
darren etxebizitza beharrak asetzeari. 
Horren lekuko, honako datua: alokairu 
sozialean hemeretzi etxe, udal jabetzako 
bi Santuenean, larrialdi egoeretarako 
bat, eta, bizpahiru urte barru, Txirikorda-
ko beste hamasei. Guztira, hortaz,  
38 etxe izango ditu udalak behar sozial ez-
berdinei erantzuteko. Alokabideren bidez 
kudeatzen ditugu, baina une honetan ho-
rren inguruko hausnarketa zabaldu dugu 
udalean: izan ere, gure ustez, etxebizitza 
horiek zuzenean udalak kudeatzea litza-
teke egokiena. Edonola ere, ikusi beharko 
da planteamendu berri honek ze baliabide 
eta zenbateko aurrekontua eskatzen ditu-
en, udalak tamaina horretako kudeaketa 
bati erantzun diezaiokeen edo ez erabaki 
aurretik.

Baliabide eskasia izanagatik ere, bide eta 
eredu berriak urratzeko balentria izan du 
udal honek. Gazteak eta adinekoak elkar-
tzen dituen mota honetako proiekturik ez 
dago Euskal Herrian. Europa iparraldeko 
herrialdeetan filosofia honekin ari dira 
lanean, baina, gure inguruan, artean, ez 
dago halakorik. Beraz, ia-ia hutsetik abia-
tu gara. Esperientzia pilotu bat, nolabait  
esateko. Eta nik garbi daukat aukera bat 
izan daitekeela etorkizunari begira, herri-
tarren artean arrakasta eta onarpen maila 
handia lortzen badu. Baiezta dezaket begi 
asko ditugula inguruan, erakunde asko 
baitugu proiektu hau arretaz jarraitzen. 
Honetan ere, beraz, aitzindariak izan 
gaitezke. 

rriaren 22an Eusko Legebiltzarre-
ko Etxebizitza Batzordean izan 
ginen Itziar Ostolaza Errenteria- 

ko zinegotzia eta biok, geure herrietan 
martxan ditugun edota jarri nahi ditugun 
etxebizitza eredu berriak aurkezten, EH 
Bildu talde parlamentarioak gonbidatu-
ta. Errenterian, emantzipatu nahian da-
biltzan gazteei zuzendutako etxebizitza 
komunitarioa abiatu berri dute, eta Usur-
bilen badugu antzeko proiektu bat, hain 
justu, haien eredua oinarri hartuta sor- 
tzen ari garena: Txirikorda belaunaldiarte-
ko etxebizitza komunitarioa. Aurrez, beste 
kolektibo batzuetako kideei eman zie- 
ten hitza, hala nola Donostiako Abaraska 
Etxebizitza Kooperatibako kideei. Proiek-
tuotan oinarrituz, EH Bilduk legez beste-
ko proposamen bat aurkeztuko du, Jaur-
laritzak etxebizitza eredu berriak susta 
ditzan.

Txirikorda zer dela eta abiatu dugun, ze 
helburu eta ezaugarri dituen, zer-nolako 
parte-hartze prozesua garatu genuen 
eta lan-saioek utzitako emaitza nagu-
siak aurkeztu nituen. Alderdi politikoek  
arretaz jarraitu zituzten geure azalpenak. 
Proiektuaren finantziazioaz, etxebizitzen 
kudeaketaz, sarrera baldintzez... jar-
dun genuen. Halaber, udalok halako 
proiektuak aurrera eramateko dugun 
laguntza eza azpimarratu genuen. Etxe- 
bizitza-politika, berez, ez da udal-esku-
mena, eta, ondorioz, udal antolaketan 
ez da ohikoa Etxebizitza Sail bat izatea. 
Hala ere, Usurbilen, udal-gobernu guz-
tiek eman diote lehentasuna usurbil-
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Txirikorda, Eusko Legebiltzarrean 
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea  @agurtzanesola
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El 22 de octubre Itziar Ostolaza, concejala de  
Errenteria y yo misma estuvimos en la Comisión 
de Vivienda del Parlamento Vasco, por invita- 
ción del grupo parlamentario EH Bildu, con el 
objetivo de presentar nuevos proyectos de 
modelos de vivienda. Errenteria es el primer 
caso vasco en que la iniciativa de vivienda co-
munitaria se ha plasmado en realidad palpable, 
dirigida a jóvenes. Nuestro proyecto, Txirikorda, 
presenta algunos aspectos comunes con el de 
Errenteria, pero tiene a su vez otros específicos: 
concretamente, el carácter intergeneracional. 
Con este modelo queremos abordar a la vez 
la problemática de dos colectivos locales: el de 
jóvenes sin posibilidad de emanciparse y el de 
mayores que viven solos. 
Puedo afirmar que los y las representantes 
de todos los partidos nos escucharon con  
atención. Nos preguntaron sobre la financia- 
ción, la gestión, condiciones de acceso... Quisi-
mos subrayar la falta de recursos que tenemos 
para llevar a cabo estas iniciativas. La política 
de vivienda, por definición, no es competencia 
municipal, por lo que en la organización inter-
na no es habitual contar con un Departamento 
de Vivienda. No obstante, en Usurbil, todos los 
gobiernos municipales han priorizado garan-
tizar el derecho a una vivienda digna de los y 
las usurbildarras. Prueba de ello es el siguiente 
dato: el ayuntamiento contará con 38 vivien-
das para atender las diferentes necesidades 
sociales. Hoy en día gestionamos las viviendas 
de alquiler social a través de Alokabide, pero 
estamos reflexionando sobre eso, ya que 
conside-ramos conveniente gestionarlas di-
rectamente desde el ayuntamiento. Habrá que 
valorar qué requiere este nuevo plantamiento y 
si el ayuntamiento puede asumirlo. 
A pesar de la escasez de recursos, este ayun-
tamiento ha tenido la valentía de emprender 
nuevos caminos, como el de Txirikorda. No hay 
ningún proyecto de este tipo en Euskal Herria. 
Por lo tanto, hemos partido prácticamente de 
cero. Aún así, si este modelo alcanza un gran  
éxito y aceptación entre la ciudadanía, puede 
ser una oportunidad de cara al futuro. Hay mu-
cha gente e instituciones observándonos con 
atención: Usurbil puede ser pionero también 
en esta cuestión. Habrá que intertarlo. 

U

Itziar Ostolaza eta Agurtzane Solaberrieta, Eusko Legebiltzarrean, urriaren 22an.



spainiatik, Ameriketatik, Af-
rikatik, Europatik... Mundu-
ko hainbat lekutatik iritsitako  

herritarrek osatzen dute Usurbil: biztan-
leen jatorri aniztasuna migrazio mugi-
mendu horien emaitza da. Mundualdiak 
aniztasun hori ikusgai jartzen du, eta 
orain pauso bat harago eman asmo du 
udalak. Herriko komunitate aniztasuna 
eta elkarbizitza landu nahi ditu, azterketa 
baten bidez: elkar ezagutzeko eta aitor- 
tzeko tresna izan dadin nahi du, elkar-
bizitza sustatzeko lehenengo pausoa. 

Azken zazpi hamarkadetan, bi migrazio 
olatu nabarmen egon dira Usurbilen. 
Batetik, 1960-1970eko hamarkadetan 
gertatutakoa. Espainiako hainbat herri-
aldetatik etorritakoak izan ziren, indus-
trializazio prozesuak erakarrita. Bestetik, 
2000. urtetik gaur egunera arte etorri-
takoak daude: Ameriketako, Afrikako 
eta Europako hainbat herrialdetatik iri- 
tsitakoak. Horiez gain, badira komunitate  
batzuk hainbat ezaugarriren arabera 
etorritakoak, 1960ko hamarkadatik 
hona, talde mota desberdinetan: portu-
galdarrak eta errumaniarrak dira, batez 
ere. Guztiak ere asmo berberak batzen 
ditu: bertan lan egin eta bizi-baldintzak 
hobetzeko helburuarekin etorri ziren.

Usurbilgo populazioaren ezaugarriek  
eraldatze prozesu bat bizi izan dute 
egokitzeko, elkarreraginaren ondori-
oz, eta aurrerantzean ere hori horrela 
izango da, politika publikoak garatu edo 
ez. Udalaren asmoa, ordea, elkarbizitza  
kontzienteagoa sustatzea da, eta ho- 
rregatik aztertu nahi ditu migrazio ola-
tu horien ezaugarriak, haien lekukotzak 
etorkizunean herrira etorriko direnei 
harrera hobea egiteko eta herrian inte-
gratzeko gako direla ulertuta. Zein da ko-
munitate desberdinek sumatzen duten 
aitortza egoera herrian? Nola ikusten 
dute elkar? Zein indargune eta hutsune 
sumatzen dituzte elkarbizitzari dagokio- 
nez? Zer eskaintzeko prest daude, eta 
zer jaso nahi lukete besteengandik? Azti- 
kerrek iaz egindako Usurbilgo jatorri aniz-
tasuna zenbakitan, 2018 ikerlanaren on-
dorengo pausoa izango da azterketa hori. 

Azken urteetan egin bezala, aurten ere 

E

Mundualdia prestatzeko bilera egin zuten, urriaren 21ean, Potxoenean.

Mundualdia jaia egingo da azaroko le-
henengo astean. Herriko komunitate 
aniztasuna erdigunean jartzea da festa 
horren helburua. Erdigunean, literalki, 
herriko frontoian egiten baita festa. Aur-
ten, ohikoaz gain, beste ikuspuntu batetik 
ere begiratu nahi zaio jaiari: hain zuzen 
ere, 1960ko eta 1970eko hamarkadetan 
Espainiako hainbat herrialdetatik Usur-
bilera iritsitakoei. Beti bezala, munduko 
hainbat txokotatik etorritako herritarrek 
hartuko dute frontoia, eta, horiez gain, 
Espainiatik etorri zirenei ere lekua egin-
go zaie. Izan ere, horixe izan da azken 
hamarkadetan izan den lehenengo ola-
tu garrantzitsuena, eta hainbat arrazoi 
tarteko, elkarri bizkarra emanda bizi izan 
diren bi komunitate izan dira haiek eta 
usurbildarrak. Ez da Usurbilgo kasua soi-
lik izan, fenomeno orokorra izan da Eus-
kal Herrian, baina horri ekarpena egin 
nahi dio Usurbilgo Udalak. Horregatik, 

Azaroaren 7tik 9ra izango da 2019ko Mundualdia: aurten, ohikoaz gain, beste ikuspuntu batetik ere begiratu nahi zaio jaiari: 
hain zuzen ere, 1960ko eta 1970eko hamarkadetan Espainiako hainbat herrialdetatik Usurbilera etorri ziren herrikide haiei.

Elkar ezagutzatik eta aitortzatik, elkarbizitza

EGITARAUA
Azaroaren 7a, osteguna.  
19:00etan, Sutegin.
Jon Maiaren hitzaldia:  
‘Extremaduratik bertsolaritzara:  
integrazio istorio bat’.

Azaroaren 9a, larunbata:  
Mundualdia jaia, frontoian.
18:00. Alkatearen agurra.
18:10. Zirimara eta Orbeldi taldeen 
emanaldia.
19:00. Jakien dastaketa.
20:30. Hezurbeltzak taldearen  
kontzertua.

atzera begiratzeko ariketa egingo du uda-
lak ikerlan horrekin, etorkizunari modu 
egokiagoan heldu ahal izateko. Garai 
hartatik ikasiz, guztien arteko elkarbizitza 
sustatzeko baldintzak finkatu nahi dira. 

PROGRAMA
7 de noviembre, jueves: 
a las 19:00, en Sutegi.
Charla de Jon Maia:  
‘Desde Extremadura al  
bertsolarismo: una historia de 
integración’.

9 de noviembre, sábado: fiesta 
del Mundualdia, en el frontón.
18:00. Saludo de la alcalde.
18:10. Zirimara y Orbeldi.
19:00. Degustación gastronómica.
20:30. Concierto del grupo  
Hezurbeltzak.

Reconocimiento 
como herramienta 
para la convivencia
Entre el 7 y el 9 de noviembre se cele-
brará en Usurbil el Mundualdia, la fiesta 
para poner en el centro la diversidad de 
orígenes que hay en Usurbil. El ayunta-
miento quiere realizar un estudio so-
bre las diferentes migraciones que han 
influido hasta ahora en la población, 
para poder afrontar y gestionar mejor 
los posibles movimientos migrantes 
del futuro: el objetivo será promover 
la convivencia de manera consciente.



ere bizitzaren historia da: Jon 
Maiaren (Urretxu, 1972) familia 
bizitza hobeago baten bila etorri 

zen Euskal Herrira 1960ko hamarkadan, 
Espainiako beste milaka lagunen antze-
ra. Urteak daramatza Maiak integrazioa- 
ren aldeko diskurtsoa lantzen: hilaren 
7an gai horri buruzko hitzaldia emango 
du Sutegin, eta hilaren 9an, kontzertua, 
Hezurbeltzak taldearekin. Ele, Lorca Laua- 
xeta proiektuarekin dabil azken urteetan: 
“Lorca eta Lauaxeta, errepublikar andalu-
ziarra zen bata, eta abertzale euskalduna 
bestea, baina fusil berdinek hil zituzten”.

Orain gehiago hitz egiten da gaiaz?
Uste dut orain errazagoa dela, disten- 
tsio handiagoa dagoelako. Diskurtso 
honekiko interes eta eskaera handia-
goa sentitzen dut udaletatik-eta. Dena 
den, ez dut ikusten lanketa bat egiten 
ari garenik: ni beti neure kasa ibili naiz, 
eta badira 15-20 urte. Euskal identitatea  
ulertzeko paradigma berri batzuk sortu 
nahi ditut: kanpotik etorri ziren horiek, 
eta etortzen ari diren horiek, euskal izate 
horretan eta gure errelatoan txertatu be-
har ditugu, eta gaizki egindakoak onartu. 
Aliantza eta gehiengo berriak sortu behar 
dira gauzak aldatzeko: astindu egin behar 
da hortik zerbait berria atera dadin, eta 
horretan nabil ni, baina horretan nabil ni 
pertsonalki. Ez dut nabaritzen aparteko 
estrategiarik dagoenik inon.

Zer pauso eman daitezke, zure ustez?
Guztiaren hasiera elkar ezagutzea da, ze 
ezezagunak beldurra ematen digu, oro 
har, bizitzan, baita pertsonekin ere. Urru-
titik, ezezagutzatik, estereotipatu egiten 
da, sinplifikatu, klixeak sortu, mamuak 
eraiki eta pelikulak asmatu: hori da egin 
duguna eta egiten duguna etortzen 
direnekin. Baina elkar ezagutzen ba-
dugu, igual elkarren munstro izateari  
utziko diogu, eta pertsonak ikusten hasi. 
Beraiek gu ere ezagutu behar gaituzte. 
Ez zait inporta eskua luzatzen lehenak  
euskaldunak baldin bagara: guk daukagu 
beharra, gu gara gutxiengo gure lurrean, 
eta gehiago izatea lortu behar dugu. 

Berriak jaio zineten, eta berriak jaioko 
dira, baldin eta...?

“Kanpotik etorri ziren horiek eta egun datozenak euskal 
izatean eta gure errelatoan txertatu behar ditugu”

B

JON MAIA, Bertsolaria eta idazlea

Egungo etorkinen ondorengoak izan-
go dira, baina orain datozenen %95  
euskalduntasunetik kanpo gelditzen 
dira: seme-alabak ez dituzte euskarazko 
eskoletan matrikulatzen. %90etik gora 
ez dira euskalduntzen, eta hori da gure 
ahuldadearen ondoriorik txarrenetako 
bat: etorkinak ez dira inertziaz euskaldun 
bihurtzen, erdaldun baizik. Usurbil edo 
Zumaia oasi bat dira: ez dira, inondik 
inora, Euskal Herriaren errealitatearen 
erakusgarri. Euskararen eta euskal kultu-
raren zentralitatea behar dugu, noizbait 
inertziaz egin dezagun euskaraz, ez soilik 
militantziaz eta kontzientziaz.

Euskaraldia dator: halakoek lagun deza-
kete horma horiek eraisten?
Berritzaileak diren ekimen guztiek emai-
tza berriak eman ditzakete. Nire ustez, 
euskararen garai bat amaitu da, afekti-
boa, militantzian oinarritutakoa: ikusten 
dugu Kilometroak eta halakoak jada ez 
direla lehen zirenak. Tope bat jo dugu 
euskararen arloan: lortu dugu minimo 
batzuetara iristea, baina ez dugu gora 
egiten. Bigarren fase historiko bat hasi 
behar dugu, legedi berriekin eta peda-
gogia eginez. Euskaraldiak eta halakoek 
girotzen laguntzen dute, panorama 
astintzen, baina benetako plangintza 
sendo, handi eta anbizioso berri bat be-
har dugu, instituzioetatik eta herri mugi-
menduetatik egina, aldi berean. 

¿Qué se encontraron en Euskal  
Herria los immigrantes de los 60?
La mayoría vino escapando de la po-
breza, y en muchos casos, además, 
siendo perdedores de la guerra. Lo 
que se encontraron fue un país que 
perdió la guerra, una cultura y una 
lengua oprimidas y perseguidas. Si 
hoy en día no hay planes integrales 
para que los immigrantes bolivianos 
o rumanos que llegan a Bilbo o a 
Iruñea sean euskaldunes, imagínatelo 
en una dictadura militar. No sólo eso: 
vivieron en chapuzas urbanísticas, en 
una especie de ghettos. Tuvieron que 
enfrentarse a muchos prejuicios, sim-
plificaciones y estereotipos, porque 
venían del país del enemigo. Franco 
quiso folclorizar todo el estado basán-
dose en el folclore andaluz, y, por lo 
tanto, esa cultura se convirtió en la 
cultura del enemigo. La integración, en 
esas condiciones, no fue nada fácil.

Has solido afirmar que hay dos  
Euskal Herrias. ¿Hoy en día también?
Sí, y a eso hay que añadirle los  
immigrantes de hoy en día. Las se-
gundas y terceras generaciones de 
aquella época estamos aquí: muchos 
somos euskaldunes, pero muchos 
otros, no. Se han quedado totalmente 
fuera del mundo euskaldun, y tampo-
co comparten el proyecto político de 
Euskal Herria. No se ha trabajado mu-
cho este tema: ha sido tabú, porque, 
además, se ha mezclado con el con-
flicto político. Se han creado dos co-
munidades principales, dos mundos: 
no podremos abordar los grandes 
retos del futuro sin resolver este 
pro-blema. No es un tema del pasado, 
sino del futuro. No puedes pretender, 
por ejemplo, que alguien participe en 
un referéndum a favor del derecho 
a decidir si no lo has saludado en 40 
años: lo mismo pasa con la norma- 
lización del euskara, los presos... Hay 
que empezar desde lo más básico, y 
aún no hemos empezado.

“No podremos  
abordar los grandes 
retos del futuro sin  

resolver este problema” 

Jon Maia.



surbilek 2020ko Euskaraldirako 
izena eman du ofizialki: herrita- 
rren batzorde bat hasia da lane-
an dagoeneko, eta hilaren 6an 

izango den hitzordu garrantzitsu baten 
berri eman dute. Batetik, Soziolinguistika 
Klusterrak 2018ko Euskaraldiak Usurbilen 
izan zuen eragina neurtu zuen, eta horren 
emaitzak aurkeztuko ditu jendaurrean. 
Bestetik, 2020. urteko Euskaraldiari begira 
jarri nahi dute antolatzaileek: zertan izan-
go den azaldu eta prestaketetan aritzeko 
boluntarioek izena emateko aukera izan 
dezaten aprobetxatuko dute. Potxoenean 
izango da, 18:00etan. 

Orain, boluntarioen sarea indartu nahi 
dute. Izan ere, aurretik hainbat lan egin 
behar izaten dira, eta zereginen araberako 
lantaldeak osatzea erabaki dute; guzti-
ra, lau izango dira. Lantalde bakoitzak 
modu autonomoan funtzionatuko du, 
nork bere erritmora, nahiz eta gero herri 
mailako batzordean bilduko diren. Ba- 
tzorde orokorra bi hilabetean behin bildu-
ko dela aurreikusi dute: batzuek eta bes-
teek egindakoak kontatuko dizkiote elkarri  
bilera horietan, baita denei eragingo  
dieten erabakiak hartu ere. 

Bai batzordea bai lantaldeak irekiak izan-
go dira: hala, nahi duen orok parte hartu 
ahal izango du gustukoen duen taldean. 
“Eus-karaldia girotzeko, boluntarioen sa-
rea indartu nahi dugu. Lagun iezaguzu eki- 
mena herriratzen! Gustura hartuko zaitu-
gu gure artean”, nabarmendu dute. Hauek 
izango dira Usurbilgo lau lantaldeak:

U
Hitzordu garrantzitsu bat antolatu dute azaroaren 6rako: batetik, 2018ko Euskaraldiak Usurbilen izan zituen datuak aurkeztuko ditu  
Soziolinguistika Klusterrak, eta, bestetik, hurrengo urtekora begira jarriko dira: boluntarioen sarea indartu nahi dute. 

Euskaraldiarekin bat egin du Usurbilek

Lau lantalde autonomo osatuko dituzte, eta bi hilean behin elkartuko dira guztiak.

HURRENGO  
HITZORDUAK

Azaroaren 6an:  
Potxoenean, 18:00etan.
Iazko emaitzen aurkezpena,  
eta 2020ko Euskaraldiari begira. 
 
Azaroaren 12an:  
Potxoenean, 17:00etan. 
Batzorde orokorraren  
bilera irekia.  

Erakundeen lantaldea. Herritarrak 
izango dira eragile nagusiak, baina  
erakundeek horien hizkuntza-hautua  
erraz dezaten nahi dute. “Herriko taldeek, 
eragileek, komertzioek, enpresek eta 
abarrek modu zuzenean parte hartu ahal 
izango dute, Ariguneak sortuz. Ariguneak 
entitateek babestutako euskaraz aritze-

 
Usurbil se ha inscrito oficialmente en el Euskaraldia del 2020
Ya es oficial: Usurbil se ha inscrito en el 
Euskaraldia del 2020. De hecho, un gru-
po de usurbildarras lleva un tiempo tra-
bajando en ello, y han dado a conocer 
una cita importante para el 6 de noviem-
bre. Principalmente, serán tres los temas 
a tratar ese día. Por un lado, presentarán 
los resultados obtenidos en el Euskaral-
dia del 2018 en Usurbil, ya que se pidió 
a Soziolinguistika Klusterra realizar un 
estudio sobre la influencia que tuvo en 
el municipio. Por otro, se presentará 
la nueva edición del Euskaraldia: ade-

más de que las ciudadanas y ciudadanos 
adopten el rol de Ahobizi o Belarriprest, se 
quiere hacer incapié en las instituciones. 

Por último, dado que necesitan volunta-
rios para ayudar en los preparativos, ha-
brá oportunidad para apuntarse en dife-
rentes trabajos. Según los organizadores, 
han establecido cuatro grupos diferentes 
para hacer esos trabajos: cada grupo 
será independiente y tendrá su ritmo de 
trabajo, y cada dos meses se reunirán 
todos para hacer una puesta en común.  

Los participantes que ya están en mar-
cha han animado a las y los usurbildarras 
a participar tanto en el Euskaraldia del 
2020 como en las tareas de organización. 
Estas son las siguientes citas importantes:

6 de noviembre, en Potxoenea,  
a las 18:00. Presentación de los resultados 
del año pasado y de la siguiente edición.

12 de noviembre, en Potxoenea,  
a las 17:00. Reunión abierta de todos 
los grupos, para puesta en común.

ko espazioak izango dira, eta taldeetako 
hizkuntza-ohiturak aldatzen lagunduko 
dute”. Talde honek herriko erakundeen 
mapa egingo du: lehentasunak jarri,  
Euskaraldia aurkeztu eta ekimena gauza-
tzeko laguntza eskainiko die.

Ekintzen taldea. Kaleko ekintzak antolatu 
eta informazio mahaia jarriko du kalean, 
besteak beste. Abenduaren 3an ospatuko 
den Euskararen Egunerako ekintzak ere 
talde honek prestatuko ditu. 

Komunikazio lantaldea. Webgunea 
[usurbil.euskaraldia.eus] eta sare sozialak 
kudeatuko ditu: albisteak sortu, ekitaldien 
eta Euskaraldiaren beraren inguruko in-
formazioa eman, eta abar. 

Koordinatzen arituko dena. Kontu ekono-
mikoak eta barne-harremanen kudeake-
taz arduratuko da, besteak beste.



Harrera ona izan du Sutegin  
liburutegiaren asteak
Urriaren 24a liburutegien nazioarteko eguna aitzakiatzat hartuta, helduentzako zein  
haurrentzako bina emanaldi egin dituzte Sutegin, liburutegiaren astean.

gun bakarreko festa astebete-
koa bihurtu dute Sutegi liburute-
gian. Urriaren 24ko efemeridea 
ospatzeko, haurrentzako zein 

helduentzako bina emanaldi egin dituzte, 
literatura eta haren bueltako elementuak 
ardatz hartuta, betiere: hitzorduek izanda-
ko harrera ona nabarmendu dute Sute-
giko arduradunek. 

Xabier Olasok eta Juan Kruz Igerabidek 
gidatu zituzten haurrentzako emanaldiak: 
biek ala biek erabili zituzten letrak eta  
hitzak jolaserako. Tximeletrak airera izene-
ko emanaldia eskaini zuen Olasok 3 
urtetik gorako haurrentzat. Igerabidek, 
berriz, aurten Espainiako Literatura Sari 
Nazio-nala irabazi duen Abezedario Titiri-
jario liburua emanaldi bihurtuta eraman 
zuen Sutegira: jolaserako tresna bihurtu 
zuen alfabetoa, tailer moduko bat eginez.

E

Ugaitz Agirre, Xabier Olaso, 
Idoia Torregarai y Juan Kruz 
Igerabide fueron los  
invitados de Sutegi  
para celebrar la semana  
de la biblioteca, a raíz del  
24 de octubre: todas las 
citas han sido bien acogidas

Mintzalagunak, 
bidelari eta  
bidelagunen bila  
Hamargarren urteurrenaren atarian 
da Mintzalagun programa, eta aurkez- 
pen saioa egin zuten urriaren 11n. 
Euskara praktikatuz jende berria eza-
gutzeko balio du: astean ordubeteko 
saioa egiten dute, eta, gainera, beste-
lako planak ere egiten dituzte. Euskara 
hobetu nahi dutenak edo ikasten ari 
direnak dira bidelariak; euskaraz da-
kitenak eta bidelariekin euskaraz hitz 
egiteko prest daudenak dira bidelagu-
nak. Denen beharra du programak.

Edonork parte har dezake, nahiz eta 
beharrezkoa den gutxieneko euskara 
maila izatea. Binaka, hirunaka edo talde 
txikietan batzen dira: parte-hartzaileen 
disponibilitatea, adina eta zaletasunak 
hartzen dituzte kontuan, taldeak osa- 
tzeko. Taldeak kafetegi edo taberne-
tan bil daitezke edo paseo bat emate-
ra joan: parte-hartzaileek erabakitzen 
dute non, noiz eta zer egin nahi duten.  

Doakoa da, eta hamaika abantaila es-
kura ditzakete partaideek: emanaldieta-
rako txartelak, opariak edo deskontuak 
euskarazko prentsako harpidetzatan, 
besteak beste. Informazio gehiagorako, 
sartu Mintzalagunen webgunean, deitu 
edo hurbildu AEKren egoitza Etumetara.

Helduei zuzendutako emanaldiak egiteko 
bi usurbildar gonbidatu zituzten Sutegiko 
arduradunek: Ugaitz Agirre idazlea eta 
Idoia Torregarai umoregilea. Euskaraz-
ko XIV. Euskarazko Irakurketa Topaketan  
Agirreren Tximeletak bizkarrean estreina- 
ko nobelaz aritu ziren hura eta Yolanda  
Arrieta Malaxetxebarria. Torregaraik,  
berriz, umore-pieza bat sortu zuen es-
presuki Sutegi Liburutegirako, Jar ezazu 
liburuzain bat zure bizitzan izenburupean.

Neguko zinema, 
azarotik martxora
Haurrentzako film bana emango dute 
Sutegin azarotik martxora. Guztiak eus-
karaz izango dira: hileko lehen igandean 
emango dira, 17:00etan, 3 euroren truke. 
Lehena azaroaren 3an izango da: Aste-
rix, edabe magikoaren sekretua. Aben-
duan aldaketak izaten dira: adi, beraz, 
kultur agendari. 2013. urtean hasi 
zen udala udazken-neguan haurren- 
tzako zinema emanaldiak eskaintzen, 
eta arrakasta handia du haien artean. 



Gurasotasun baja  
parekatu, eta  
kostua bere gain 
hartuko du udalak
Usurbilgo Udaleko langileen lan-hi- 
tzarmeneko puntu bat berritu zuten 
urriko ezohiko oso bilkuran: “Ama 
biologikoak ez diren gurasoek” heme-
zortzi asteko guraso-baimena izango 
dute, 2019ko irailaren 1etik aurrera. 
Hala erabaki zuten EH Bilduren eta 
PSE-EEren aldeko botoekin; EAJ abs-
tenitu egin zen. Horrela, Eusko Lege-
biltzarrak irekitako bideari jarraitu 
dio udalbatzak. Gizarte Segurantzak, 
2019an, zortzi asteko aitatasun bai-
mena ordainduko du; 2020an eta 
2021ean hamabi eta hamasei astera 
arte luzatzea aurreikusten da. Beraz, 
2019an, lehenengo zortzi asteak gi-
zarte segurantzak ordainduko ditu, 
eta gainerako hamarrak udalak; 
2020an, hamabi eta sei, hurrenez 
hurren, eta 2021ean, hamasei eta bi.

El ayuntamiento 
asumirá el coste 
de equiparar  
la partenidad
Se ha modificado un punto en el con-
venio de los trabajadores del Ayun-
tamiento de Usurbil a consecuencia 
del pleno extraordinario celebrado 
en octubre: los progenitores que no 
sean las madres biológicas tendrán 
también la baja por paternidad de die-
ciocho semanas, a partir del 1 de sep-
tiembre del 2019.  Así lo decidieron con 
los votos a favor de EH Bildu y PSE-EE; 
el PNV optó por la abstención. Así, el 
Ayuntamiento de Usurbil ha seguido 
el camino iniciado por el Parlamento 
Vasco. La Seguridad Social financiará 
ocho semanas de esas bajas en 2019; 
se prevé que aumente su implicación 
en 2020 y 2021, en doce y dieciséis 
semanas, respectivamente. El ayun-
tamiento deberá abonar lo restante.  

Aurrekontuez hitz egiteko auzo 
batzarrak, azaroaren erdialdean
2020. urterako aurrekontuetarako iritziak eta proposamenak jasotzeko bilera sorta  
egingo du udal gobernuak auzoz auzo, azaroaren 12tik 20ra bitartean.

urrengo urterako udal aurre-
kontuak zehazteko garaia da 
udazkena, eta, ohi bezala, ba-
tzarrak egingo ditu udal gober-

nuak auzoz auzo: aurten, azaroaren 12tik 
20ra bitartean izango dira. 2020. urtera 
begira prestatutako aurrekontu zirribo- 
rroa aurkeztu eta herritarren iritziak eta 
proposamenak jasotzea da helburua. 

Aurrekontuak urte berria hasi aurretik 
onartu behar izaten dira, eta azaroa hi-
labete garrantzitsua izan ohi da, zentzu 
horretan. Batetik, hilaren 12ko Ogasun 
Batzorderako, oposizioko alderdien ekar-
penak jasota izango ditu udal-gobernu-
ak, eta, bestetik, herritarren ekarpenak 
bilduko ditu. Hilaren 22an, Ogasun 
Ba-tzordeak aurrekontuak diktamina-
tu beharko ditu: horrela, hilaren 28ko 
ohiko osoko bilkuran onartuko dituzte 

H

CALENDARIO  
DE LAS ASAMBLEAS

Casco. El 12 de noviembre,  
a las 19:00, en Potxoenean.
Kalezar. El 13 de noviembre,  
a las 19:00, en la haur eskola.
Zubieta. El 13 de noviembre,  
a las 19:00, en Kaxkape.
Txokoalde. El 19 de noviembre,  
a las 19:00, en la sociedad Erroizpe.
Santuenea. El 19 de noviembre,  
a las 19:00, en la sociedad.
Aginaga. El 20 de noviembre,  
a las 19:00, en la ludoteka.
Munalurra. El 20 de noviembre,  
a las 19:00, en la sociedad Eguzki.

Asambleas en  
los barrios para 
hablar sobre los 
presupuestos
El otoño suele ser la época del año 
en que se concretan los presupues-
tos municipales para el año siguien-
te. El gobierno municipal está traba-
jando en ello, y va a hacer una ronda 
para presentarlos en los barrios: 
el objetivo es que las ciudadanas y 
ciudadanos den su opinión y hagan 
sus propuestas.    Las asambleas se-
rán desde el 12 al 20 de noviembre.

hasieraz. Horren ostean, hamabost lane-
gunez jarriko dira aurrekontuak jendau- 
rrean, behin betiko onartu aurretik.

Aurrekontuak aurkezteko aurreko udal gobernuak iaz egindako Txokoaldeko bilera.

AUZO-BATZARREN EGUTEGIA

Kaxkoa. Azaroaren 12an, 
19:00etan, Potxoenean.
Kalezar. Azaroaren 13an, 
19:00etan, haur eskolan.
Zubieta. Azaroaren 13an, 
19:00etan, Kaxkapen.
Txokoalde. Azaroaren 19an, 
19:00etan, Erroizpe elkartean.
Santuenea. Azaroaren 19an, 
19:00etan, auzo elkartean.
Aginaga. Azaroaren 20an, 
19:00etan, ludotekan.
Munalurra. Azaroaren 20an, 
19:00etan, Eguzki elkartean.



iardo kiroldegiko futbol zelaia 
berritze bidean da: hondatuta 
zegoenez, 2019ko aurrekontue- 
tan partida bat gorde zuten kon-

pontzeko. Belar artifiziala altxa eta zein 
egoeratan dagoen aztertu behar da, nola 
sailkatu jakiteko, eta horretarako lanak 
hasi dira dagoeneko: datozen asteetan 
egingo dute karakterizazioa. Zelai zaha-
rra nola ordezkatu ere zehaztu dute da-
goeneko: ez da belar artifizialik jarriko. 
Erretxina berezi bat erabiliko dute, euria 
eginda ere irristatzen ez dena. 

Horrez gain, harmaila berriak behar di-
tuzte goiko pistan: egun daudenak eraiki-
na egin zeneko garaikoak dira, eta zahar- 
kituta gelditu dira. Horregatik, harmailak 

Kiroldegiko futbol zelaia berritzeko lanak 
abiatu ditu Usurbilgo Udalak urrian

O
berrituko ditu Usurbilgo Udalak 2020. ur-
tean: 90.000 euroko partida bideratuko 
du horretarako aurrekontuetan. Igerile-
kua iaz, futbol zelaia aurten eta harmailak 
2020an: hiru urtez jarraian hiru inbertsio 
handi egin ditu kiroldegian.  

Zumartegi asfaltatzera
Kiroldegiko inbertsio eta lanez gain, 
bestelako hainbat lan ere egin dituzte 
azken hilabetean Usurbilgo kaleetan. Au-
toak aparkatzeko gune urdinak eta zebra 
bideak margotu dituzte, besteak beste. 
Bestelako lan batzuk ere aurten martxan 
jartzekoen zerrendan daude: Zumartegi 
industriagunea asfaltatzea eta Artza-
balgo haurren parkeko kautxoa berri-
tzea, besteak beste.

Belar artifiziala kendu, eta erretxina berezi bat erabiliko dute futbol zelai berria egiteko: horren aurretik, ordea, belarra zein egoeratan 
dagoen aztertu behar da, karakterizatu, nola sailkatu jakiteko. Urte amaierara bitartean, herri lan gehiago egitea aurreikusten du udalak.

Kiroldegiko futbol zelaiko belar artifiziala altxa dute: zein egoeratan dagoen aztertu behar da, nola sailkatu jakiteko.

90.000
CANTIDAD DE EUROS  

QUE SE DESTINARÁN EN EL 2020  

PARA RENOVAR LAS GRADAS  

DEL POLIDEPORTIVO

El ayuntamiento destinará una par-
tida de 90.000 euros para renovar 
las gradas del polideportivo en los 
presupuestos del 2020. Las gradas 
que están actualmente son las que 
se pusieron cuando construyeron 
el edificio. Es por eso que están ob-
soletas, y hace falta renovarlas. Con 
ésta, serán tres las grandes inversio-
nes que se han hecho en tres años 
consecutivos en el polideportivo.   

Gune urdin bat, berrituta. Zebra-bide berriak, kaxkoan. Las gradas de la pista del polideportivo.
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surbilgo airearen kalitatea 
“bikaina” da beste herri batzue-
kin konparatuta: hala ziurtatu 
dute UPC Kataluniako Uni- 

bertsitate Politeknikoko Eva Gallegok eta 
Francisco Peralesek; UPCren Ingurumen 
Zentroko Ingeniaritza-kimikoko departa-
mentuko teknikariak dira. Duela hilabete 
batzuk Hernanin hasi ziren lanean, hango 
industria jarduerek sortzen dituzten emi-
sioak aztertzeko, eta Usurbilen antzeko 
neurketak egiteko eskatu zaie, udalak 
herritarren kezka bere egiten baitu.

Maiatzaren 29tik ekainaren 2ra egin 

Usaina sortzen duten konposatuak 
neurtu ditu Usurbilgo Udalak,  
eta legedia betetzen dute guztiek

Hilaren 16 aurkeztu zituzten azterketaren emaitzak, Potxoenean.

ditu neurtuketak UPCk: helburua da en-
presa batzuetako ke isuriek eta usainek 
osasunean eta ingurumenean eraginik 
izan ote dezaketen jakitea. Usaina KOL 
Konposatu Organiko Lurrunkor izeneko 
hainbat konposatuk sor dezakete [COV, 
gaztelaniaz], eta horiek neurtu dituzte. 
Neurketen emaitzak eskuragarri daude 
udalaren webgunean, Ingurumen Saila- 
ren barruan. UPCko adituek azaldu 
dutenez, usaina egoteak ez du derrigor 
esan nahi une horretan arnasten den 
airea kutsatuta dagoenik, eta alderantziz: 
usain ezak ez du esan nahi une horretan 
arnasten den airea garbia denik. 

U

Usain episodioak neurtzeko daude, emaitzak osatze aldera: horrez gain, UPC Kataluniako 
Unibertsitate Politeknikoarekin elkarlanean jarraitzeko konpromisoa du udalak. 

Horretarako, bi neurketa mota egin 
dituzte: orokorrak, gune urbanoetan 
egindakoak (Udarregin eta Zubietan), 
eta espezifikoak, herriko bi industria- 
gunetako iturri potentzialen ingurue- 
tan egindakoak. Orokorrak 24 or-
duz jarraian egin dira egun horietan; 
espezifikoak, berriz, denbora tarte  
motzagoan egin dira. Industriagune horie- 
tan egindako neurketen helburua izan 
da bakoitzaren emisioen ezaugarriak 
bilatzea. Hala, baten edo bestearen jar-
dunarekin lotu ahal izango dira gune ur-
banoetan neur daitezkeen elementuak. 

Udarregin 135 KOL neurtu dira  eta Zu-
bietan, 124. Bi  industriagunetan, berriz, 
batean 98 eta bestean 86 identifikatu 
dira (gutxiago identifikatu dira, neur-
ketak epe laburragoan egin direlako). 
24 orduko neurketen arabera, Zubie-
tako neurketa guztiek eta Udarregikoen 
%20k betetzen dituzte konfort irizpideak; 
Uda-rregiko gainerako %80ak irizpide 
horiek gainditzen ditu, baina gutxigatik. 
Bi industriaguneen inguruetan egindako 
neurketak motzagoak izan diren arren, 
ezarritako kontrol guneetan eragin txikia 
antzeman da. Dena den, azterketa osoa-
go bat egiteko gomendatu dute adituek: 
horrela, eragin handiena zein urtarotan 
gertatzen den identifikatu ahal izango  
litzateke, eta garai horietan egin neurke-
tak, emaitza esanguratsuagoak lortzeko.

Ibon Goikoetxea Usurbilgo Udaleko Ingu-
rumen teknikariaren esanetan, ez dago 
parametro deigarririk, eta guztiak arau-
diaren barruan daude: “Industriaguneak 
dituen herri batean ohikoak izan dai- 
tezkeenak dira”. Horrek ez du esan nahi  
usain arazorik ez dagoenik: badaude, eta, 
horregatik, UPCrekin lanean jarraitu nahi 
du udalak. Hain zuzen, usain episodioak 
neurtzeke daude, eta ahal bezain pron-
to egiteko prestasuna du udalak, bai-
ta lan ildo berriak ireki eta elkarlanean  
jarraitzeko konpromisoa ere. 

Gallegok eta Peralesek udalari helarazi 
diotenez, emisioak eta kutsadura murriz-
teko, ezinbestekoa da administrazioaren, 
enpresen eta herritarren arteko kolabo-
razioa, eta haiekin bat dator udal gober-
nua, Agurtzane Solaberrieta alkatearen 
esanetan: “Denen borondatea ezinbeste-
koa da, eta borondate horiek josten saia-
tuko gara: hasiak gaude horretan”. 

La Universidad Politécnica de Cataluña ha analizado la calidad del aire de Usur-
bil, a petición del ayuntamiento, y presentaron los resultados públicamente: se 
pueden consultar en la web del ayuntamiento. Según ellos, el aire de Usurbil es 
“excelente”, comparado con otros pueblos. Aún no han finalizado los análisis: 
faltan por realizar las mediciones de los episodios de olor. Los olores que surgen 
de vez en cuando generan preocupación, y es por eso que se van a realizar es-
tas mediciones. Según los técnicos de la UPC, el olor en si mismo no se traduce 
en contaminación, al igual que la ausencia de olor no quiere decir que el aire 
esté limpio. Sea como sea, se hará un análisis para determinar qué compuestos 
provocan el olor y si son dañinos para la salud y el medio ambiente.

Medición de los compuestos que generan 
los olores: todos cumplen el reglamento


