egingo ditu lanak. Data zehatza 
zehazteke badago ere, obrak hilabete 
honetan bertan hasiko dituzte. Ple-
guetan zehaztu zenez, obren iraupena 
urtebetekoa izango da, eta, ondorioz, 
abuztuan lan egin beharko dute.

Gasa sartzeko obrak, hastear
Errauste-plantara gasa eramateko obrak uztailaren 9an hasiko dituzte, Zubietako Amidi  
eta Santuenea artean. Lanek iraun bitartean, errepidea itxi egingo dute ibilgailuentzat.

Iazko udan egin zituzten gasa sartzeko obrak Zubietan, Donostiako aldean.

Según ha informado NorteGas, el próxi-
mo 9 de julio comenzarán los trabajos 
entre Santuenea y el caserío Amidi para 
llevar el gas a la incineradora. Estas obran 
llegan con un año de retraso, ante la 
negativa del Ayuntamiento de Usurbil a 
conceder el permiso de obra, sin que se 
cumpliesen de antemano los requisitos 
establecidos. El ayuntamiento ha sido 
muy riguroso con las condiciones de la 
obra, con el objetivo de que las obras en-
torpezcan en lo menor posible la marcha 
cotidiana de la ciudadanía. 

Para facilitar los accesos a la viviendas, la 
obra será ejecutada por tramos: en una 
primera fase, se realizarán las obras en 
el tramo que va del caserío Amidi hasta 
el acceso al caserío Urteaga; en segunda 
fase, el tramo que va desde el caserío Ur-
teaga hasta Ermotegi; y en tercer lugar, 
el tramo que va desde Ermotegi hasta 
el cruce de Santuenea. Se prevé que las 
obras tengan una duración aproximada-
mente de dos meses. El horario de traba-
jo será de 8:00 a 19:00, de lunes a viernes. 
En casos excepcionales, los sábados de 
agosto en horario de 8:00 a 14:00. Las 
obras, por razones de seguridad, provo-
caran el cierre del camino entre Santue-
nea y Amidi, y solo se permitirá el paso 
a peatones, vehículos sin motor y a vehí-
culos autorizados. Por lo que respecta al 
servicio público, se habilitará un micro-
bús lanzadera desde el caserío Amiri has-
ta Lasarte, sincronizado con la linea T6.

Obras, entre Amidi 
y Santuenea

ztailaren 9an hasiko ditu 
NorteGasek errauste-plantara 
gasa eramateko lanak, San-
tuenea eta Zubietako Amidi  

artean. Iaz egin zituzten Donostia aldeko 
lanak, aurrez inori deus jakinarazi gabe. 
Usurbil aldeko obrak, ordea, urtebetez 
atzeratu dira. Prozesu luze honetan, hain-
bat izan dira Udalaren aldetiko ukapenak 
eta baldintzak. Hasieran, proiektuari ez 
zitzaion baimenik eman, aurreikusitako 
trazaketa ez zelako egokia. Ondoren, 
herritarrei ahalik eta kalterik txikiena  
eragiteko moduko neurriak eskatu ziren, 
beti ere segurtasuna bermatuz. Azkenik, 
prozesu gorabeheratsuaren ondoren, 
astelehenean hasiko dira lanak. Gasa 
sartzeko obra horrek Zubietako mendi 
gainean egin nahi dituzten azpiegiturak 
hornitzeko helburua du.

Obraren baldintzak
Herritarren egunerokoan ahalik eta gu- 
txien eragiteko, obrak hiru fasetan egin-
go dituzte. Amidi eta Urteagako base-
rrien arteko zatia egingo da lehenik; gero, 
Urteaga eta Ermotegi baserrien artekoa; 
eta, azkenik, Ermotegitik Santueneako 
sarrera artekoa. Lanok bi hilabete eskas 
irautea aurreikusten dute. Lan-ordutegia 
8:00etatik 19:00ak artekoa izango da, eta, 
baliteke, abuztuko larunbat batzuetan lan 
egitea, 8:00etatik 14:00ak bitarte. Segur-
tasuna bermatzeko, lanean ari diren egu-
netan errepidea itxi egingo dute ibilgailu 
motorizatuentzat. Asteburuetan, aldiz, 
bidea zabalduko dute.  Halaber, autobusa-
ri dagokionez, lantzadera bat jarriko dute 
Amidi baserritik Lasartera joateko, eta T6 
linearekin sinkronizatuta egondo da.

U
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Varias entidades locales comprome-
tidas con una gestión de residuos 
responsable y sostenible han creado 
la asociación Hobeki, que tiene como 
finalidad crear un espacio para el tra-
bajo conjunto, para intercambiar in-
formación,  y compartir experiencias 
y las buenas prácticas de cada muni-
cipio.  Como principal herramienta de 
trabajo Hobeki hará uso de una pági-
na web (hobekielkartea.org), que cada 
municipio gestionará de manera libre 
y autónoma.

Hobeki ha sido impulsada por Herna-
ni, Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa), Larra-
betzu (Bizkaia) y Donemiliaga (Araba), 
municipios a los que se han sumado 
Segura, Berriatua, Zaldibia, Berastegi, 
Usurbil, Oiartzun o Antzuola, aunque 
siguen trabajando para ampliar la red. 
Estos son los principios de la asocia-
ción:

1)Priorizamos la salud y el cuidado del 
medio ambiente.
2)Es primordial que la ciudadanía y 
las instituciones trabajemos conjunta-
mente. Queremos subrayar la natura-
leza colectiva de esta tarea.
3)Empoderar a la ciudadanía.
4)La gestión debe abarcar el ciclo de 
los residuos totalmente, de modo que 
el proceso sea realmente circular. Ha-
gamos de los residuos materia prima.
5)La reducción es el punto de partida 
de todo tratamiento. El mejor residuo 
es el que no se produce.
6)La recogida debe ser eficaz, ya que 
es la base del tratamiento.
7)La reducción, la reutilización y el re-
ciclado son los tratamientos priorita-
rios, en ese orden.
8)No tiene sentido construir incinera-
doras, y nos oponemos a los vertede-
ros contaminantes.
9)Priorizamos las infraestructuras 
locales y escalables, adaptables a 
las necesidades de cada momento.  
10) Damos mucha importancia a los 
avances tecnológicos.

Oraingoz, Hobekirekin bat egin duten udaletako ordezkariak, elkartearen aurkezpenean. 

Praktika onen topalekua
Hobeki Euskal Herriko toki-entitateen arteko elkartea da, eta hondakinen kudeaketa  
arduratsua eta jasangarriarekiko duten konpromisoak batu ditu. Berriki eratu dute.

obeki elkartea eratu berri 
dute hainbat udalek. Zehazki, 
Hernani (Gipuzkoa), Larrabe-
tzu (Bizkaia), Gaintz-Gatzaga 

(Gipuzkoa) eta Donemiliagako (Araba) 
udalek. Hondakinen kudeaketan he-
rriz herri lantzen ari diren esperientzia  
jasangarriak eta ekimenak elkar ezagu-
tu eta partekatzeko bokazioz jaio da. 
Hain justu, ekainaren 20ean aurkeztu 
zuten Hernaniko Oronan, eta han izan 
ziren, besteak beste, momentuz elkar-
tearekin bat egin edo epe motzean egin 
asmo duten toki-erakundeak, besteak 
beste, Leintz-Gatzaga, Hernani, Usurbil, 
Berastegi, Segura, Donemiliaga, Berria-
tu, Antzuola, Larrabetzu, Zaldibia eta 
Oiartzun. Beste udalei bat egiteko deia 
egin zieten.

Aurkezpenean adierazi zutenez, toki-
erakunde askok urteak daramatzate 
esperientzia eta ekimen jasangarriak 
jorratzen, ingurumena eta osasuna  
lehenetsiz. Lan horretan, ordea, elka-

rren arteko komunikazioa eta espe-
rientzia- nahiz iritzi-trukaketa ez da 
behar bestekoa izan. Eta, hain zuzen, 
hutsune hori betetzeko asmoz, elkar-
te bat eratzea deliberatu dute: Hobeki. 
Bere bitartez toki-erakundeek egiten 
dutena beste toki-erakundeen ezagu-
penera iritsi dadin nahi dute, eta ondo-
rio zuzeneko ekimenak guztien artean 
partekatuak izan daitezen. Elkarlana 
eta koordinazioa helburu dituen elkar-
tea izango da, hortaz, Hobeki.  

Elkartearen tresna nagusia webgune 
bat izango da: hobekielkartea.eus. He-
rriek, modu librean, euren ekarpenak 
edota edukiak zintzilikatuko dituzte, 
besteen esku uzteko. Hala, euren espe-
rientziak, egitasmoak edota programak 
webgunean jarriko dituzte, etengabe 
eguneratuz, eta, modu horretan, elka-
rren ekimenez, etengabe aberastuz. 
Webgunea elkarteko kide diren udalen 
jardunbidearen erakusleihoa izatea da 
helburua. Praktika onen topalekua.         

 
10 konpromiso
Hona hemen elkartearen 10 konpromisoak, 
labur-labur: 
1)Osasuna eta ingurumenaren zaintza.

2)Herritarrok eta herri-erakundeok elkarren 
eskutik joan behar dugu. Eginkizun honen 
izaera kolektiboa nabarmentzen dugu.

3)Herritarrak ahalduntzea.

4)Ikuspegi zirkularra lantzea Hondakinak 
izan bitez lehengai.

5)Murriztea da abiapuntua: hondakinik  
onena sortzen ez dena da.
6)Bilketak eraginkorra behar du, horretan 
oinarritzen baita ondorengo tratamendua.

7)Murriztea, berrerabiltzea eta bir-
ziklatzea dira, ordena horretan, lehenetsi 
beharreko tratamenduak.

8)Europako jarraibideekin bat, balori-
zazio materiala hobesten da balorizazio 
energetikoaren kaltetan. Ez du zentzurik 
errausketak. Ezetz diegu zabortegi kutsa-
korrei.

9)Azpiegitura lokalak eta eskalagarriak  
lehenesten ditugu. Multinazionalen  
negozio-gosearen aurretik, herritarren  
interesa lehenesten dugu.

10)Aurrerakuntza teknologikoei garran-
tzia eman behar zaie.

Hobeki, una red 
para tejer las  
buenas prácticas

H

UZTAILA.indd   4 2018/07/04   10:48:56



zken bolada honetan Udalak 
herrian jarri dituen trafiko-
seinaleek badute berezitasunik: 
erabilitako gurpilen pneuma-

tikoak birziklatuta egindakoak dira. Goma-
Vial izeneko enpresak ekoizten ditu, eta 
Usurbilen bertan dago. Produktu horien 
berri izatean, udal-gobernuak ez zuen 
dudarik egin, eta horiek jartzeko apustua 
egin zuen, birziklatzearen eta berrera-
biltzearen sektoreari bultzada eman eta 
kontsumo iraunkorra sustatzeko.  

“Gomavial 2010ean sortu zen, hiru  
ingeniarik motor-gidarientzat dakarten  
arriskua murrizteko konponbideren baten 
bila ari zirela”, azaldu digu Alex Mateos  
enpresako kideak. Pneumatiko erabilietan 
eta talkak moteltzeko duten ahalmenean 
interesatu ziren. Ikerraldi baten ondoren, 
pneumatikoen egitura konplexuek balio 
handia izan zezaketela industriarentzat 
aurkitu zuten, eta haiek eraginkortasu-
nez eta euren propietate teknikoei eutsiz 
erauztea ahalbidetuko zuen teknolo-
gia garatzea hartu zuten helburu. Esan 
daiteke aitzindariak direla xehatu gabeko 
pneumatiko berreskuratuetatik abiatuta 
sortutako produktuen garapenean. 

Gomavialen helburu dute baztertutako 
pneumatikoen bizitza luzatzea. Horre-

tarako, balio tekniko handiko produk-
tuak garatzen dituzte, haien propietate 
mekanikoak eta fisikoak baliatuta. Orain, 
pneumatiko birziklatuetatik abiatuta 
sortutako balio tekniko handiko produk-
tuen fabrikazioan daude murgilduta, eta 
produkzio-prozesu osoa hartzen dute, 
pneumatikoa berreskuratzetik hasita, 
azken produktua lortzera iritsi arte. Hala, 
gaur egun oso izaera ezberdina duten 
merkatuetara zuzendutako produktuak 
ekoizten dituzte, besteak beste, trenbide-
sektorerako produktuak, zapatagintza-
sektorerako (zapaten zolak, esaterako), 
hondakinen edukiontzietarako gomazko 
estalkiak, eta, berriki, trafiko-seinaleak 
ekoizten hasi dira. Eurak arduratzen dira 
ekoizpen-prozesu osoaz, hau da, pnue-
matikoa berreskuratzeaz eta produktuak 
lortzeaz. Konponbide ekologikoa eman 
diote, beraz, pneumatikoari.

Alex Mateosen esanetan, pneumatikoak 
ez dira behar bezala kudeatzen, eta zabor 
bihurtzen direnean arazo-iturri dira. “Kasu 
gehienetan birrindu egiten dituzte edo su 
eman, kontuan hartu gabe beren barne 
egituraren kautxu, altzairu eta oihal geru-
zetan teknologia kopuru izugarria dagoe-
la”.  Haren esanetan, egungo gizartearen 
helburua horixe izan behar du: baliabide-
ak ahalik eta gehien aprobetxatzea.

Pneumatiko erabiliekin  
egindako trafiko-seinaleak

GomaVial es una empresa dedicada a la 
fabricación de productos de alto valor téc-
nico creados a partir de neumáticos recicla-
dos, abarcando todo el proceso de produ-
cción desde la recuperación del neumático 
hasta la obtención del producto final. Está 
ubicada en Usurbil. Hoy en día desarrollan 
productos para el sector ferroviario, sec-
tor calzado, complementos de caucho para 
contenedores de residuos, sistemas para 
las galerias de tiro y ahora señales de tráfico. 

Las señales de trafico que ha instalado 
el Ayuntamiento últimamente las han fa-
bricado ellos, otro claro ejemplo del actual 
gobierno por los productos reciclados y el 
compromiso con el desarrollo sostenible. 
Alex Mateos es uno de los responsables de 

la empresa, y nos ha contado como surgió 
la idea: “GomaVial nace en 2010 cuando 
3 amigos moteros y con un perfil técnico 
decidimos juntarnos para desarrollar un 
nuevo sistema de protección para moto-
ristas (SPM) fabricado a partir de materiales 
recuperados del neumático. Ese fue el ger-
men sobre el cual se fueron desarrollando 
las tecnologías de deconstrucción del neu-
mático, separación de materiales y com-
ponentes, y su posterior tratamiento para 
fabricar nuevos productos”. 

A Mateos le parece muy interesante el es-
fuerzo que se está haciendo en Usurbil 
por el reciclaje, ya que todo lo que tenga 
como fin aprovechar mejor lo que tenemos 
o reaprovechar lo que ya no sirve para su 

aplicación primaria tiene que ser un obje-
tivo de la sociedad actual. Según recalca, 
hoy en día los sectores a los que se dirigen 
reciben bien las ideas, pero suelen ser rea-
cios a probar cosas nuevas. “La penetración 
siempre es lenta, y si tienes un producto de 
similares pero con un sobrecoste, las puer-
tas se empiezan a cerrar. Tampoco puedes 
ir con algo peor y para esto trabajar con 
residuos puede ser un hándicap, al menos 
a priori”. Aún y todo, en su opinión, los  
residuos serán los minerales del futuro. 
“Cada vez consumimos más y las materias 
primas no se renuevan, por lo que hay que 
pensar mucho en cómo no desechar lo que 
ya te-nemos hecho y reaprovecharlo. Esto 
hay que hacerlo a su vez con procesos res-
petuosos con el medio ambiente”.

A

Usurbilen dago Gomavial, eta berrerabiltzea eta birziklatzea dute euren jarduera  
ekonomikoaren oinarri. Modu horretan egindako bideko seinalitika jarri du Udalak.

Una manera de prolongar la vida útil de los neumáticos
Las señales de tráfico que ha instalado el ayuntamiento en el municipio son productos creados a partir de neumáticos reciclados. 
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A
ranzadi Zientzia Elkarteak udan 
ikerketa arkeologikoak egin ohi 
ditu han-hemenka, eta, aurten, 

Andatzan ere izan dira, populazioaren 
eboluzioa ezagutzeko. Manu Zeberio da 
indusketa horien zuzendarietako bat, eta, 
horren aitzakiapean, harekin izan gara.

Zenbat denbora daramatzazue Anda-
tzan ikerketa arkeologikoak egiten? 
Proiektu hau 2003an jarri genuen mar-
txan. 2012-2017 urte artean, ordea, geldi-
rik egon da, eta, orain, berriz jarri dugu 
martxan. Hasierako helburua Kalkolitoko 
eta Brontze Aroko aire zabaleko aztar-
nak bilatzea zen, baina, denborarekin, 
ikerketaren helburua aldatu, eta, orain, 
populazioaren eboluzioa ari gara azter-
tzen, historiaurretik hasita gaur egunera 
arte. Proiektua aurrera eramateko auke-
ratutako lekua Oria ibaiak mugatzen du, 
eta Andatza, Belkoain, Garate eta Zarate 
mendiak sartzen dira barruan. Inguru hori 
interesgarria da bere fisonomiarengatik, 
kokapen estrategikoa izateagatik, daukan 
antropizazio-maila eskasagatik eta ber-
tako monumentu megalitiko ugariengatik.

Ze ondorio utzi du orain arteko lanak? 
Orain arte egindako bederatzi ekinaldiei 
esker, bi aztarnategi berri (Irigain eta 
Biribillondo) eta balizko hirugarren bat 
(Agita) aurkitu dira. Halaber, garai desber-
dinei buruzko dokumentazio ugari topatu 
dugu. Irigainen (Usurbil) gure garaiko III. 
eta V. mendeen artean (Erromatarren 
Behe-Inperioaren garaikoa) eraikitako 
etxola baten aztarnak daude. Bertan zera-
mika ugari agertu dira, eta iltze batzuk.  
Biribillondon (Donostia), bestalde, orain 

arte egindako 9 zundaketek berretsi egin 
dute han aztarnategi bat dagoela; aztar-
nategi honetako materialek (harrizko aiz-
kora bat, xafla zatiak, harraskailu bat, su-
harrizko zati ugari...) antzekotasun handia 
dute alde honetan induskatutako monu-
mentu megalitikoetan aurkitutakoekin.

Udaran, zehazki, zer egingo duzue? 
Ezer topatzea espero duzue? 
Printzipioz bi tokitan lan egingo dugu:  
Txangosta izeneko inguruan dagoen  
harrizko egitura batean, ea gizakiak 
egindakoa den edo naturala den jakite-
ko, eta Irigain inguruan, orain dela 1.600 
urteko aztarnategiaren ikerketarekin ja-
rraitzeko. Gainera, ikusizko prospekzioak  
egingo ditugu, eta beste toki interesgarri 

Aranzadiko kideak eta boluntarioak Andatzan indusketak egiten.

Manu Zeberio Rodriguez  
Aranzadi Zientzia Elkartea

Andatza, historiaren lekuko

 
Las investigaciones arqueológicas  son 
una de las actividades principales  que de-
sarrolla la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
durante el verano. Uno de los campos de 
trabajo será Andatza, donde realizarán 
prospección arqueológica con catas y 
sondeos. La dirección del proyecto está 
en manos de Manu Zeberio, el cual hemos 
entrevistado. 

Tal y como nos ha adelantado Zeberio, 
las investigaciones tienen como objetivo 
reconstruir la evolución del poblamiento 
desde la prehistoria a la Edad Media en 
los montes de Andatza, Belkoain, Garate, 
y Zarate, todos ellos delimitados por el 
río Oria. Hasta ahora se conocen varios 

monumentos megalíticos, pero gracias al 
trabajo que se está realizando, se empi-
ezan a recuperar datos que demuestran 
que el lugar guarda restos interesantes 
de distintas épocas históricas.   Los restos 
arqueológicos más antiguos encontrados 
hasta ahora, son los monumentos ar-
queologicos, construidos hace 7.000 años. 
Creen que éstos megalitos los constru-
yeron para dar sepultura a las personas 
y que los construyeron las personas que 
vivían alrededor: "No hemos encontrado 
restos de ningún lugar de hábitat, pero 
estamos seguros que ya entonces aquí 
vivía el hombre". En Irigain, por ejemplo, 
han encontrado restos de una cabaña de 
la Época Romana (siglos III y V.). 

“Andatza guarda restos 
de distintas épocas históricas”

bat aurkitzen badugu, zundaketa arkeo-
logikoak egingo ditugu bertan.

Ze altxor ditu Andatzak? Zer-nolako 
balioa du Andatzak ikuspegi historiko-
tik begiratuta?
Aztarnategi arkeologikoen aldetik, monu-
mentu megalitikoak dira nabarmendu 
beharreko lekuko historikoak. Bestaldetik, 
Andatza Leireko Monasterioarekin lotuta 
egon zen: bertako larreak ustiatzen eta 
basoen produktuak aprobetxatzen zituz-
ten. Gainera, itsasontziak egiteko erabili 
zen bertatik ateratako egurra, eta oso pre-
ziatua zen.

Ze garaitan bizi izan dira gizakiak han? 
Edota ze funtzio izan du Andatzak?
Gaur egun ezagutzen diren aztarna za-
harrenak monumentu megalitikoak dira; 
orain dela 7.000 urte inguru hasi ziren erai-
kitzen. Andatzan dauden megalitoak hilo-
biak dira, eta, gure ustez, inguruetan bizi 
ziren pertsonak eraiki zituzten, garaiko bi-
zilekurik aurkitu ez badugu ere. Hilerriekin 
eta bizilekuekin batera, basoko produk-
tuak jasotzeko, nekazaritza eta abeltzain-
tzarako erabili zuen ingurua gizakiak.

Topatutakoa babestea, ondarearen 
berri ematea eta argitara ematea  
garrantzitsua izango da.
Bai, ikerketa-lanarekin batera, aztarnate-
giak babestu behar dira. Adibidez, bertan 
ezagutzen diren megalitoak monumen-
tuak dira, eta babes legala daukate. Beste 
alde batetik, gure aurkikuntzen berri 
eman behar dugu, jendeak bere onda-
rearen balioa ezagutzeko. 
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Erroizpeko ura jarri du Udalak

Usurbilgo ur-horniduraren sarea. Berdea Txalingo depositoko ura, gorria Añarbeko depositoko ura eta urdina Erroizpeko ura.

ztailaren 4ean Erroizpeko uraz 
herria berriro hornitzen hasi 
zen Usurbilgo Udala. Azaroan  
ur-sisteman gertatutako huts-

egiteek herritarrei eragindako ondoezaren 
ondorioz, Añarbeko ura baino ez da erabili 
azaroatik hona.  Aldi horretan Udala he-
rriko ur-sistema berritzen aritu da. Xabier 
Arregi alkateak argi hitz egin izan du beti: 
“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”. 
Hala, 90.000 euro inguruko inbertsioa 
egin du Udalak, eta nabarmen hobetu 

Desde el 4 de julio una gran parte 
del municipio de Usurbil se vuelve a 
abastecer con agua de Erroizpe. Des-
de que en noviembre falló el sistema 
y los mecanismos de control del agua 
el cual provocó el brote de gastroen-
teritis, el ayuntamiento ha realiza-
do una serie de reformas en la red 
de captación, suministro y control. 
En total, la inversión ha ascendido 
a más de 90.00 euros. Estas últimas 
semanas se han realizado pruebas 
para comprobar el buen funciona-
miento del nuevo sistema y aparatos, 
y los resultados han sido positivos. 
Los responsables de Añarbe y del  
Departamento de Salud han visita-
do la instalación, y una vez compro-
bado el buen funcionamiento del 
mismo, el Departamento de Salud 
ha autorizado restablecer el suminis-
tro de agua de Erroizpe. Por ahora, 
se abastecerá únicamente con la cap-
tación de los tres manantiales, que 
se suministrará a los siguientes pun-
tos:  Santuenea, Urdaiaga, Txokoalde,  
Aginaga, Zubieta, parte del casco y a zo-
nas industriales. 

Visitas para la ciudadanía
Por otra parte, para todo aquel que quie-
ra conocer de primera mano el sistema, 
y el ayuntamiento ha organizado visitas 
para el 17 (18:00) y 21 de julio (10:00). Hay 
que apuntarse en el ayuntamiento.

Restablecido  
el suministro de 
agua de Erroizpe

Osasun Sailak baimena eman du Erroizpeko ura erabiltzeko, eta sistema berriak ondo 
funtzionatzen duela frogatuta, Udala Erroizpeko uraz hornitzen hasi zen hilaren 4ean. 

Herritarrekin bisitak
Herriko ur-sistema ezagutzeko aukera 
eman nahi die Udalak herritarrei, eta 
horretarako hainbat bisita antolatu 
ditu. Bisitak udal-langileek gidatuko 
dituzte, eta San Estebango bi deposi-
tuak eta Erroizpeko presa eta iturbu-
ruak erakutsiko dituzte. Udaletxean 
bildu, eta taxi-busean eramango dira 
herritarrak. Hona hemen egunak:

- Uztailaren 17an, 18:00etan.
- Uztailaren 21ean, 10:00etan .

Udaletxeko erregistroan eman 
behar da izena: 943 37 19 51 edo  
erregistroa@usurbil.eus.

ditu Erroizpeko ur-bilketa, banaketa eta 
kontrol-mekanismoak. San Esteban de-
posituetako instalazioak eta gailuak berri-
tu, eta telekontrolerako sistema ezarri du. 
Sistema horren bidez, une oro informazio 
guztia eskura izango da. 

Osasun Sailaren baimena
Azken egunotan sistema berria frogatzen 
aritu dira. Denak ondo funtzionatzen 
du, eta emaitzak ere egokiak dira. Era-
kundeetako ordezkariak bisitan izan dira 
egunotan, hala nola Añarbeko ardura-
dun tekniko eta politikoak eta Osasun 
Sailekoak. Biek ala biek ontzat eman 
dituzte berrikuntzak, eta Osasun Sailak 
baimena eman dio Udalari berriz ere  
Erroizpeko ura erabiltzeko. Erreka eta hiru 
iturburuetako ur naturalak biltzen ditu  
Erroizpeko presak, eta oso ona da ur 
hori. Oraingoz, dena den, iturburu-
etako 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 du ura: Santuenea, Urdaiaga, 
Txokoalde, Aginaga, Zubieta, Kaxkoko zati 
bat (Kale Nagusitik behera), eta Osinalde, 
Zumartegi eta Ugaldea industriaguneak.  
Gainerako tokietara Añarbeko ura  
iritsiko da, oraingoz (goiko irudian ikus 
daiteke).

U

Uraren jatorria
Txalin 
Larbain 
San Esteban -Erroizpe
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Lan munduratzeko zubia

Uztailaren 16ean da zozketa

Hilerriak hilerri izateari utzi dio

Alkatea, Foru Aldundian

Beterri-Buruntzako udalek kudeatutako hotelgintzako enplegu-progra-
man parte hartu duten emakumeei diplomak eman dizkiete. Profesional-
tasun ziurtagiria, hain zuzen ere. Cebank-eko eraikinean egin zen ekitaldia, 
eta proiektuan parte hartu duten eragile guztiak bildu ziren, hau da: Ce-
banc, Lanbide, ADEGI, Feel Free Rentals eta hotel Orly (sektoreko hainbat 
hotelen ordezkari moduan), Beterri-Buruntako udalen ordezkariak eta 
parte hartu duten ikasleak. Proiektu honetan 13 emakumek hartu dute 
parte, eta horietatik bederatzik lan kontratu bat sinatu dute sei hilabetera-
ko, lanaldi osoz. Beste lauk  lan-praktikak egin dituzte enpresetan. Egoera 
zailean dauden emakumeak lan munduratzeko programa da honakoa, eta 
guztiek azpimarratu dute halako sareak jostearen garrantzia. 

BerriaLagun kanpaina abiarazi dute BERRIAk, Usurbilgo Udalak eta  
Hurbilagok Usurbilen. BERRIAren proiektua, euskara eta herri-merkatari-
tza sustatzea helburu duen kanpaina da. Herriko 31 merkatarik egin dute 
bat egitasmoarekin, Udala eta Fagor Automotion dira  babesleak. Hala,  
uztailaren 16ra bitarte, BerriaLagun egin diren establezimenduetan erosten  
duten bezeroen artean hiru sari potolo zozketatuko dira: 500 €-ko bi  
txeke, eta 300 €-ko beste bat, azken hori Ttipi Ttapa ibilbidea egiten  
dutenen artean. Zozketa uztailaren 16an egingo da. “Kanpaina honekin 
guztiok irabazten dugu: Berriak, herriko merkatariek eta euskarak”. Hitz 
horiekin laburbildu dute kanpainarekin bat egiteko arrazoia. Zorte on,  
beraz, guztioi!

Azken asteotan hilerrian geratzen ziren gorpuak ateratzen aritu da Udala. 
Prozesu osoan 1.500 gorpu atera dira. Gorpuak erraustu eta hilerri berriko 
Errautsen Parkean utzi dituzte. Lanok amaituta, Osasun Sailak ofizialki itxi 
du hilerria, eta beste zerbait izateko baimena eman. Hilerri zaharra hilerri 
izateari utzi dio, hortaz. Herri-oroimenaren parte izatera pasatu da. Eta 
orain zer? Horixe da herritarron ahotan dabilen galdera. Xabier Arregiren 
esanetan, Udalak oraingoz ez du egitasmo zehatzik. Epe motzean txukun-
keta-lanak egingo dituzte, eremua erabilgarri uzteko. “Denbora utzi behar 
da.  Jauzi kualitatiboa eman aurretik, tokiari arnasa hartzen utzi behar zaio, 
eta espazioak berak zer eskatzen duen ikusi. Beti hilerri zaharra izango da, 
eta patxadaz hartu behar da erabakia, ez korrika eta presaka”. 

Indarkeria sexistaren aurkako erantzun publiko instituzionalerako presta-
tu duen protokoloa aurkezteko jardunaldiak antolatu zituen Gipuzkoako 
Diputazioak ekainaren 18an, herrialdeko hautetsiekin.  Jardunaldi horie-
tara gonbidatu zuten Xabier Arregi alkatea, Usurbilgo Udalak indarkeria 
sexistari aurre egiteko duen prokoloaren berri eman zezan.  Otsailean he-
rrian gertatutako eraso sexista nola kudeatu zuten azaldu zuen alkateak, 
eta, esperientzia horretan oinarrituta, lau ondorio azpimarratu zituen: 
lehenik, erakundeen arteko koordinazioa bermatzea ezinbestekoa dela; 
bigarrenik, erasotua izan den emakumea erdigunean jarri behar dela une 
oro; hirugarrenik, emakumearen anonimotasuna bermatu behar dela; eta, 
azkenik, eta kudeaketa informatiboak errebisatu behar direla.
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