
e, martxa hartuta ardura be-
rrian?”. Azken asteotan herrita-
rrekin izandako solasaldi ge-

hienetan egin didaten galdera da horixe. 
Ekainaren 16ean hartu genuen alkate eta 
zinegotzi kargua, eta orduz geroztik uda-
laren eguneroko martxara egokitu nahian 
gabiltza. Sarri askotan erantzun dudan 
gisan, abiadura handian doan tren batera 
igotzea bezalakoa da. Hasiberriak izana-
gatik ere, trenak ez du geldiunerik, eta, 
beraz, ezin diozu trenari ihes egiten utzi. 
Oso intentsoa izaten ari da, baina, aldi 
berean, oso aberasgarria. Ikasbide bat. 
Bizi-esperientzia berri eta emankorra. 
Hiru hilabeteotan, oso izaera ezberdine-
ko bilerak eta hartu-emanak izatea ego-
kitu zait: egoera latza pairatzen ari diren  
herrikideekin, jubilatuekin, ingurumen-
elkarteekin, enpresariekin, eraikuntza-
enpresetako ordezkariekin, gazteekin, 
proiektu berriak aurkeztera datozen 
elkarte edo erakundeekin, auzotarrekin, 
beste erakundeetako ordezkariekin...  
Zerrenda luzea, inondik ere. Eta hartu-
eman horiek, guztiek, asko eman didate. 
Gure herria ezagutzeko bide eman didate. 
Izan ere, egiari zor, tronpatuta nengoen. 
Uste duguna baino gutxiago ezagutzen 
dugu gure herria.

Bidaia labur baina intentso  
honetatik, beste konstatazio bat: udala 
ezinbesteko tresna dela gure herriaren 
eraikuntzan, aukera ugari eskaintzen ditu-
ela, baina badituela bere mugak, adminis- 
trazioa den heinean. Ondorioz, aldi labur  
honetan, tokatu zait nahia eta ezina 
kudeatu behar izatea (ez dira gutxi izango 
aurrerantzean!). Herritarrak laguntza bila 
etorri eta ezin berehalakoan eta nahi beza-
la, ezta haiek eskatu bezala ere, lagundu. 
Zurruntasun instituzionala, burokrazia, 
prozedura administratibo amaigabeak, 
konpetentziek ezartzen dituzten hesiak... 

administrazioaren parte dira oraindik 
ere. Inoiz baino nabarmenago ikusi dut  
instituzionalitate berri baten beharra. 

Horren zain egon gabe, ordea, Usurbilek 
udalgintza eredu irekia, parte-har-
tzailea, eraldatzailea, hitz bakarrean 
esanda, demokratizatzailea landu du 
urte luzeetan, eta gu bide horretan sa-
kontzera gatoz.  Aurrez bagenekiena  
berretsi baino ez dut egin: udalgintza bere  
horretan ez da ezer, herrigintzarik gabe. 
Inplikazio partekatua eta kolektiboa be-
har dugu, sarean lan eginez eta zaintza 
eta pertsonak erdigunean kokatuz, ko-
munitatearekin eta komunitatearentzat.  
Horretan, udalak rol garrantzitsua du, 
baina baita herria (komunitatea) osatzen 
dugun gizon-emakumeok ere. Batak 
bestearen beharra du. Dugu. Koope-
ratibismoa, elkarlana, elkartasuna eta  
erantzukizuna gisako balioak gure udal-
jardunaren zimentu izango dira. Hitz 
potoloak, bai, baina ez hitz hutsalak. 
Horixe bera egitera goaz, esate baterako, 
Txokoalden hurrengo asteetan. Halaber, 
gauza bera egingo dugu Legealdiko Plana 
osatzeko abiatu berri dugun prozesuan. 

Hautets-programa herri-mandatutzat 
dugu, eta, hura oinarri, legealdiko bide-
orria osatzera goaz. Gure lan-tresna 
izango da: helburuak zehaztu, eta horiei 
begirako lan-ildo eta ekimenak, epealdia, 
arduradun politiko eta teknikoak... Ariketa 
horretan udal-langileak bidelagun izango 
ditugu (bide batez, mila esker eskaintzen 
diguzuen laguntzagatik!); oposizioari par-
te hartzeko deia ere egin diogu, eta, zu ere, 
herritar, bidaide nahi zaitugu, hasi berri 
dugun bidaia zoro baina eder honetan.

Bidaia 
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

Z

 @agurtzanesola

malkatea@usurbil.eus

“¿Qué tal lo llevas, Agurtzane?”. Esa es la pre-
gunta que más me han hecho en las últimas 
semanas. El 16 de junio tomamos el cargo 
de alcalde y concejales, y desde entonces 
nos estamos adaptando a la marcha diaria 
del ayuntamiento. Es como subir a un tren 
a gran velocidad que, a pesar de ser nova-
tos, no para. Estos tres meses he tenido  
reuniones de todo tipo: con vecinos y veci-
nas que sufren una situación de extrema 
vulnerabilidad, con los/las jubiladas, asocia-
ciones medioambientales, empresarios/as, 
representantes de empresas de constru-
cción, con la juventud, con los/las vecinas de 
los barrios, con representantes de otras ins-
tituciones... Y todos esos contactos me han 
ayudado a conocer mejor nuestro pueblo. 
Otra constatación es que el ayuntamiento 
es imprescindible para la construcción de 
nuestro pueblo: ofrece muchas posibili-
dades, pero tiene sus límites. En este breve 
periodo he tenido que gestionar el querer 
y no poder (¡y los que me quedan por de-
lante!). La rigidez institucional, la burocracia, 
los procedimientos administrativos intermi-
nables... son aún parte de la administración. 
Necesitamos una nueva institucionalidad.
Sin embargo, Usurbil ha trabajado durante 
largos años pro un modelo municipal abier-
to, participativo, transformador y democra-
tizador: nosotras venimos a profundizar en 
ello. En este corto viaje, me he reafirmado 
en que el ayuntamiento no es nada sin la 
activación popular. Necesitamos una impli-
cación compartida, tejiendo redes entre el 
ayuntamiento y las personas que confor-
mamos este pueblo, situando el cuidado 
de las personas en el centro. Cooperación, 
solidaridad o la corresponsabilidad serán 
los cimientos y ejes de nuestro día a día. Es 
justamente lo que llevaremos a la práctica 
próximamente en Txokoalde. Haremos lo 
mismo al diseñar el Plan de Legislatura.
Entendemos que el programa electoral se 
ha convertido en mandato popular: necesi-
tamos compañeros de viaje, como los y las 
trabajadoras del ayuntamiento, la oposición 
y a ti mismo. Eskerrik asko. 
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ubstantzia toxikoak neurtzen 
adituak dira Herbehereetako 
Toxico Watch fundazioan: Abel 
Arkenbout eta Kirsten Bou-

man toxikologoek bertan lan egiten 
dute, eta Zubietan izan dira irailean, 
Zubieta Lantzen elkarteak gonbida-
tuta. Erraustegiak sortutako kutsadura  
neurtuko dute urtero: martxan  
jarri aurretik etorri dira, eta laginak 
hartu dituzte Añorgan, Donostian,  
Zubietan, Aginagan, Andoainen, Her-
nanin eta Urnietan. Usurbilgo Udala 
harremanetan dago elkartearekin,  
hitzarmen baten bidez egitasmoa diruz 
laguntzeko urtez urte. 2013an hasi 
ziren lanean, eta gehienbat erraus- 
tegien inguruko azterketak egiten dituz-
te, nahiz eta bestelako kontsultak ere 
badituzten. Toxico Watchekoek zubi lana 
egin nahi dute herritarren, industriaren 
eta gobernuen artean. 

Zergatik neurtu lurra eta arrautzak?
K. B.: Asko erabiltzen ditugu arrautzak 
gure neurketetan. Izan ere, lurrak ingu-
ruko giroa xurgatzen du, eta oiloek lur  
horietan jaten dute. Jaten dituzten 
intsektuek   gorputz  koipetsua dute, eta  
gantzetan metatzen dira dioxinak eta 
beste substantziak. Oiloek horiek janda,  
substantzia horiek arrautzetara iristen 
dira. Gorringoekin egiten ditugu neurke-
tak, koipetsuak direlako: urtero neurtzea 
da helburua, arrautzak oso biometatzaile 
egokiak baitira.

Horrek esan nahi du kutsadura, airez 
ez ezik, janariaren bidez sar daitekeela 
gorputzera?
K. B.: Hala da. Europako Batzordeak  
osasun eta segurtasun organismo bat 
du, zeinak legeztatzen duen zenbat dioxi-
na har dezakeen gizakiak eguneko: muga 
bat jartzen du. Behin egindako neurketa 
batean, izugarria izan zen: 10 urteko haur 
batek soilik arrautza bat jan zezakeen ur-
tean: gehiago jango balu, mugaren gaine-
tik egongo litzateke.

Zergatik egin neurketak erraustegia 
martxan jarri aurretik?
K. B.: Oso garrantzitsua da neurketak 
hasieratik egitea, egoera ezagutu eta urte 

S

“La investigación de la  
incineradora de Zubieta 
es muy interesante para 
nosotros: es la primera 
que haremos desde cero” 
KIRSTEN BOUMAN 

Toxicóloga de la fundación Toxico Watch

“La tecnología de las  
incineradoras no ha  
avanzado lo suficiente 
para destruir substancias 
realmente tóxicas” 
ABEL ARKENBOUT

Toxicólogo de la fundación Toxico Watch

“Oso garrantzitsua da neurketak hasieratik egitea,  
urte batzuetara datuak konparatu ahal izateko”

Arkenbout eta Bouman.

batzuetara datuak konparatu ahal izate-
ko. Guk zorte handia izan genuen, Har-
lingeneko erraustegiko emisioak tximi-
nian bertan neurtu ahal izan baikenituen, 
modu jarraituan: 20.000 orduan baino 
gehiagoan monitorizatu genituen. Horiek 
edukita, eta arrautzen mostrak jasoz, bat 
egiten duten patroiak aurkitu ditugu, eta 
biak lotu. Zubietako erraustegiaren ka- 
sua oso interesgarria da guretzat, Mende-
baldeko Europan zerotik abiatuko dugun 
lehenengo ikerketa izango delako; nor-
malean, arazoak sortzen direnean deitu 
ohi gaituzte, ez lehenago.

Aldundiko agintariek esan izan dute 
Zubietako erraustegiak puntako tekno-
logia izango duela; ez duela kutsatuko. 
Posible al da? 
A. A.: Harlingenekoa ere hala saldu zuten: 
teknologia berrienak zituela, ez zuela  
dioxinarik ez beste ezer igorriko airera... 
Baina guk arrautzak aztertu ditugu, baita 
tximiniko emisioak ere, eta bat datozela 
ikusten dugu: tximinian igotzen dena,  
arrautzetan igotzen da.

Erraz lortu zenuten neurketak tximi-
nian egiteko baimena?
K. B.: 2013an hasi zen Abel arrautzen az-
terketa egiten, eta neurketa oso altuak 
topatu zituen. Prentsan oihartzun handia 
izan zuen, telebistan... Zalaparta handia 
izan zen. Agintariek esandakoak gezur-
tatzen zituzten froga zientifikoak eman 
zituen, eta, egoera horretan, tximiniako 
neurketa horiek egitera behartuta sen-
titu zen gobernua.

Zuek egin zenituzten neurketak?
A. A.: Erraustegiaren aholkularitza ba- 
tzordean nengoen, eta esan nien arrau-
tzetako substantziak eta tximiniatik ate- 
ratakoak lotuta ote zeuden edo ez fro-
gatu behar zela. Lan hori txukun zein 
enpresak egin zezakeen ikertu nuen, eta 
onartu egin zuten, presioa zegoelako.

Zuen ustez, gaur egun badu zentzurik 
erraustegi bat martxan jartzeak?
A. A.: Ez: erraustegiek erabiltzen dituzten 
teknologiak oraindik ez dira behar bezain 
aurreratuak benetan toxikoak diren  
substantzia guztiak deuseztatzeko.

ABEL ARKENBOUT eta KIRSTEN BOUMAN, Toxico Watch fundazioko toxikologoak

Bouman, laginak sailkatzen.
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Usurbilgo Udalak bilduko ditu 
Zubietako hondakinak  
urriaren 21etik aurrera
Usurbilgo, Donostiako eta Zubietako udal ordezkariek bilera ireki batera deitu dituzte  
zubietarrak hilaren 10erako: zerbitzuetan izango diren aldaketak izango dituzte hizpide. 

‘Garbitxiki’ bana jarri dituzte Etarten eta Barazarren (argazkian).

surbilgo Udalak hartuko du Zubi-
eta osoko hondakinen ardura 
urriaren 21etik aurrera, Donos-
tiako eta Usurbilgo udalek eta 

Zubietako Herri Batzarrak martxoan si-
natutako hitzarmenaren haritik. Hiru era-
kundeetako ordezkariek bilera ireki batera 
deitu dituzte zubietarrak urriaren 10erako, 
hitzarmen horren nondik norakoen berri 
emateko: Kaxkapen izango da, 19:00etan. 

Hondakinen kudeaketaz gain, bestelako 
zerbitzu batzuk ere aldatuko dituzte. 
Bi aldaketa nagusiak ur zerbitzuari eta 
hondakinen bilketari lotutakoak dira. Ur 
zerbitzuari dagokionez, Añarbeko urarekin 
hornituko dute Zubietako kaxkoa; Usurbil-
go urarekin, aldiz, Learritza pasealekuko 
eraikinak. Hondakinei dagokienez, Irigoien 
kaleko eta Errota bideko edukiontziak ken-

U du egingo dituzte: horien ordez, Etarte eta 
Barazarren eraiki berri dituzten Garbitxiki-
ak erabili ahal izango dira.

Gune horiek edozein ordu eta egunetan 
erabili ahal izango dira, giltza baten bidez. 
Hainbat aukera izango dira giltza horiek es-
kuratzeko. Batetik, hilaren 18an, 16:00eta-
tik 19:00etara, eta hilaren 19an, 11:00eta-
tik 13:00etara, Kaxkapen. Horrez gain, 
Usurbilgo Udaleko atez ateko bulegoaren 
ohiko ordutegian ere jaso ahal izango dira. 

Aurrerantzean, beren udalerrian ordain-
duko dituzte zubietarrek dagozkien tasak 
(urarenak, hondakinenak eta bestelakoak), 
nahiz eta zerbitzua beste udalerriak eman. 
Donostiarrak diren zubietarrei hondakinak 
atez ate biltzerik nahi ote duten edo ez gal-
detuko diete, gainera. 

Airearen kalitatearen inguruko 
kezka handia dago Usurbilen, 
bereziki, noizean behin sortzen 
diren kirats episodioen inguruan. 
Eusko Jaurlaritzak herrian dituen 
makinek neurtutakoaren ara-
bera, Usurbilgo aire kalitatea ona 
da: ohiko parametroen barruan 
sartzen dira emaitzak. Dena den, 
kezka hori bere egin, eta Usurbilgo 
airea neurtzeko eskatu dio uda-
lak UPC Kataluniako Unibertsitate 
Politeknikoari. Aurtengo maiatz-
ekainean egin dituzte neurketak, 
eta horren emaitzak aurkeztuko 
dituzte hilaren 16an Potxoenean, 
19:00etan. Egindako neurketen 
emaitzak esku artean izanik, ho-
rien inguruko xehetasunak azal-
duko dituzte jendaurrean: UPCko 
eta udaleko ordezkariek parte 
hartuko dute aurkezpenean. 

Airearen kalitatea 
neurtu du udalak, 
eta emaitzak  
jendaurrean 
aurkeztuko ditu

Los representates políticos de los 
ayuntamientos de Donostia, Usurbil 
y Zubieta han acordado algunos cam-
bios en los servicios municipales que 
reciben los y las vecinas de Zubieta. 
Por ejemplo, a partir del 21 de octu-
bre, Usurbil se encargará de gestionar 
los residuos de todo Zubieta; también 
hablarán sobre los cambios en el su-

Cambios en los servicios de Zubieta
ministro del agua y otros servicios. Las 
tres instituciones han convocado una 
reunión abierta para los habitantes de 
Zubieta el día 10 de octubre en Kaxka-
pe, a las 19:00. Estos cambios surgen 
del acuerdo alcanzado por las tres 
entidades en marzo de este año, con 
el objetivo de mejorar los servicios  
prestados en Zubieta. 

Existe una gran preocupación 
acerca de la calidad del aire de 
Usurbil, especialmente por los epi-
sodios de olor que surgen de vez 
en cuando. Según las mediciones 
de las máquinas del Gobierno Vas-
co, la calidad del aire de Usurbil es 
buena. Aún así, el ayuntamiento 
ha hecho suya esa preocupación, 
y ha pedido a la UPC, Universidad 
Politécnica de Cataluña, hacer 
una investigación independiente. 
La UPC ha hecho mediciones de 
24 horas alrededor de ciertas ac-
tividades: presentarán los resul-
tados en público el 16 de octubre 
en Potxoenea, a las 19:00. Partici-
parán representantes de la UPC y 
del gobierno municipal.

El ayuntamiento  
ha medido  
la calidad del aire, 
y hará públicos  
los resultados
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spazio publikoa aktibatzeko 
lanetan ari da Usurbilgo Udala, 
Beterri Buruntza eskualdeak 
sustatutako Guztion Eskual-

dea programaren bidez: horietako bat 
Askatasuna plazatik Kale Nagusira joate-
ko pasabidea berritzea da, hain zuzen. 
Azken hilabetean handik pasatu diren 
herritarrek nabarituko zuten aldea: mu-
ral koloretsua egin du Irantzu Lekue 
artistak. Hark proposatutako hiru di- 
seinuren artean bat aukeratu dute bizila-
gunek, eta horixe margotu du Kale Na-
gusiko 10. zenbakiko pasabidean.

Horrez gain, zorua berritu eta argiz-
tatze berria jarri dute sabaian. Batetik, 
zolaren gainean metakrilatozko zola-
dura iragazgaitz bat jarri da: modu  
horretan, gunea garbitzea eta mantentze 
lanak egitea erraztu nahi izan zaie udal 
langileei. Bestetik, argiztatze berriak  
gauez bertatik erosoago pasatzea ahalbi-
detzea du helburu.

Azken urteetan herrigunea eta tokiko 
merkataritza indartzeko egindako lanen 
jarraipena da hori, Usurbilgo Merkatari-
tza Biziberritzeko Planaren bidez. Izan 
ere, hainbat lan egin dira orain arte: Mikel 
Laboa plazara iristeko oinezko pasabide-
ak hobetu dira Zubiaurrea-Errekatxikitik 
eta Artzabal-Olarriondotik; horrez gain, 
Mikel Laboa plaza oinezkoentzako ego-
kitu da, eta handik Kale Nagusira iristen 
diren Irazu, Etxebeste eta Hirutasun 
kaleak eraberritu dira. Horiekin guztiekin 
eta pasabidea berrituta, Mikel Laboa pla-
zaren eta Kale Nagusiaren arteko mer-
kataritza ardatzak indartu nahi izan dira. 

E

Argia, bizia eta 
iragazgaitza: 
Kale Nagusirako 
pasabidea,  
eraberrituta
Askatasuna plazatik Kale Nagusirako pa-
sabideak itxura berria du: zorua eta sabaia 
berritu ditu udalak, baita argiztatu ere,  
Irantzu Lekueren mural biziaz gain. Ola-
noenea plaza ere berrituko da, urrian. 
Horrela, kale espazio atseginak sortuz, 
merkataritza bultzatu eta herritarren arteko 
harremanak  bermatzea da helburua. Kale Nagusiko pasabidea, berrituta eta Irantzu Lekueren muralarekin jantzia.

Era berean, lan horiekin, kale espazio 
atseginak sortu nahi izan dira bertako 
merkataritzaren mesedetan, eta, bide 
batez, herritarren arteko harremanak 
bermatzeko espazio inklusibo eta atsegi-
nak sortu.

Natura printzak hormigoiari
Denetarik esan diote Irantzu Lekueri 
horma-irudiari buruz, lanean ari zela, eta 
bakoitzak bere ideia egiteak dibertitzen 
du Lekue. Hala ere, hark beste zerbait 
irudikatu nahi izan du: lore bat, barrutik 
ikusia, bere petalo eta pistiloekin. Lan fi- 
guratibo ugariren ostean, zerbait abstrak-
tua egiteko gogoa zuen, eta asko gustatu 
zitzaion udalaren planteamendua. “Az-
kenaldian asko hausnartu dut naturaren 
eta eraikinen arteko desberdintasunez; 
eraikinek apurtu egiten dute organikoa 
dena. Pasabidea eraikin baten barruan 
dagoenez, zerbait organikoa egin nahi 
nuen, marra zuzenak apurtzeko. Zume-
taren txoriak ere badaudenez, lore bat 
egitea egokia zela pentsatu nuen: he-
mendik pasatzean esperientzia desber-
din bat bizitzea da asmoa”.

Hurrengoa, Olanoenea plaza
Olanoenea plaza ere datozen asteotan 
berrituko da, eta Potxoenea parean  ma-
haiak eta aulkiak jarriko dira. Kaleko al-
tzari bereziak jarriko dira, egurrezkoak, 
harrizko espazio hotzari goxotasuna 
emateko. Haurrentzako zein helduentza-
ko mahaiak jarriko dira, elkarrekin eseri, 
otorduak egin, mahai jokoetan aritu edo 
elkarrekin eserita zein etzanda egoteko; 
azken batean, egonean egoteko leku  
atsegin eta erosoa izan dadin. 

El Ayuntamiento de Usurbil está 
renovando el paso desde la plaza 
Askatasuna hasta la calle mayor. 
Por un lado, el tránsito a la altura 
del portal número 10: se han he-
cho arreglos tanto en el techo 
como en el suelo, y la artista Iran-
tzu Lekue lo ha llenado de colores 
vivos, creando un mural diseñado 
especialmente para ese espacio. 
Según ha contado la artista, es 
una flor vista desde dentro, con 
sus pistilos y pétalos. “Última-
mente he pensado mucho sobre 
las diferencias entre la naturaleza 
y los edificios. Como el tránsito es 
por debajo de un edificio, quería 
hacer algo orgánico, para romper 
con las líneas rectas.  Además, 
creo que la flor empasta muy bien 
con los pájaros de Zumeta”. 

Por otro, se renovará la plaza Ola-
noenea. Se habilitarán muebles 
de madera para crear un espacio  
amable y cómodo: se podrá co-
mer, jugar a juegos de mesa o 
pasar el rato sentados o tumba-
dos. Además de eso, se colocarán 
mesas y sillas enfrente de Potxoe-
nea, con el mismo objetivo.

Luminoso, vivo 
e hipermeable: 
renovado  
el tránsito  
a la calle mayor
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Herri-merkataritza eta ostalaritza 
biziberritzeko plan berezia 
berrituko da datozen hilabeteetan
Tokiko garapena bere osotasunean kontuan hartuta osatuko dute plana. Usurbilgo Udalak 
eta Hurbilagok egingo dute, Siadecok gidatuta: lau hilabetean egitea aurreikusten dute.

Usurbilgo ostalari eta merkatariek, Buruntzaldekoekin bat, festa egin zuten irailaren 20an.

er eskaintzen dute Usurbilgo 
merkatariek eta ostalariek? 
Zer eskari dago? Zer kontsumo 
ohitura dituzte herritarrek? Nola 

eragiten dute kontsumo ohitura horiek 
herriko merkataritzan? Galdera horiei eta 
beste hainbati erantzutea izango du helbu-
ru HMOBPB Herri-Merkataritza eta Ostala-
ritza Biziberritzeko Plan Bereziak. 2009an 
egin zen lehenengo aldiz, eta eguneratzeko 
beharra du: hainbat alorretan izan diren 
aldaketak behatu nahi dira, aurrera begira 
herri-merkataritza eta ostalaritza bizibe-
rritzeko zein bide jorra daitezkeen jakiteko.

Z Eskaintzaren, eskariaren eta epe er-
taineko balizko garapenaren diagnostikoa  
egingo dute, eta, horren arabera, lau ur- 
terako ekintza plan bat zehaztu. Herriko jar-
duera komertziala dinamizatzea izango du 
helburu, herriko merkataritzak eskaintzen 
dituen aukerak eta indarguneak baliatuz, 
batetik, eta horren garapena oztopatzen 
duten arloen eragin negatiboak ahalik eta 
gehien murriztuz, bestetik. Egitura publiko-
pribatuak sortzea da asmoa, eragileen ar-
teko kolaborazioa sustatzeko. Horrez gain, 
genero berdintasunerako irizpideak kon-
tuan hartuta egingo da prozesu guztia.

Hainbat fasetan egingo dute: lau hilabete-
an, aurreikuspenen arabera. Udalak eta 
Hurbilagok, Siadeco ikerketa elkartearekin, 
Jarraipen Batzordea osatuko dute, eta diag-
nostikoa egitea izango da lehenengo lana: 
informazioa bildu eta aztertu. Elkarrizketa 
pertsonal sakonak eta eztabaida-taldeak 
egingo dira sektoreko eragileekin, herrita-
rrekin eta herriko beste talde eta elkartee-
tako kideekin. Ondoren, informazio kuan-
titatiboaren bilketa egingo da. Jasotako 
informazio guztia aztertu, eta eskaintzari 
eta eskaerari dagozkien datuak irakurriko 
dituzte. Hala, AMIA analisia egiteko modua 
izango dute, hau da, herri-merkataritzaren 
ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta 
aukerak ikertuko dituzte. Jarduera Plana 
diseinatzea izango da hurrengo pausoa. 
Ardatz estrategikoak eta ekintza zehatzak 
finkatu ostean, publikoki aurkeztuko dute 
dokumentua: sektoreari zein herritarrei.

‘Usurbil Zabalik’: 
lokal hutsen  
informazio  
guztia, Inteneten

Usurbil Zabalik, el programa para 
recuperar la actividad socio-
económica de Usurbil a través de 
los locales comerciales vacíos, ya 
tiene su propia web. Para el Ayun-
tamiento de Usurbil, fortalecer el 
comercio y la hostelería local es vi-
tal para darle vida al pueblo: es por 
ello que se puso en marcha este 
programa de ayudas económicas 
para aquellos emprendedores 
que quieran inicar sus proyectos 
en el municipio. Toda la infor-
mación necesaria para conocer 
las características y precios de 
dichos locales está en esa web. El 
ayuntamiento ha querido facilitar 
el contacto de los posibles intere-
sados, creando una herramienta 
que sea valiosa tanto para los due-
ños de los locales como para los 
emprendedores. Toda la infor-
mación en: http://zabalik.usurbil.eus.

Toda la  
información sobre 
los locales vacíos, 
en Internet

El gobierno municipal y Hurbi-
lago, junto con Siadeco, van a 
actualizar el PERCO, el plan es-
pecial para la revitalización co-
mercial de Usurbil. El primero se 
hizo en 2009: sin embargo, los 
hábitos de consumo han cam-
biado, y es por ello que han consi- 
derado necesario actualizarlo. De 
ese modo, se quiere analizar tanto 
la oferta como la demanda, para 
poder definir un plan de acción 
para los siguientes cuatro años. 

Se actualizará  
el plan de  
revitalización  
del comercio

Usurbil Zabalik programak, 
Usurbilgo jarduera sozioekono-
mikoa berreskuratzeko sortuak, 
webgune propioa du dagoeneko. 
Udalaren ustez, herriko merka-
taritza eta ostalaritza indartzea 
ezinbestekoa da herriari bi-
zitza emateko, eta, hain zuzen 
ere, hutsik dauden saltokietan  
jarduera ekonomikoa berresku-
ratzeko sortu zen dirulaguntza 
hori. Lokal horien inguruko in-
formazio guztia batu du udalak 
orain webgune horretan: zein 
ezaugarri dituzten, alokairuaren 
prezioa, non dauden... Udalak 
zubi lana egin nahi izan du hori 
guztia Interneten jarrita: lokalen 
jabeentzat zein ekintzaileentzat 
erabilgarria izango den tresna 
izatea nahi du. Infomazio guz-
tia, helbide honetan bildu dute:  
http://zabalik.usurbil.eus.
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Parte-hartze prozesu bat  
abiatuko du udalak Txokoalden,  
auzoko bizitza hobetzeko asmoz 
Auzoaren beharrak mahai gainean jarri eta har daitezkeen neurriez jardungo dute: behar horiek 
asetzeko gako izan daiteke Akerra gaztetxea dagoen udal eraikina. Hura berregokitzea dute xede.

Zenbait udal ordezkarik eta auzotarrek batzarra egin zuten Txokoalden, irailaren 25ean.

KPIaren arabera 
igoko dira  
ordenantza 
fiskalak, %1
Udazkenarekin, 2020ko ordenan-
tza fiskalak zehazteko garaia heldu 
da. Iazkoekin alderatuta, ez da 
aldaketa handirik izango; KPIaren 
arabera igoko dira, alegia, %1. Sal-
buespenak ere badaude, zenbait 
zerga eta prezio publiko ez baitira 
igoko: JEZ Jarduera Ekonomikoen 
gaineko Zerga, EIOZ Eraikuntza,  
Instalazio eta Obren gaineko 
Zerga, Gainbalioa eta Horni-
dura enpresen erabilera be-
reziei eta kultur jarduerei  
aplikatutako prezio publikoak. 
Eguneko arretari dagozkionak ere 
ez dira aldatuko, teknikariaren es-
kariz. Aurrekontuak zehaztu eta 
ixteko garaia ere bada udazkena: 
oposizioarekin eta herritarrekin 
bildu nahi du udalak, aurrekon-
tuak osatzeko.

arte-hartze prozesu bat abia-
tuko dute Txokoaldeko bizila-
gunek eta Usurbilgo Udalak  
urriaren 9tik aurrera. Hala 

adostu zuten irailaren 25eko batzarrean: 
hogei auzotar inguruk parte hartu zuten, 
eta auzoaren bizitza hobetzeko gogoa 
eta borondatea erakutsi zituzten.  Au-
zotarren kezkak entzun eta horiei irten-
bidea ematea da helburua. Udalak badu 
eraikin bat Txokoalden, Akerra gaztetxea 
dagoena: espazio hori proposatu zuten 
udal ordezkariek auzotar guztiek erabili, 
eta, hala, auzoko bizitza hobetzeko. 

Agurtzane Solaberrieta alkateak azaldu 
zuenez, udalak aparejadore bat kontra-
tatu zuen, udan, eraikinaren azterketa 
teknikoa egiteko: ezertan hasi aurretik, 
huraxe zen eman beharreko lehenengo 
pausoa, haren esanetan. Emaitzak esku 
artean joan ziren udal ordezkariak ba-
tzarrera: espero baino hobeak ziren. Erai-
kina udalak eta auzotarrek bat eginda 
berregokitzea proposatu zuen alkateak, 
eta ados agertu ziren han bildutakoak. 

Hiritik At kooperatibak dinamizatu-
ko du prozesua: hiru lan saio egitea  

P aurreikusi dute, eta, amaitzean, arkitek-
tura proiektu bat definituta izatea da as-
moa. Lehen saioa hilaren 9an izango da,  
Akerra gaztetxean, 19:00etan. 

Los y las vecinas de Txokoalde y 
el Ayuntamiento de Usurbil han 
acordado hacer un proceso par-
ticipativo sobre el futuro del ba-
rrio. Así lo decidieron el pasado 
25 de septiembre, con la par-
ticipación de unos veinte habi-
tantes del barrio. A partir del 9 
de octubre, iniciarán una serie de  
reuniones, con la colaboración de 
la cooperativa Hiritik At. La dele- 
gación municipal propuso el edifi-
cio público donde se aloja el gaz-
tetxe Akerra como herramienta 
para mejorar la vida de Txokoalde.

Proceso  
participativo  
en Txokoalde  
sobre su futuro

Las ordenanzas 
fiscales van  
a subir según  
el IPC, en un 1%
El otoño es época de concretar 
las ordenanzas fiscales para el si-
guiente año. Comparadas con las 
del año pasado, no habrá cambios 
significativos: la subida será según 
el IPC, es decir, de un 1%. Aún así, 
habrá excepciones, ya que hay 
impuestos y precios públicos que 
se mantendrán como en el 2019: 
el IAE Impuesto sobre la Actividad 
Económica, el ICIO Impuesto so-
bre construcciones, instalaciones 
y obras, la plusvalía, la atención 
diaria, y los precios por el uso es-
pecial de las empresas proveedo-
ras y por las actividades culturales. 
El otoño también es época de  
concretar y cerrar los presupues-
tos del 2020: el gobierno municipal 
quiere reunirse con la oposición 
y los habitantes de Usurbil para 
completar los presupuestos.
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‘Mugiment’ zerbitzua emango 
die udalak herritarrei, jarduera  
fisikoari buruzko aholkularitza
Hilaren 16an abiatuko dute Mugiment aholkularitza zerbitzua Usurbilgo anbulatorioan:  
pertsona sedentarioei zuzendutako programa da, zein ariketa eta nola egin aholku emango diena.

arduera fisikoaren preskripzio, 
orientazio eta aholkularitza 
zerbitzua martxan jarriko da, 
hilaren 16tik aurrera, Usurbilgo 

anbulatorioan, Usurbil Suspertu lelopean. 

A partir del día 16 de octubre se 
pondrá en marcha Mugiment, el 
servicio para prescribir, orientar 
y dar consejos a la ciudadanía so-
bre el deporte o la actividad física. 
Este servicio lo han organizado en-
tre el Gobierno Vasco, Osakidetza 
y la Diputación de Gipuzkoa, y se  
presta en Usurbil a través del ayun-
tamiento. El objetivo es dejar de lado 
la vida sedentaria, teniendo en cuen-
ta los beneficios físicos y mentales 
que produce el ejercicio físico.  Serán 
los profesionales del ambulatorio 
los que recomienden a los pacientes 
acudir a este servicio: el consejero 
diseñará un plan de cuatro semanas 
para el paciente, y hará seguimiento 
del mismo. El servicio será gratuito, y 
todos los y las usurbildarras tendrán  
acceso a él.

Servicio  
municipal de  
orientación para  
la actividad física

Gaztelekua. DBH1 mailako gurasoen bi-
lerarekin abiatu dute ikasturtea: 2020an, 
hamar urte beteko ditu Gaztelekuak.

Ahalduntzeko eskolak. Egunotan hasiko 
dira  biodantza eta asertibitate tailerrak 
Parekidetasun Sailaren eskutik.

Adinekoentzako ikastaroak. Martxan 
dira, baita ere, Esperientzia Eskola eta me-
moria lantzeko tailerrak, besteak beste.

Mugiment du izena, eta herritarrak per-
tsona aktiboak izan daitezen lan egingo 
du. Eusko Jaurlaritzak, Osakidetzak eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak elkarlanean 
osatutako programa da; Usurbilen, uda-
lak eta Osakidetzak eskainiko dute zer-
bitzua, anbulatorioaren eta kiroldegiaren 
kolaborazioarekin.

Funtzionamendua oso sinplea da.  
Osasun etxeko profesionalei iruditzen 
bazaie pazienteari kirola edo jarduera 
fisikoa egitea komeni zaiola, horixe go-
mendatuko diote, eta aholkulari ho-
rrengana bideratuko dute. Hark, pa-
zientearen bizi-ohiturak kontuan izanda, 
zein ariketa eta zein maiztasunekin egin 
ditzakeen aholkatu eta pauta batzuk ja-
rriko dizkio, eta jarraipena egingo du. 

Lau asterako plan bat definituko du 
aholkulariak: epe hori pasatuta, harekin 
bildu, eta tarte horretan izandako kezkak 
edo eragozpenak elkarbanatuko dituzte. 
Horiei nola aurre egin ebatzi ostean, hu-
rrengo hilabeteetan zein irizpide jarraitu 
gomendatuko dio aholkulariak. 

Bizitza aktiboa izateko ohiturak herri-
tarren egunerokoaren parte izatea da 
helburua: hau da, sedentarismoa alde 
batera uztea, kirolak eta jarduera fisikoak 
pertsonen buru-ongizatean zein fisikoan 
dituzten onurak kontuan hartuta. Herri-
tar guztiek izango dute Mugiment aholku-
laritza zerbitzurako sarbidea, eta doakoa 
izango da.  

J beste udal zerbitzu  
batzuk ere, martxan
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Euskalduntzea, doakoa
Usurbilen euskara ikastea doakoa da, udalaren dirulaguntzei esker. Herrian  
erroldatutakoek jaso dezakete laguntza, Usurbilen ikasi ez arren: matrikula kostuaren 
%100 jasoko dute, 600 euroko mugarekin, gutxienez, eskolen %80ra joanez gero eta  
gutxieneko aprobetxamendu bat egin duela ulertzen bada. Dirulaguntzak ikasturte 
amaieran ematen dira: 2019an, esaterako, 37 eskaera jaso ziren. Horrez gain, Usurbilgo 
Udalak, Noaua!-k eta AEK-k bultzatuta, Mintzalagunen programa ere eskaintzen du Etu-
metak. Informazio gehiago nahi izanez gero, euskaltegira hurbiltzea da egokiena; dena 
den, telefonoz deitu edo email bidez ere egin daiteke kontsulta. Ikasturte honetatik  
aurrera, gainera, euskara maila guztiak eskainiko ditu Etumeta euskaltegiak: lehenengo 
aldiz, C2 edo laugarren hizkuntz eskakizuna ere ikasteko aukera izango da.

Usurbilgo ondare artistikoak  
webgune propioa du: ‘harriahitz.eus’

Harriahitz.eus webgunearen hasierako orria: dema plaza, airetik ikusita.

Bisitei buruzko informazio guztia dago webgunean: nondik nora doan ibilbidea,  
zer topatuko duten bisitariek, noiz egingo diren, nola eman daitekeen izena, eta abar.

surbilgo ondare artistikoa 
ezagutzeko antolatutako 
Harria Hitz bisita gida-
tuak webgune propioa du:  

harriahitz.eus. Bisitei buruzko informazio 
guztia batu dute webgune horretan, nahi 
duen orok modu errazean eskura dezan. 
Lehenengo bisitatik gaur egunera arte, 
etengabe berritu da Harria Hitz: ibilbidea 
irisgarria izan dadin aplikazio bat sortu 
zuten telefonoetarako, baita herriko bes-
te kultur eragile batzuekin elkarlana abia-
tu ere, Txokoaldeko Txalaparta Txokoare-
kin eta Zumeta arte estudioarekin, 
esaterako. Horri jarraiki, bisitei lotutako 
azken bi berrikuntzak aurkeztu dituzte 
orain: harriahitz.eus webgune berria, eta 

U

urte bukaerara bitarteko hitzorduak, for-
matu berriekin eta gonbidatu bereziekin. 

Webgunea bost ataletan banatzen da: 
sarrera, ibilbidea, Zure Usurbil, ostalari-
tza eta agenda. Lehenengo bietan, Ha-
rria Hitz zer den, bisitan ezagutarazten 
diren puntu nagusiak zeintzuk diren eta 
herriko ondarea eta agenda ezagutzeko 
loturak daude. Ostalaritzaren atalean, 
Usurbilgo jatetxe, ostatu eta tabernen 
informazioa batu dute: izan ere, Euskal 
Herriko hainbat lekutatik etorritako jen-
de askok parte hartzen duenez bisitetan, 
bertan bazkaltzeko zein aukera dituen 
eskaintzea da horren helburua. Zure 
Usurbil atalean, berriz, bisitetan parte 
hartzen duten pertsonekin hartu-ema-
na izan nahi dute, bisitetako argazkiak 
igotzeko eta haien ekarpenak egiteko. 

Urte amaierara artekoak, lotuta
Agendan, programazioa kontsulta daite-
ke. Urte bukaerara bitartean, hiru bisita 
egingo dira: bana urrian, azaroan eta 
abenduan; guztiak, desberdinak. Hilaren 
26an, herriko bisitaz gain, tailer berezi bat 
egingo dute Koldo Almandoz zinemagi-
learekin: Argazpitituluak. Azaroaren 23an, 
Irati Otamendi arkitektoarekin egingo 
dute bisita. Azkena abenduaren 14an 
izango da: herriko bisitaz gain, Txokoal-
deko Txalaparta Txokoa eta Zumetaren 
arte estudioa ezagutuko dituzte, Oreka Tx 
taldeko Arkaitz Martinezen eta Usoa Zu-
meta artistaren eskutik, hurrenez hurren. 

Herritarrek ezezik, kanpoko jendeak ere 
Usurbil eta euskal artea ezagutzeko balio 
dute bisitek. Aldi berean, bat egiten dute 
udalak defendatzen duen turismo ere-
duarekin: pausatua, gertukoa, euskaldu-
na eta herritarrak errespetatzen dituena. 

La web harriahitz.eus se basa en las visi-
tas guiadas realizadas en Usurbil, las 
cuales tienen como objetivo mostrar 
su patrimonio artístico. Es una activi-
dad que se renueva constantemente: 
la web es prueba de ello, tanto como 
las visitas que se realizarán hasta fina-
lizar el año, con nuevos formatos e invi-
tados especiales.

El patrimonio  
artístico de Usurbil, 
en Internet:  
‘harriahitz.eus’
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