
 Joxe Martin Sagardia plaza, z/g - 20170 Usurbil (Gipuzkoa) | Telf: 943 371951 | www.usurbil.eus |       erregistroa@usurbil.eus |          @usurbiludala

UDALBERRI
U S U R B I L G O  U D A L A R E n  A L D I Z K A R I A  |  2 0 1 9 . 0 5 . 1 0  |  1 8 . Z B K

iardo Kiroldegiko igerilekuko 
obrak amaitzear daude, eta 
ekainaren hasieran zabalduko 
ditu berriz ere ateak. Guztiz era-

berrituta aurkituko dute erabiltzaileek 
igerilekua. Alta, ez da obra estetiko  
hutsa izan, izan ere, benetazko egituraz-
ko aldaketak egin dira. Alde batetik, behe-
ko solairuan dauden azpiegiturak guztiz 
berritu dira, hala nola uraren filtrazio- 
sistema, aireztapena eta klimatizazio- 
sistema, teknologia oso gaurkotuak era-
bilita. Bestetik, igerilekuaren eremua 
erabat berritu da. Igerileku txikiaren 
zabalera handitzeaz gainera, sakonera 
handitu da eta irisgarri bihurtu. Lehen  
zegoen koska kentzeaz gainera, igerile-
kura sartzeko eskailerak jarri dira, eta 
horrek ahalbidetuko du igerilekua beste 
funtzio batzuetarako erabili ahal izatea. 
Guztira, 760.000 euroko inbertsioa egin 
du Udalak, eta Foru Aldundiak 250.000 
euroko laguntza eman du. 
Obrak amaitu bezain pronto hasiko dira 
igeriketako ikastaroak, egun zehatza 
oraindik zehazterik ez badago ere. Ekai-
na eta uztailerako eskaintza osatua du 
kiroldegiak haur zein helduentzat, eta 
maiatzaren 15ean hasiko da izena emate-
ko epea. Informazio osa www.usurbil.eus 
webgunean eta kiroldegian bertan.
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Igerileku txikia handitu eta irisgarri egiteko lanak amaitu eta berehala hasiko dira igeriketako ikastaroak, haur eta helduentzat. Ekaina 
ahal den gehien probestu nahi da eta uztailean ere izango da aukerarik. Izena emateko epea maiatzaren 15ean hasiko da, kiroldegian.

Ekainaren hasieran zabalduko dute igerilekua
Igerileku handiko eremua ere berritu da eta leiho guztiak berriak jarri dira.

Las obras de la piscina del polideportivo 
están a punto de finalizar y a principios 
de junio abrirá nuevamente sus puertas. 
Los usuarios encontrarán la piscina total-
mente rehabilitada. De hecho, no ha sido 
una mera obra estética, ya que se han 
realizado cambios estructurales reales. 
Por un lado, se han renovado totalmente 
las infraestructuras existentes en la plan-
ta baja, como el sistema de filtración del 
agua, la ventilación y el sistema de clima-
tización y, además, con tecnologías muy 
actualizadas. Por otro lado, la zona de la 
piscina se ha renovado totalmente. Ade-
más de aumentar tanto la anchura como 
la profundidad de la piscina pequeña, se 

ha convertido en accesible, ya que se ha 
eliminado el escalón existente y se han 
colocado escaleras de acceso, lo que 
permitirá el uso para otras funciones. 
El Ayuntamiento ha realizado una inver-
sión de 760.000 € y la Diputación Foral 
ha concedido una ayuda de 250.000 
€. Los cursos de natación comenzarán 
nada más finalizar las obras. 

El polideportivo ha completado la oferta 
para lo que quede de junio y para el mes 
de julio, para niños y adultos, y la inscrip-
ción comenzará el 15 de mayo. Informa-
ción completa en www.usurbil.eus y en el 
propio polideportivo.

La piscina se abrirá a principios de junio
Igerileku txikiaren zabalera eta sakontasuna handitzeaz gainera, irisgarri egin dute.



surbilgo Udalak, Elhuyar Fun-
dazioak eta AccessibleForAll 
enpresak inklusibo eta irisgarri 
bihurtu dute Harria Hitz kul-

turako ibilbidea, mugikorretarako ga-
ratu duten aplikazio edo APP bati esker. 
Edonork egiteko moduko ibilbidea osatu 
dute, giza dibertsitatea errespetatuz.  
Elhuyarrek garatu du teknologia, Acces-
sibleForAll enpresak eskainitako irisgarri-
tasun-aholkularitzan oinarrituta. Usurbil-
go Udalak diruz lagundu du egitasmoa. 

Usurbilgo Udalaren eta Elhuyarren  
arteko lankidetza aspalditik dator, eta 
egitasmo hau ere elkarlan emankor ho-
rretatik jaio da. Harria Hitz martxan jarri 
eta gutxira etorri zen Adi Usurbil aplika-
zioa, hau da, Harria Hitz ibilbidea norbere 
kabuz egiteko aukera eskaintzen duen 
app-a. “Orain baina, beste urrats bat egin 
dugu: urrats erabakigarria, dudarik gabe, 
Harria Hitz ibilbidea irisgarri eta inklusibo 
bihurtu baitugu, pertsona guztiek egite-
ko modukoa, inor baztertua sentitu gabe 
eta erabiltzaile guztien aukera berdin-
tasuna bermatuz”, azpimarratu zuen 
Xabier Arregi alkateak, aurkezpenaren 
egunean. Haren esanetan, edonork 
egiteko moduko ibilbidea osatu da, 
di-bertsitate funtzionala izan edo ez. 
“Guztiok dugu kulturaz, aisiaz, zerbitzu  
publikoez, kirolaz... modu duinean goza-
tzeko eskubidea, inolako bazterketarik 
gabe”. Haren hitzetan, kalitatezko aisial-
dia eskaintzea da Udalaren bokazioa, 
eta, horretarako, ezinbestekoa da Usurbil 

U

Harria Hitz será en adelante un itinerario inclusivo
El Ayuntamiento de Usurbil, la Funda-
ción Elhuyar y la empresa AccessibleFo-
rAll han logrado que Harria Hitz se con-
vierta en un itinerario cultural inclusivo 
y accesible, gracias al desarrollo de  una 
aplicación o APP para teléfonos móviles. 
Para ello, han confeccionado un recorri-
do apto para todas las personas, respe-
tando en todo momento las necesidades 
diversas de cada uno. Resultado de un 
trabajo multidisciplinar, se trata de una 
aplicación que centra su atención en las 
personas, ya que pone la tecnología al 
servicio de la ciudadanía, logrando así 

una aplicación fácil de utilizar indepen-
dientemente de la edad, preferencia lin-
güística o capacidad de cada usuario.

La tecnología ha sido desarrollada por 
Elhuyar, basándose en el asesoramiento 
ofrecido por la empresa AcessibleForAll 
en cuanto a accesibilidad se refiere. El 
Ayuntamiento de Usurbil, por su parte, 
se ha encargado de subvencionarlo eco-
nómicamente. El alcalde ha destacado 
que han convertido Harria Hitz en un iti-
nerario apto y fácil para todo aquel que 
lo desee, al margen de que una perso-

na tenga o no una diversidad funcional. 
Todos y todas somos distintas y todos y 
todas tenemos cabida en la sociedad, de 
modo que tenemos el mismo derecho a 
disfrutar, de manera digna y sin ningún 
tipo de discriminación, de la cultura, del 
ocio, de los servicios públicos…”

Según las entidades participantes, se 
trata de un proyecto pionero susceptible 
de ser aplicado en otros lugares y en di-
ferentes situaciones, y animan al uso de 
la aplicación, también como instrumen-
to para la inclusión.

AccessibleForAll enpresak emandako irisgarritasun-aholkularitzan oinarrituta, mugikorretarako aplikazio bat garatu du Elhuyarrek, edo-
nork bere kabuz egiteko moduko ibilbide inklusibo bat izan dadin Harria Hitz. Udalak sustatu  du egitasmoa, aukera berdintasuna helburu. 

geroz eta inklusiboagoa izatea: “Proiektu 
hau norabide horretan doa”. Zuriñe de 
Anzola Guerra itsua da eta horixe bera 
nabarmendu du: “App honek Usurbil eza-
gutzeko eta Usurbilez gozatzeko aukera 
ematen die bisitariei, giza dibertsitatea 
errespetatuz”. 

Harria Hitz, inklusiboa eta irisgarria

Teknologia herritarren zerbitzura
Teknologiaren garapena Elhuyarren  
ardurapean egon da, eta Igor Leturiaren 
esanetan, hizkuntzaren eta hizketaren 
teknologiak erabili dira irisgarritasuna 
lortzeko. Irisgarritasunak hizkuntzen 
aukerekin zerikusia du; izan ere, ibilbide 
bat, webgune bat edo beste edozer 
gauza hizkuntza bakarrean edo gutxi 
batzue-tan badago, ez da irisgarria hiz-
kuntza horiek ez dakizkitenentzat. Hor-
regatik, Harria Hitz ahalik eta irisgar-
rien egiteko, azalpenak sei hizkuntzetan 
ematen dira. Elhuyarrek azalpenen testu-
ak kudeatzeko web-plataforma bat jarri 
du, itzulpen automatikoa baliatzen duen-
Hala ere, Leturiak nabarmendu duenez, 
edukiak eta azalpenak testu formatuan 

Asier Landa, Zuriñe de Anzola Guerra, Igor Leturia, Andoni Aizpeolea eta Xabier Arregi. 

“Guztiok dugu kulturaz, 
aisiaz, zerbitzu pu-
blikoez modu duinean 
gozatzeko eskubidea, 
bazterketarik gabe”
 
Xabier Arregi

   Usurbilgo alkatea



surbilek bide luzea egin du  
organikoaren kudeaketan. 
Gaur egun 700 familiek baino 
gehiagok kudeatzen dute euren 

organikoa auzokonposta eta autokon-
postaren bidez. Kopurua esanguratsua 
izan arren, Usurbilgo Udalak ez du horre-
tan geratu nahi: Usurbil 0.0 programaren 
helburuetako bat bio-hondakin guztia 
herrian bertan kudeatzea eta erabiltzea 
da, eta, hain zuzen, helburu horrekin 
sortu du herri-konposta. Egitasmo ho-
rretan baserritarrek eta landa garapene-
rako Behemendi elkarteak hartzen dute 
parte, Usurbilgo Udalarekin batera. Gai 
organikoak Behemendiren esku uzten 
dira, herriko baserritarrek azpiegitura 
egokien bidez konposta sortu eta era-
bil dezaten. Hondakinen kudeaketa  
jasangarrian, ekonomia zirkularrean eta 
garapen lokalean oinarritutako proiek-
tua da, hortaz, herri-konposta. Gainera, 
Espainiako Ingurumen Ministerioaren  
laguntza jaso du, Jaurlaritzaren Ingu-
rumen Sailari atxikitako Ihobek ere 
begi onez ikusi du eta San Markok be-
rak idatziz jakinarazi du oso egokitzat  
duela. Alta, Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioak ez du onartu nahi. 

GHK-rentzat ez da egoki Gipuzkoako 
Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2109-2030 
Planean aurreikusi gabeko azpiegitura 
handietatik aparte tratatzea hondaki-
nak, nahiz eta plan horrek ezartzen di-
tuen printzipioekin guztiz bat datorren. 

Xabier Arregi: “Mundu guztiak ontzat 
duena, GHK-k debekatu egiten du”

Ibon Goikoetxea Ingurumen teknikaria Aragoiko gobernuak sortze besteko ordainketaz 
antolatutako jardunaldietara gonbidatu zuten, Usurbilgo hondakin-kudeaketa azal zezan.

“Nola edo hala, hondakin guztiak beren 
eskuetatik pasatzea nahi dute, beraiek 
nahi erara kudea ditzaten. Horra zein 
den arazoa. Mundu guztian eta mundu 
guztiak ontzat eta eredugarritzat jotzen 
duena, GHK-k debekatu egiten du. GHK-
k ez du inola ere ametitzen hondakinen 
kudeaketa modu egokiago, arduratsuago 
eta probetxugarriagoan egin dezagun.  
Horregatik, errotik moztu nahi ditu ho-
rrelako ekimenak”. Horregatik,  Arregiren 
irudiko, garbi dago Gipuzkoan gertatzen 
ari dena ereduen talka dela eta GHK-ren 
ereduak ardatz bat eta bakarra duela: 
errauste-planta. “Ezin da bestela ulertu”.

Horren aurrean, eta etorkizunari begira, 
Usurbilgo Udalak herri-konposta sortze-
ko egitasmoari eutsi egiten dio eta, ho-
rrenbestez, nahiz eta GHKren erantzun 
hori izan mahai gainean, Eusko Jaurlari-
tzatik lortu beharreko ingurumen baime-
nak tramitatzen jarraituko du. 

Bestalde, berriki argitaratu dira Gipuz-
koako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2109-
2030 Plan Berria eta EAEko Auzo Kon-
postaren Dekretua. Udalaren ustez, bi 
dokumentu horiek zentzugabeko trabak 
jartzen dizkiote hondakinen gestio loka-
lari. Horregatik, Udala aztertzen ari da bi 
erabaki horiek judizialki errekurritzeko 
aukera, uste baitu ez direla errespetatzen 
Usurbilen eta usurbildarron eskubideak 
eta Europak markatutako jarraibideen 
kontra doazela.

U
GHK-rentzat ez da egoki Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2109-2030 Planean aurreikusi gabeko 
azpiegitura handietatik at tratatzea hondakinak, eta ez du baimendu nahi herri-konposta.

badaude, ez dira irisgarriak pertsona  
itsuentzat edo ikusmen urritasuna dute-
nentzat. Horregatik, edukiak kudeatzeko 
web-plataformak Elhuyarren hizketaren 
sintesia baliatzen du azalpenen audio-
ak automatikoki sortzeko. Zehaztu du  
lokutoreekin grabatutako audioak ere igo 
daitezkeela, nahi izanez gero.

Edukiak, hortaz, web-plataforma bate-
an kudeatzen dira, eta bisitarientzat 
mugikorreko aplikazio edo app bat egin 
da. “Bera arduratzen da erabiltzaile mota 
bakoitzari bere ezaugarrien araberako 
informazioa emateaz: azalpen-testuak 
erakusteaz, audioak erreproduzitzeaz...”. 
Gainera, ibilbideko interes-puntuen azal-
penez gain, irisgarritasun-informazio 
gehigarria ere eman dezake, hala nahi 
izanez gero: oztopo arkitektonikoak,  
eskulturak ukitu ahal izateko oharrak... 
Eta, azkenik, ikusmen-urritasuna dutenak 
edo itsuak ibilbidean zehar gidatzen ditu, 
toki klabeetan azalpenak emanez: ez-
kerretara biratu, segi beste 30 metro  
aurrera... Usurbilgoa bezalako kanpoko 
ibilbideetan, GPS teknologia erabiltzen 
da horretarako, baina barruko ibilbi-
deetan (museoak, eraikin publikoak...) 
ere egin dezakegu Bluetooth seinalea  
igortzen duten baliza batzuk erabilita.

Beste egoera batzuetarako baliagarria
Igor Leturiaren esanetan, Usurbilgo  
Harria Hitz ibilbidean garatutako solu-
zioa beste ibilbide batzuetan ere inple-
mentatzeko pentsatuta dago, prozesu  
berari jarraituz: teknologia, irisgarri-
tasun-aholkularitza... “Barruko erakus-
ketetan eta eraikinetan ere egin daiteke, 
esan bezala, GPSaren ordez Bluetooth 
balizak erabilita”. Hala, proiektu honetan 
parte hartu duten eragileen asmoa da 
soluzio hau ahalik eta gehien zabaltzea, 
horrela ahalik eta toki gehien irisgarri eta 
inklusibo bihurtzeko.

Zuriñe de Anzola Guerrak azpimarratu 
duenez, proiektua erabat aitzindaria da: 
“Aplikazio honek diseinu unibertsala-
ren zazpi printzipioei erantzuten die, eta 
mota guztietako ezgaitasunei begirako 
egokitzapenak edota soluzioak propo-
satzen ditu, izan ezgaitasun fisikoak, 
kognitiboak edota ikusmenari edota  
entzumenari lotutakoak”. Gainera, argitu 
duenez, app hau Android eta iOS gailu 
mugikorren irisgarritasun-aukerekin ba-
teragarria da, eta pertsona guztiek modu 
zuzen eta malguan erabiltzeko aukera 
ematen du.



xirikorda belaunaldiarteko etxe-
bizitza komunitarioaren proiek-
tua definitzeko prozesuak egin 
du bere bidea eta maiatza-

ren 4ean aurkeztu zuten. Gazteen zein 
adinekoen irudiko, emaitza bera bezain  
garrantzitsua izan da elkarrekin egin  
duten bidea. Horregatik, prozesua guz-
tiz ilusionagarria eta emankorra izan 
dela uste dute eta proposamen berri-
tzailea eta ausarta osatu dutela. Izan ere,  
Txirikorda Euskal Herriko lehenengo  
belaunaldiarteko etxebizitza komunita-
rioa izango da. Honako hauek dira proiek-
tuaren eduki nagusiak:

Testuingurua: Gaur egungo etxebizitza-
ereduak eta bere prezioek ez diete eran-
tzuten jendartearen beharrei, eta horren 
aurrean beharrezkoa da eredu berriak 
diseinatu eta inplementatzea, izaera 

T

Txirikordaren proiektu arkitektonikoa. Ugartondoko urbanizazio berrian kokatuko da. 

Txirikorda, una propuesta innovadora y valiente
El proceso de definición del proyecto de 
vivienda comunitaria intergeneracional 
Txirikorda ha llegado a su fin y se pre-
sentó el 4 de mayo. Tanto las personas 
jóvenes como las personas mayores 
que han participado en el proceso re-
calcarón que el resultado ha sido tan 
importante como el camino. Por ello, 
creen que el proceso ha sido plena-
mente ilusionante y fructífero y que han 
completado una propuesta innovadora 
y valiente. De hecho, se trata de la pri-

mera vivienda de este tipo que se lleva-
rá a cabo en Euskal Herria. Los principa-
les contenidos son los siguientes, entre 
otros muchos:
Nº de viviendas: 16 viviendas, en la nue-
va urbanización de Ugartondo.

Censo: será necesario estar empadro-
nado durante tres años en Usurbil.

Condiciones de acceso para jóvenes: 
de 18 a 30 años; la estancia será limita-

da; y la renta será el 15 % de los ingresos 
de cada uno, y no se podrá tener en 
propiedad ninguna otra vivienda.

Condiciones de acceso para personas 
mayores:  para personas de 60 o más 
años; la renta se calculará según la pen-
sión de cada demandante; estancía 
ilimitada, mientras no sean personas 
dependientes; y en el caso de tener una 
vivienda en propiedad, deberá de com-
prometerse a que no quede vacía. 

Txirikorda definitzeko azken hilabeteotan gazteekin zein adinekoekin egindako parte hartzeko prozesua amaitu da eta aurreko asteburuan 
aurkeztu zuten: guztira, 16 etxebizitza eraikiko dira eta belaunaldiarteko elkarbizitza sustatzeko espazio komunitarioak izango ditu.

publiko-komunitarioa izango duten etxe-
bizitza-ereduak sustatuz. 

Etxebizitza kopurua: 16 etxe.

Jabegoa: Usurbilgo Udala

Sarrera-baldintzak: orokorrak
- Errolda: beharrezkoa izango da hiru 
urtez Usurbilen erroldatuta izatea.

Txirikorda, proposamen ausarta eta berritzailea

- Belaunaldien arteko oreka: Adin arteko 
oreka lehenetsiko da, ondorioz, eskaeren 
arabera, portzentajea aldagarria izan 
daiteke.
- Generoa: Neurri zuzentzaileak aztertu-
ko dira etorkizunean, beharrezkoa izanez 
gero. 
- Formazioa: Txirikordan etxebizitzarako 
aukera izateko, Udaletik eskainiko den 
formazioa egitea ezinbestekoa izango da.

Hiritik At kooperatibako Karlos Renedo proiektua aurkezten. 



aiatzaren 2an bilera egin zuen 
Xabier Arregi Usurbilgo alka-
teak Ingemar enpresako langi-
leekin, egoeraren berri izan eta  

Udalaren babesa adierazteko. Izan ere, 
martxoaz geroztik greba mugagabean 
daude langileak, eta, tamalez, espero 
zutena bete da: Usurbilgo lantegia itxi  
egingo du Galiziako zuzendaritzak, hango 
enpresa batzordearekin (UGTk 3 ordez-
kari eta CIGk 2) akordioa lortu ostean.  
Ingemarreko langileek alkateari jakinara-
zi diotenez, maiatzaren 15ean izango da 
kaleratze-eguna, baina eurek ez dute 
kaleratze-gutunik sinatuko eta epaitegie-
tara joko dute. 

Alkateak enpresaren jarrera gaitzetsi du 
eta langileei babesa adierazi die. Ostirale-
ko manifestazioan parte hartuko du:  
“Ingemar gure herriko enpresa da. Ber-
tan sortua, zainak hemen dituena. Baina 
duela urte batzuk Galiziako talde batek 
hartu zuen buruzagitza, eta geroztik 
deuseztatu egin dute. Deslokalizazioak 
desegitea ekarri du. Galera handia da 
Usurbilentzat, usurbildarrontzat eta, 
batez ere, noski, langileentzat. Bihoakie 
langileei gure babes eta elkartasun han-
diena”. Alkatearen irudiko, zuzendaritzak 
ez du benetako apusturik egin Usurbilgo 
lantegiaren alde, eta ez dio beste inori utzi  
enpresa indarberritzen. “Ea azken  
orduko mugimenduren batek nolabaite-
ko argi izpia ekartzen duen egoera ilun 
honetara”. Udala, beti bezala, prest egon-
go da ahal duen neurrian laguntzeko. 

“Ingemarren itxiera Usurbilentzat eta 
usurbildarrentzat galera handia da”

Xabier Arregi alkatea Ingemarreko langileekin bildu zen egoeraren berri izateko.

M

Galiziako zuzendaritzak eta hango langile-batzordeak akordioa lortu dute Usurbilgo enpresa 
ixteko. Udalak bat egin du ostiralerako Usurbilgo langileek deitu duten manifestazioarekin.

Gazteentzako sarrera-baldintzak: 

- Adina: 18-30 urte bitartean.
- Egonaldia: mugatua izango dute.
- Errenta: Diru-sarreren araberakoa izan-
go da errenta, hau da, diru-sarreren % 15. 
Diru-sarrera finkorik ez daukatenen ka-
suan, solbentzia ekonomikoa justifikatu 
beharko da, eta gutxieneko errenta mini-
mo bat ezarriko da gastuak estaltzeko.
- Jabetza: Ezingo dute etxebizitzarik izan.

Adinekoentzako sarrera-baldintzak

- Adina: 60 urte eta hortik gorakoak.
- Egonaldia: Egonaldi mugagabea izango 
dute, beti ere ez dependienteak diren  
bitartean.
- Errenta: Pentsioaren araberakoa.
- Jabetza: Jabegoa izatekotan, konpromi-
so bat sinatu beharko dute eta urtebete-
ko epea izango dute beraien etxebizitzak 
erabilera duela justifikatzeko, hau da, 
hutsik ez dagoela justifikatzeko. 

Komunitatean bizi: proposamenetatik 
konpromisoetara. Prozesuan zehar lan-
dutako kontzeptu bat komunitatearena 
izan da. Herritarrek espazioan harre-
mantzeko erak eta aurrera eramateko 
ekintza ezberdinak proposatu dituzte. 
Honako konpromiso hauek zehaztu dira, 
esate baterako:

- Barne mailako jarduerak: Afari tertu-
liak, barne zaintzarako ikastaroak, bizila-
gunen gaitasunak partekatzea...

- Antolaketa-guneak: Gune autogestiona-
tua, gune nagusia batzarra izango da, 
aurrez formazioa jaso behar da ...

- Elkarbizitzarako arauak: garbitasuna, 
balorazio-saioetan parte hartu...

- Kontsumo kolektiboak: KM0 eta ekono-
mia zirkularra, energia jasangarria, ...

- Kanpora begirako jarduerak: tailerrak, 
tertuliak edota zine-forum irekiak egin, 
jangela ireki kanpokoentzat...

Espazioa:
- Pribatua: Norberak bere espazio pri-
batua izango du: sukaldea, bainugela, 
egongela eta logela.
- Komunitarioa: Behar kolektibo eta  
belaunaldiarteko elkarbizitza bultzatze-
ko helburuz diseinatu da: egongela, su-
kaldea, jangela, garbiketa-gela, erabilera 
anitzeko gela eta terraza.

“La deslocalización ha 
supuesto la disolución” 
El pasado 2 de mayo, el alcalde de 
Usurbil, Xabier Arregi, se reunió con 
los trabajadores de Ingemar para 
conocer la situación de primera mano y  
ofrecerles el apoyo del Ayuntamiento. 
De hecho, desde el mes de marzo los 
trabajadores están en huelga indefi-
nida y desgraciadamente se ha cum-
plido lo que esperaban: la dirección 
de la empresa y el comité de empresa 
del centro de Galicia, formado por 3 
delegados de UGT y 2 de CIG, han fir-
mado un acuerdo para despedir a 31 
trabajadores de Usurbil. Según han  
informado los trabajadores de Inge-
mar al alcalde, la fecha de despido será 
el 15 de mayo, pero ellos no suscribirán 
la carta de despido y acudirán a los tri-
bunales. El Ayuntamiento estará pre-
sente en la manifestación del viernes.

El alcalde, por su parte, ha censurado 
la actitud de la empresa y ha mostrado 
su apoyo a los trabajadores: “Ingemar 
es una empresa de nuestro pueblo. 
Desde hace unos años la dirección 
está en manos de un grupo gallego y 
desde entonces la empresa de Usurbil 
ha sido anulada. La deslocalización ha 
supuesto la disolución. La pérdida es 
importante para Usurbil, para los y las 
usurbildarras y, sobre todo, para los 
trabajadores”.



epa Bojo Ballester comenzó en 
el año 2011 a trabajar el em-
poderamiento de las mujeres 
en Usurbil, y  durante todos 

estos años, han sido más de 250  las mu-
jeres que han participado en sus cursos. 
Hace una valoración totalmente positiva, 
no sólo por el buen nivel de asistencia y 
participación, si no por las consecuencias 
y cambios que las mujeres han experi-
mentado y realizado en sus vidas. Nos 
habla de todo ello en esta entrevista.

¿En todos estos año has notado algún 
tipo de evolución a las mujeres? 
Muchos cambios en muchos aspectos, 
por eso es importante visibilizar la im-
portancia de los espacios y talleres de  
empoderamiento como factores de 
transformación. Los cambios se dan des-
de el ámbito de la salud, a las relaciones 
de pareja e interpersonales, a su autoes-
tima y proyectos de vida y también en 
una mayor conciencia social, feminista y 
una mayor participación en lo social. 

¿Cual es el motivo principal de acudir a 
los talleres?
La salud es uno de los motivos por los 
que vienen muchas mujeres, a veces con 
sintomatología grave de carácter ansioso 
o depresivo,  pero la mayoría de las veces 
por una sensación de vacío, de no encon-
trarse contentas con su vida, no encon-
trar su lugar, etc. Estos síntomas mejoran 
y remiten en muchos casos. También se 
da una conciencia y una comprensión 
mayor del porqué de muchas de sus 
vivencias, experiencias y malestares, 
relacionadas con interiorización de los 
mandatos de género, a través de los que 
aprendemos cómo comportarnos, qué 
se espera de mí, y qué posición ocupo 
en las relaciones y en la sociedad. Esa 
conciencia es el primer paso para el cam-
bio, para definir aquello que no nos hace 
bien, para ver qué quiere cada cual, para 
desarrollar una autonomía y una mayor 
autoestima y asumir el poder de decisión 
personal. Ello redunda inmediatamente 
en la salud y  además genera cambios en 
las relaciones, en los modelos de amar, y 
también en la percepción de la realidad y 
las desigualdades sociales.

P

PEPA BOJO BALLESTER, Psikologoa

“Gizonek zalantzan  
jarri behar dute  
pribilegiozko posizioetan 
jartzen dituen  
sistema pratriarkala” 
PEPA BOJO BALLESTER

    Psikologa eta ahalduntze tailerretako arduraduna

“ Los hombres deben de cuestionar este sistema  
patriarcal que les coloca en posiciones de privilegio”

El empoderamiento de las mujeres 
está en boca de todas. Pero, ¿qué es el  
empoderamiento?
Es un término político y social que  
incide en la necesidad de recuperar una 
posición y un poder que se ha negado. 
Tienen varias dimensiones de trabajo:
    • El empoderamiento personal,  a través 
de la toma de conciencia reconocerte 
como sujeta de pleno derecho y  capaci-
tarte y desarrollarte para poder ejercer el 
control sobre tu propia vida.
    • Empoderamiento en las relaciones: 
cambiar las posiciones de desigualdad y 
de desequilibrio  entre las personas, para 
establecer relaciones igualitarias.
    •  Empoderamiento colectivo, recono-
ciendo los factores que nos son comunes 
como el género, y que inciden en este de-
sequilibrio social,  implicarse en  la trans-
formación social, con una mayor concien-
cia feminista y un mayor conocimiento 

Pepa Bojo Ballester.

y compresión de cómo el patriarcado  
incide en nuestras vidas.

¿Somos las mujeres de baja autoes-
tima?
En esta sociedad patriarcal y materia-
lista el valor de las personas se ha trans-
ferido a lo material, superficial y efímero 
y además crea una fuerte competitivi-
dad y rivalidad, generando posiciones 
desiguales también respecto a la valía. 
No se entiende ni fomenta la verdadera 
autoestima. Pero hay diferencias entre 
mujeres y hombres, en el sentido de 
que los mensajes sociales van a condi-
cionar la sensación de valía que tengo, y 
en nuestra sociedad patriarcal el hombre 
ha tenido y tiene más valor, él y todo lo 
que hace, dice… y eso sigue estando pre-
sente. Los roles y aportaciones  de las 
mujeres  siguen inferiorizándose  e invidi-
vilzándose y eso afecta a la autoestima. 
Por otro lado, las mujeres y los hom-
bres construímos todavía la autoestima 
de forma diferente, la autoestima de la  
mujer  se va  construyendo a partir de 
agradar y complacer los deseos de los 
demás, hemos de ser bellas, buenas, 
cariñosas, obedientes, etc. o sea es para 
la mirada de alguien. Los hombres  cons-
truyen la autoestima a partir de lo que 
hacen o logran.

¿No es una de las claves construir un 
nuevo modelo de masculinidad?
Los hombres son la otra mitad en la cons-
trucción de una sociedad igualitaria. Y 
cada vez hay más hombres revisando y 
reflexionando sobre sus propios men-
sajes.  Si las mujeres hemos de empode-
rarnos, los hombres deben revisar esa 
relación entre masculinidad y una forma 
de ejercer el poder. Como género deben 
implicarse en cuestionar este sistema 
patriarcal que les coloca en posiciones 
de privilegio, ver que también  hay aspec-
tos en los que se les merma e incapacita, 
comprender qué estructuras, valores, 
roles, etc. sostienen que siguen gene-
rando sufrimiento.
Generar relaciones de buentrato, equi-
tativas, igualitarias, saludables y gozosas 
efectivamente nos concierne a mujeres y 
a hombres.



aiatzaren erdialdean bilduko 
da Usurbilgo Udaleko Tokiko 
Gobernua, eta kultura, kirola, 
ingurumena, nekazaritza eta 

gizartegintzako alorretarako Udalak 
emango dituen dirulaguntzak onartuko 
ditu behin-betikoz, alegaziorik ez badago. 
Apirilaren 23an kaleratu zen ebazpen-
proposamena. Guztira, 172.000 €  
banatuko ditu Udalak. Honako hauek 
dira xehetasunak:

KULTURA:
2019an burutu asmo diren kultur egitas-
moak diruz laguntzea du xedetzat deialdi 
honek. 25 taldek egin dituzte eskaerak, 
eta 87 ekintza proposatu. 3 ekintza baino 
ez dira geratu dirulaguntzarik gabe. Arlo 
honetarako 80.000 € zeuden banatzeko, 
eta 78.379,59 € bideratuko dira.  

KIROLA:
Modu batez edo bestez, 60.000 €-tik 
gora bideratuko dira kirolera: herriko 
kirol-taldeen artean 50.000 € banatuko 
ditu Udalak; kirol elkarte ez direnen kirol 
jardueretarako 1.000 €; kirol egokitua 
laguntzeko 1.689,66 €, eta norgehiagoka 
erregimenekoak ez diren kirol egitas-
moak burutzeko 1.610 €. 

GIZARTEGINTZA: 
Gizarte-zerbitzuen arloan egitasmoak 
gauzatzeko dirulaguntzak dira honakoak, 
eta arlo honetan, 11 talderi emango zaie 
laguntza. Guztira, 12.000 euro. Talde guz-
tiak Gipuzkoa mailakoak dira.

Bestalde, deserrotze eta baztertze  
arriskuan daudenentzako dirulaguntzen 
deialdira herritar bakarra aurkeztu da, 
eta batzordeak laguntzea erabaki du. 
Alaba Picassenteko espetxean du (Va-
lentzia), Usurbildik 612 kilometrora, 
eta bidaiek eragiten dizkioten gastuak 
arintzeko laguntza ematea erabaki du.  
Igogailuak instalatzeko deialdira, aldiz, 3 
herritar aurkeztu dira, eta, guztira 2.700€ 
banatuko dira. Eskaera bakoitzeko,  
gehienez ere, diru-laguntza mila eurokoa 
izatea aurreikusten zen. 

INGURUMENA:
Deialdi honetan erakunde pribatu zein 
publikoek edota norbanakoek 2018an 

M

172.000 euro banatuko ditu Udalak, dirulaguntzetan
Apirilaren 23an kaleratu zen Gipuzkoako Buletin Ofizialean Usurbilgo Udalak kultura, kirola, ingurumena, nekazaritza eta gizartegintzako 
egitasmoak eta taldeak diruz laguntzeko ebazpen-proposamena. Maiatzaren 8an amaitu zen alegazioak aurkezteko epea. 

Zirimarako datorren 
ikasturtea aurkezteko,  
bilerak hurrengo astean 
Zirimarako datorren ikasturtea gura-
soei aurkezteko bilerak egingo dira 
hurrengo astean. Honako egunetan 
izango dira:

- Maiatzak 13, astelehenarekin, bi 
bilera egingo dira eta biak gazteleraz 
izango dira. Bilera bat Santuenean eg-
ingo da, auzo elkartean eta 18:00etan 
hasiko da eta beste bilera 19:00etan 
izango da, Oiardo kiroldegian. Bilerok, 
nagusiki, seme-alaba Usurbildik kanpo 
eskolaratua duten gurasoentzat anto-
latu dira, Zirimarako eskaintza eza-
gutzera emateko.

- Maiatzak 15, asteazkena, 19:00etan 
Sutegin. Euskaraz egingo da bilera, 
eta datorren ikasturteko berrikuntzen 
berri eman eta balorazioak egiteko 
aukera izango da.
 

Guztira 78.379,59€

  

Kultur taldeei laguntzak
Einean guraso Eskola 2.820.00 €
Jexux Artze Elkartea 6.976,00 €
Bihurru Txiki Ludoteka     827,00 €
Gipuzkoako Bertso zale elkartea 1.747,32 €
San Praixku Guraso Elkartea 7.815,00 €
Antxomolantza 6.902,75 €
Nafartarrak 1.330,00 €
Noaua! 14.506,02 €
Irriu Abesbatza      475,00 €
Organoaren Lagunak   2.731,25 €
Alex Tello   1.736,00 € 
Orbeldi Dantza Taldea   1.439,00 €
Zubietako Eskolako Guraso Elkartea   4.510,00 €
Usurbilgo Gure Esku Dago   2.090,00 €
Usurbilgo Euskal Kantu Taldea   2.421,00 €
Ziortza Gazte Elkartea   8.979,50 €
Santuenea Kultur Elkartea   3.732,50 €
Hitz Aho Udarregi ikastolako guraso elkartea   1.881,00 €

Bideon Agiñarron Herri Elkartea   1.600,00 €

Lurdes Ostolaza (Kantu taldea X.urteurrena)     250,00 €

  Lontxo Zubiria Kamino     1.900,00 €

  Aztarrika      1.710,00 €

garatutako egitasmoak laguntzen dira, 
eta 11 eskatzaile aurkeztu dira. 5.000 € 
zeuden banatzeko, eta 2.826 € banatuko 
dira. 

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA:
Deialdi honetan erakunde pribatu zein 
publikoek edota norbanakoek 2018an 
garatutako egitasmoak laguntzen dira 
ere,  eta eskatzaile bakoitzari kostu osoa-
ren % 50 eman ahal zaio, eta, gehienez 
ere, 2.000 euroko laguntza. Hamar  
eskaera aztertu dira, eta guztiak lagun-
duko dira. Orotara, 11.491,22 € banatuko 
ditu Udalak.

Kirol taldeei laguntzak
Tximeleta   1.495,91 € 
Andatza   4.484,10 € 
Baxurde Txiki  2.194,20 € 
Bazpi   2.781,19 € 
Beterri sub     467,55 € 
Usurbil FT  7.143,71 € 
Usurbil JC  8.971,13 € 
Makax   1.871,60 € 
Pagazpe   2.607,94 € 
Usurbil KE               15.547,93 € 
Zubieta PE  2.264,11 € 
Irisasi BTT                                   170,64 € 
Guztira                 50.000 € 
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antixabel jaietarako mo-
torrak martxan daude  
dagoeneko, eta jaiei lotuta-
ko hiru ekimen jarri dituzte 

martxan Usurbilgo Udalak eta jai-
batzordeak. Batetik, festetako egita-
rauaren diseinua egiteko lehiaketaren 
oinarriak kaleratu dituzte, eta, ho-
rrenbestez, lehiaketan parte hartzeko 
epealdia hasi da. Bestetik, Santixabele-
tako txupinazoa nork bota proposatu 
ahal izango dute herritarrek aurten 
ere. Proposamena honako lekuetan 
utz daiteke: Potxoenean, udal liburute-
gian edo Oiardo kiroldegian jarri diren 
hautetsontzietan. E-mailez ere igorri 
ahal izango da proposamena kultura@
usurbil.eus helbidera. Maiatzaren 17an 
bukatuko da proposamenak egiteko 
epea. Eta, hirugarrenik, XLIII. Santixa-
bel Bertsopaper Lehiaketa abiatu dute 
Bota Punttubak eta Usurbilgo Udalak

Egitarauaren diseinua
Egitarauaren diseinua egiteko lehiake-
tari dagokionez, oinarrietan zehazten 
denez, lehiaketa publikoa eta irekia 
izango da. Lana originala eta argitara-
tu gabea izan behar du, eta ezingo du 
izan beste lan batzuen kopia. Lehiake-
tara norbanakoak zein taldeak aurkez 
daitezke. Taldean aurkeztuz gero,  
taldekide bat izendatuko da lanaren  
arduradun. Nahi adina lan aurkez 

Txupinazoa nork bota proposatzeko 
aukera izango da hilaren 17ra arte

Iazko Santixabel jaietako txupina gaztain-erretzaileek bota zuten.

daitezke. Halaber, lehiaketa irabazten 
duenak 500 euroko saria jasoko du.  
Lanak maiatzaren 17a baino lehenago  
erregistratu behar dira Usurbilgo Udale-
ko erregistroan edota e-postaz bidali ahal 
izango dira, honako helbide honetara: 
kultura@usurbil.eus. Lehiaketa arautzen 
duten oinarriak Udalaren webgunean 
daude ikusgai: www.usurbil.eus.

Bertsopaper lehiaketa
Lehiaketa honetan 16 urtetik gorako 
usurbildarrek parte har dezakete. Lanek, 
gutxienez, 6 bertso izan beharko dituz-
te eta, gehienez ere, 10. Ekainaren 21a 
baino lehen aurkeztu beharko dira lanak. 
Sariak, berriz, honako hauek izango dira: 
1go saria 200 euro eta oroigarria eta 2. 
saria 150 euro. 

Lehiaketa honetako oinarriak udalaren 
webgunean daude: www.usurbil.eus.

Txupinazoa
Urtero bezala, aurten ere herritarrek 
erabakiko dute nork botako duen San-
tixabeletako txupinazoa. Izenak propo-
satzeko epea jada zabalik dago, eta pro-
posamenak honako lekuetan utz daiteke: 
Potxoenean, udal liburutegian edo  
Oiardo kiroldegian jarri diren haute-
tsontzietan. kultura@usurbil.eus helbide-
ra ere igorri ahal izango da.  Maiatzaren 
17an bukatuko da epea. 

Behin hilerri zaharra erabat hustu eta  
behin-betikoz itxita, Udala eremu hori 
ireki eta berreskuratzeko lanei ekin die. 
Makina-lanak dira batik bat lehen fase ho-
netan egiten ari direnak: sestra egokitzen 
ari dira nagusiki, kiroldegiaren eta behe-
ko belardiaren artean dagoen diferentzia 
leuntzeko. Horrekin batera, hilerria ingu-
ratzen zuen pareta bota egin da, eta ere-
mua erabat ireki eta zabaldu da. 2. fasean, 
berriz, nitxoen estalkiak kentzean (amian-
toa), eremu guztia lur begetalarekin belar-
di zabal eta erabilgarri batean bihurtuko 
da. 50.000 €-ko aurrekontua dute lanok.

Hilerri zaharreko  
eremua txukuntzeko 
lanak hasi dituzte

S

Santixebeletako egitarauaren diseinua egiteko lehiaketa maiatzaren 17ra arte dago  
zabalik, eta XLIII. Santixabel Bertsopaper Lehiaketa, berriz, ekainaren 21ean amaituko da.

Makinak lanean ari dira egunotan

Mendi orientazioari buruzko ikastaroa 
antolatu du Parekidetasun Sailak maiatza 
eta ekainerako. Patri Espinarrek eman-
go du, eta, nagusiki, mendian era seguru 
batean ibiltzeko orientazioko oinarrizko 
ezagutza teoriko-praktikoak eskainiko 
ditu. Horretarako, mapa eta iparrorratza 
erabiltzen irakatsiko du, era praktikoan. 
Ikastaroa honako egunotan izango da: 
maiatzak 11, 18, 25 eta ekainak 1, 8, 15, 
9:30etatik 13:30etara. Honatx helbidea 
izena emateko: parekidetasuna@usurbil.
eus edo 943377110 telefonora deituta.
Bestetik, suizidioari buruzko dokumentala 
(Volver a vivir, Sara Bote, 2013) eta solasal-
dia ere antolatu du. Suizidioagatik izaten 
diren heriotzen inguruan dagoen isiltasun 
tabua apurtu eta guztion artean hausnar-
keta gune bat sortzea da asmoa. Maiatza-
ren 13an izango da, 19:00etan, Sutegin.

Mendi orientazioari 
buruzko ahalduntze 
tailerra antolatu du 
Parekidetasun Sailak 


