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Es sabido que el comercio local no vive mo-
mentos fáciles. Últimamente nos llegan con 
frecuencia noticias sobre grandes centros 
comerciales: Zaldunborda, Illumbe, Garbera, 
Belartza, el proyecto de Lasarte-Oria en la 
zona de Michelin, Terasategi... Si se ejecutaran 
todos ellos, entre Irún y Usurbil se ocuparían 
200.000 metros cuadrados más para activi-
dades comerciales. Una barbaridad. Es impres- 
cindible que el Gobierno Vasco intervenga 
antes de que sea tarde. Además de eso, el 
comercio electrónico está ahí. Es evidente que 
nuestros hábitos de compra han cambiado 
enormemente en los últimos años.
En este contexto, es más necesario que nunca 
preservar el carácter de nuestro pueblo: que-
remos pueblos vivos, y el comercio local es ga-
rantía de ello. No queremos ver calles vacías: 
el comercio es un sector que hay que cuidar 
especialmente y hacen falta medidas para ello.
Pero no basta con decirlo: hay que hacerlo. 
Y en eso estamos. Acabamos de abordar la 
actualización del plan de revitalización del 
comercio y la hostelería. Se concretarán las 
líneas estratégicas, objetivos, funciones y fi-
nanciación para los próximos años. Pero para 
tener el norte claro, se necesita información 
previa, y en ello está Siadeco. Por un lado, que-
remos conocer cuáles son los hábitos de com-
pra de los usurbildarras, y para ello va a realizar 
más de 600 encuestas. Es un número muy alto 
para el tamaño que tiene Usurbil. Por otro, se 
recogerán las opiniones de los comerciantes, 
taberneros y profesionales del pueblo para 
analizar la situación actual y sus perspectivas 
de futuro. Y es que es imprescindible saber si 
el sector comercial será capaz de responder 
a los nuevos retos que tiene el comercio local. 
En pocos lugares se ha realizado este tipo de 
análisis sociodemográfico: quiero aprovechar 
esta oportunidad para agradecer a Siadeco su 
compromiso e iniciativa con Usurbil.
También quiero hacerte un llamamiento para 
que participes en la encuesta. Tenemos un 
gran reto entre manos, imprescindible para el 
desarrollo económico local y para seguir sien-
do un pueblo vivo en todos los sentidos. Ayun-
tamiento, comerciantes y ciudadanía tenemos 
que actuar juntos. Ser compañeros de viaje. 
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dituen plana, hain zuzen ere. Iparra argi 
izateko baina, aurrez informazioa behar 
da. Egoeraren gaineko azterketa zehatza 
behar da, eta horretan ari da Siadeco egu-
notan, udalaren eskariz. Batetik, usurbil-
darren erosteko ohiturak zeintzuk diren 
jakin nahi dugu: horretarako, 600 inkesta 
baino gehiago egingo ditu herritarren  
artean. Inkesta kopuru oso altua da hori, 
Usurbilek duen tamainarako. Bestetik, 
herriko merkatari, tabernari eta zerbi-
tzuetako profesionalen iritziak ere jasoko 
dituzte, egungo egoera eta etorkizune-
rako aurreikuspenak aztertzeko. Izan ere, 
ezinbestekoa da jakitea gai izango ote den 
Usurbilgo merkataritza-sektorea tokiko 
merkataritzak dituen erronka berriei  
erantzuteko. Toki gutxitan egin da halako 
azterketa soziodemografikorik, eta, zen-
tzu horretan, aukera hau baliatu nahi dut 
Siadecori eskertzeko Usurbilekin duen 
konpromisoa eta iniziatiba.

Halaber, txoko honetatik dei egin nahi 
dizut inkestan parte hartzera. Erronka 
handia dugu esku artean. Herri-erronka, 
esango nuke nik. Tokiko garapen ekono-
mikorako eta zentzu guztietan herri bizia 
izaten jarraitzeko ezinbesteko erronka. 
Egoera larria bada ere, mehatxua aukera 
bihurtu nahi dugu, eta anbizio handiko 
tokiko merkataritza eredua diseinatu. 
Horretarako, zu ezinbestekoa zara. Uda-
lak, merkatariek eta herritarrek eskutik 
aritu behar dugu. Bidaide izan. Herrigin-
tza.

auza jakina da herri-merkatari-
tzak ez dituela momentu errazak, 
gozoak, bizi. Azken bolada hone-

tan, maiz iristen zaizkigu merkataritza-
gune handiei buruzko albisteak: Zaldun-
borda, Illunbe, Garbera, Belartza, Michelin 
inguruan Lasarte-Oriako Udala sustatzen 
ari den proiektua, Terasategi... Egun au-
rreikusten diren proiektu guztiak gauzatu-
ko balira, Donostialdea inguruan, Irundik 
Usurbilera arteko lur-eremuan, 200.000 
metro koadro gehiago okupatuko lirateke 
jarduera komertzialetarako. Astakeria. 
Horrek izugarrizko desegonkortasuna 
ekarriko dio sektoreari, eta ondorio kon-
ponezina gure herrietako komertzio eta 
denda txikiei. Horregatik, ezinbestekoa da 
Eusko Jaurlaritzak esku hartzea eta egoera 
arautzea, berandu izan baino lehen. 

Horretaz gainera, merkataritza elek-
tronikoaren gaia hor dago. Bistan da az-
ken urteotan izugarri aldatu direla gure 
erosteko ohiturak.

Testuinguru honetan, inoiz baino  
beharrezkoagoa da merkataritza-, kon-
tsumo- eta bizi-ohiturak zaintzea, eta 
gure herriko izaera, erro sakonak dituena, 
babestea. Herri biziak nahi ditugu, eta 
tokiko merkataritza herri bizien berme 
da. Ez dugu nahi herriko plazak saltoki 
handietara lekualdatzerik. Gure herriko 
kaleak ez ditugu hutsik nahi. Eta, beraz, 
ez dut dudarik herri-merkataritza bereziki 
zaindu beharreko sektorea dela eta hori 
sustatzeko neurriak behar direla.

Alabaina, ez da aski esatearekin. Egin, 
egin behar da. Eta horretan gaude, buru-
belarri. Herri-merkataritza eta ostala-
ritza biziberritzeko plana eguneratzeko 
zereginari heldu berri diogu. Hurrengo 
urteetarako ildo-estrategikoak, helburu-
ak, egitekoak eta finantzaketa zehaztuko 

Herri-merkataritza 
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea
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nartu dituzte, hasieraz, 2020ko 
udal aurrekontuak: azaroko 
osoko bilkuran izan da, EH Bil-
duren aldeko botoekin; EAJ 

eta PSE abstenitu egin dira. Saio luzea 
izan zen, eta aurrekontuena izan zen 
tarte gehien hartu zuen gaietako bat. 
Bozketa egin aurretik, aurrekontuen  
zertzelada batzuk eman zituen Agur-
tzane Solaberrieta Mesa alkateak, eta na-
barmendu “ekarpenetara irekita” egon 
direla aurrekontuak, herritarrekin zein 
oposizioko alderdiekin. Azaldu zuenez, 
udal ordezkariek ez zuten aukerarik izan 
EAJko kideekin biltzeko, baina haien hiru 
proposamenak jaso dituzte, baita aurre-
kontuetan txertatu ere: “EAJren proposa-
menak txertatu ditugu aurrekontuetan, 
interesgarriak direlakoan; PSErenak ez, 
proposamen zehatzik ez dagoelako”. 

EAJk begi onez ikusi du eurek egindako 
hiru proposamenak aintzat hartzea, 
baina ohartarazi du lau urte dituela 
udal-gobernuak aurretik, eta ez dela  
ziurra, haien esanetan, beteko dituz-
tenik: “Ea paperean idatzitakoa garatzen 
den”. Jeltzaleen ustez, aurrekontuetan 
ez da sarreren eta gastuen oreka ber-
matzen, eta, euren iritziko, ez daude epe 
luzera begira eginda. Izan ere, EAJren 
ustez, “iraupenerako aurrekontuak” egin 
ditu EH Bilduk: “Egunean eguneko au-
rrekontuak iruditzen zaizkigu, aurrera 
begirakoak beharrean”. Horrez gain, na-
barmendu dute diru-sarrera gehigarriak 
ordenantza fiskalak ukitu gabe lortuko 
direla iragarri duela udal-gobernuak, eta 
ez dela egia: “KPIa igoko da, eta usurbil-
dar guztiok nabarituko dugu”. 

Solaberrietak, bere aldetik, absten- 
tzioari eusteko “argudio merkea” iruditu 
zitzaiola erantzun zion EAJri: “Ez dituzue 
aintzat hartu herri honek dituen behar-
rak: ez duzue EH Bilduren aurrekontuen 
alde lerrokatu nahi interes politikoagatik”. 
Solaberrietak nabarmendu duenez, lege-
aldi plana egiten ari da udal gobernua, 
eta prozesuan parte hartzera gonbidatu 
zituzten oposizioko kideak. “Horregatik 
iruditzen zait argudio merkea, lau urte-

2020ko aurrekontuak behin-behinean  
onartu dituzte azaroko osoko bilkuran
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EH Bilduren aldeko botoekin onartu dituzte, hasieran, azaroko plenoan; EAJ eta PSE abstenitu egin dira. 2020an Usurbilgo Udalak 12 milioi 
euro pasatxoko aurrekontua izango du, iaz baino 700.000 euro gehiago: horrenbestez, diru gehiago izango da inbertsioetarako. 

tiarekiko igoera hartu behar litzatekee-
la kontuan, eta hala eginda %1,5ekoa 
dela igoera. Solaberrietak azaldu zuen 
Usurbilgo Udalak “kalitatezko zerbitzu 
publiko eta eraginkorra eskaintzea” dela 
helburua: “Horren jopuntuan herrita-
rrak daude, ez langileak: zerbitzu ho-
beak emateko aldaketak egin behar dira, 
inbertsioak eginez eta dirua gastatuz”. 
Udalaren berrantolaketa “behar bat” den 
heinean, aurrekontuetan isla izan behar 
duela nabarmendu zuen, horrela.

320.000 euro gehiago
Diru-sarrera adierazgarriak izango ditu 
udalak 2020an, 12.375.710 eurokoak: iaz 
baino 320.000 euro gehiago. Bi faktoreri 
esker izango da: batetik, EIOZ Eraikuntza, 
Instalazio eta Obren gaineko Zergen bi-
dez (200.000 euro gehiago) eta, bestetik, 
Udalen Finantzaketarako Foru Fondotik 
(iaz baino 120.000 euro gehiago).

2020an Usurbilentzat garrantzitsuak 
izango diren hainbat proiektu garatzen 
jarraituko du udalak, hala nola Matia 
Fundazioaren etxebizitza zaintzadunen 
auzunea eta Gureak-Elkar enpresak har-
tuko dituen Zapategi eremua. Proiektuok 
gorakada eragingo dute EIOZ zergaren 
aurreikuspenean: iaz baino 200.000 
euro gehiago. Halaber, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren ekarpena ere igo egin da: 
udalerrien  garapenerako banatzen du 
Foru Fondoa diputazioak, eta aurten iaz 
baino 120.000 euro gehiago izango dira.

rako plangintza egiten ari garelako: herri 
ikuspegiz aritu beharrean, alderdikeriaz 
jokatzea leporatzen dizuet”.

Pertsonal gastuetako igoera azaltzeko 
eskatu zuen EAJk, iazko aurrekontuen 
aldean %7,5 gehiago bideratu dela  
esanez. Beñat Larrañaga zinegotziak 
esan zuen, bere ustez, aurrekontu guz-

Aurkezpenak, 
auzoz auzo
Aurten ere herritarren ekarpenak bildu 
nahi izan ditu udal-gobernuak aurre-
kontuetan. Izan ere, euren ustez, herri-
tarren hitza kontuan hartu ezean, ezin 
da aurrekontu egokirik taxutu. Asmo 
horrekin egin dituzte bilerak Zubietan, 
Aginagan, Txokoalden, Santuenean, 
Kalezarren, Munalurran eta Kaxkoan.  
Ez dira oso jendetsuak izan, baina  
herritarrekin zuzeneko hartu-emana  
izateko eta auzoen egunerokoaz hitz 
egiteko baliagarriak izan direla nabar-
mendu dute.



Udal-gobernuak bere herri-proiektuaren 
arabera sailkatu ohi ditu, lau multzotan: 
herri nortasuna, herri jasangarria, on-
gizartea eta udala herriaren zerbitzura. 
Herri nortasunera 1,96 milioi euro bide-
ratuko dira 2020an. Atal horretan na-
barmentzekoak dira aniztasuna, pareki-
detasuna edo auzoetako bizi-kalitatea 
hobetzeko aurreikusitako proiektuak. 
Batetik, aniztasuna kudeatzeko plangin-
tza bat egin nahi da: komunitate desber-
dinengana jo nahi du udal-gobernuak, 
denen arteko elkarbizitza sustatu asmoz. 
Bestetik, Emakumeen Etxea sortzeko 
parte-hartze prozesu bat egin nahi da 
datorren urtean: 150.000 euro bideratu-
ko dira Pelaioenea eraikina egokitzeko 
eta prozesu hori egiteko. Horrez gain, 
inbertsio handiak aurreikusten dira au-
zoetan: parte-hartze prozesu bat ireki 
da Txokoalden, Akerra gaztetxearen erai-
kina auzoarentzako udal ekipamendua 
izan dadin; 200.000 euro bideratuko dira. 
Aginagan, Elutx bidea ireki nahi da, oinez-
koen joan-etorria erosoagoa izan dadin 
auzo barruan.

Horrez gain, 3,2 milioi bideratuko dira 
ingurumenaren zaintzara 2020an. Esa-
terako, urteko inbertsiorik potoloena  
Erroizpekoa izango da, 350.000 eurokoa, 
filtrazio sistema berria behar baitu. 

Ongizarteak usurbildarrak, haur, gazte 
zein adineko, ondo eta duintasunez bi-
zitzeari egiten dio erreferentzia: 2,1 milioi 
euro bideratuko dira zeregin horretara 
2020an. Esaterako, kirolari dagokionez, 
inbertsio handi bat egingo da Oiardo ki-
roldegian, 90.000 eurokoa, harmaila be-
rriak egiteko. Horrez gain, udalak 823.000 
euro bideratzen ditu gizarte politikak 
garatzeko (aurrekontu osoaren %6,65), 
horietatik 500.000 euro pasatxo, adine-
ko pertsonei. Gizarte larrialdietarako 

laguntzak diruz sustatzea, izatez, Eusko 
Jaurlaritzaren konpetentzia da, baina 
bideratzen duen diru kopurua ez da aski 
izaten usurbildarren beharrak asetzeko, 
eta gainontzekoa udalak jartzen du. 

Horiek guztiak gauzatzeko udal-gober-
nuak udala herriaren zerbitzura egon da-
din nahi du, eta baliabide propioei lehen-
tasuna eman. Hala, pertsonalgo gastuek 
aurrekontuaren ia %34 hartzen dute.

Udalaren berrantolaketa.
Udala berrantolatzeko plana ari da  
osatzen udal-gobernua, usurbildarrei 
“kalitatezko zerbitzu publiko eta erag-
inkorra” eskaintzeko. Horretarako, zen-

bait lan-ildo jarri nahi dituzte martxan: 
udalaren digitalizazioa, artxibo sistema 
berria, espazioaren antolaketa berri-
tua eta kalitatezko enplegu publikoak 
sortzea. Esaterako, administrazio elek-
tronikoa abian jartzeko, udalak programa 
bat sortuko du, eta pertsona bat kontra-
tatu horretarako espresuki.

Diru-laguntzak: 879.000 euro. 
Hainbat diru-laguntza bideratu ohi dira 
gizarte, kirol, ingurumen, nekazaritza, 
euskara edota kultura arloko egitasmoak 
laguntzeko. Udalak, herrigintza bultza-
tzeko, horretan diharduten taldeei la-
guntza ematen die, dinamika hori guztia 
bizirik mantendu eta suspertzeko. 

PROYECTO PRESUPUESTARIO DE 2020

12.375.710
El proyecto de presupuesto 
para 2020 asciende a 12,3 mi-
llones de euros, lo que supone 
un incremento de 320.000 eu-
ros respecto al ejercicio actual. 
El aumento es debido gracias 
al incremento del fondo foral y 
los impuestos por instalación, 
construcción y obras.

1.743.635 879.000 4.181.151
El 2020 se van a destinar  
1,7 millones de euros para el 
apartado de las inversiones. 
Las actuaciones más significa-
tivas que se realizarán serán 
para el nuevo sistema de fil-
tración de Erroizpe, para pea-
tonalizar parte del casco y para 
políticas sociales.

Son varias las asociaciones 
populares que fomentan la vi-
talidad de Usurbil, en el ámbito 
del euskara, social, medioam-
biental y en el culturas, entre 
otros: es por ello que el gobier-
no municipal apuesta por pro-
mover esas actividades que 
dan vida a las calles de Usurbil.

Casi el %34 de los gastos pre-
vistos para el 2020, un total de 
4.181.151 euros, serán deriva-
dos a gastos de personal. Esa 
cifra es el reflejo de la apuesta 
que se realiza por garantizar 
un servicio público de calidad, 
priorizando la contratación di-
recta.

BESTE INBERTSIO BATZUK

Guztira, 1,7 milioi aurreikusi dira in-
bertsioetarako. Aurrekoez gain, hona 
beste inbertsio garrantzitsu batzuk:

Pikaola. 2019ko aurrekontuetan diru 
partida bat aurreikusi zen Pikaola/
Ugartondoko zati bat urbanizatzeko, 
baina ez da nahikoa izan: 220.000 euro 
gorde dira horretarako.

Kale irekiak: Laboa plaza-Artzabal.  
Aurreko udal gobernuak hasitako bide-
tik, eta Kale Irekiak programari eutsiz, 
kaxkoa oinezkotzeko partida handi bat 
bideratuko da: 200.000 euro jasoko 
dira Mikel Laboa plazatik Artzabalerai-
noko tartea oinezkotzeko.

Udal brigadaren hondeamakina.  
Egungo hondeamakinak 23 urte ditu, 
eta urtero milaka euro gastatzen dira 
konponketetan. Horregatik, berri bat 
erosteko 171.175 euroko partida gorde 
da.

Ingurumenaren zaintza. 39.000 eta 
75.000 euro bideratuko dira, hurrenez 
hurren, Usurbil 0,0 programara (Garbi-
tania eta hondakinen kudeaketa) eta 
trantsizio energetikora (LED argiteria 
faroletan eta udal eraikinetan, airearen 
kalitatearen azterketa, plaka fotovoltai-
koak martxan jartzea, eta abar). 

Guztion proiektua. Hirigintza komer-
tzialaren norabidean proiektu bat sus-
tatu nahi da. Herri-merkataritza eta 
ostalaritza biziberritzeko plan berezia 
eguneratzean erabakiko da zein neurri 
hartu: 30.000 euro bideratuko dira.

Zumarte.  2020-21 ikasturtea han hastea  
aurreikusten du udal-gobernuak: 
30.000 euro gorde dira Zumarte barru-
tik ekipatzeko.

Oinarrizko Lanbide Hastapena. Eraiki-
nak zenbait hobekuntza behar ditu, eta 
10.000 euro jaso dira horretarako.



surbilgo ikastetxe guztiekin 
lan egiten du Arremanitz koo-
peratibak, Usurbilgo Udaleko 
Parekidetasun Sailaren bi-

dez: Harremonak programa lantzen 
dute, tratu onetan oinarritutako ha-
rremanak sustatzeko helburuarekin. 
Udarregiko, Gaztelekuko eta Oina- 
rrizko Lanbide Hastapeneko ikasleekin 
bildu dira, gainera, Azaroaren 25eko in-
darkeria matxistaren aurkako nazioar-
teko egunaren harira, Maialen Gartzia  
(Hernani, 1989) Arremanitzeko kideak 
azaldu duenez. Gaztelekukoen Menstru-
azioa bai! bideoak Beldur Barik lehiake-
tako 1go Kategoriako saria eskuratu du.

Nolakoa izan da lanketa?
Gu hor egon gara behar zutenerako, bai-
na lana beraiek egin dute. Oso desberdin 
planteatu dute gaia batzuek eta bes-
teek. Gaztelekukoek lanketa oso sakona 
egin dute, eta izugarria da lortu dutena: 
hilekoaren inguruan aritu dira 30 gazte, 
10 mutil eta 20 neska, eta pila bat ikasi 
dute. Hilekoa, adin horretan, oso gai in-
portantea da: mutilek oso lasai hitz egin 
dezakete masturbazioaz, baina neskek, 
hilekoaz aritzean, nazka aurpegiak eta 
komentarioak jasan behar izaten dituzte. 

Udarregin, jende dezente elkartu da, eta 
hitz egiteko espazio bat sortu dute. Ger-
tatzen zaizkigun gauzak ez zaizkigula guri 
bakarrik gertatzen konturatzeko eremu 
bat edukitzea sekulakoa da. 

OLHean, hasi dira bideoa sortzen, baina 
ez dute bukatzeko astirik izan. Grabatzen 
jarraituko dute, eta hurrengo urtean 
aurkeztuko dute. Gertatzen zaizkien gau-
zak nondik datozen haiekin lantzeko 
aukera eduki dugu: abesti bat asmatzen 
hasi ziren, indarkerien aurka posizio-
natzen. Beste bien aldean, lanbide hasta-
penean elkartzen den jendea askoz ere 
egoera zaurgarriagoan dago. Errealitate 
gogorragoak bizi dituzte, naturalizatuago 
dituzte indarkeriak, eta, tamalez, urrutia-
go daude diskurtso feministatik. 

Zer sentsaziorekin gelditu zarete?
Sekulako arrakasta izan da. Garrantzi-
tsuena ez da produktua, prozesua baizik, 

“Tratu onez ari garenean, zaintzaz ari gara, norberaren 
eta besteen beharrak eta desirak kontuan hartzeaz”

U

MAIALEN GARTZIA, Arremanitzeko kidea

eta hiru tokietan egon da prozesu bat. 
Bitan ez da produkturik lortu oraingoz, 
baina ibilbide bat egon da, eta elkartzea, 
horri begira jartzea, konpromisoak 
hartzea arrakasta da: indarra ematen du 
gazteak motibatuta daudela ikusteak. 

Zer moduz hartzen dituzte saio hauek?
Oso gogotsu. Jolasa erabiltzen dugu 
saioetan, eta ez gaude ohituta hezkun-
tzaren eremuan plazeraren bitartez 
mugitzera. Jartzen ditugun baldintzetan 
errazagoa da tratu onak ematea, eta ba-
daukate gogoa lanketak egiteko ere bai, 
beraien artean gertatzen dena inporta 
zaielako; zenbait gatazka mahai gainean 
jartzeak asko lasaitzen ditu, eta hori arra-

Maialen Gartzia

zionalizatu ahal izatea eta denak kritikoki 
hausnartzen jartzea gustatzen zaie. Ez 
denei, baina orokorrean bai. Gaur egun 
6. mailan dauden haurrek badakite este-
reotipoak identifikatzen, nahiz eta horien 
aurka joatea oso zaila den, korrontearen 
aurka joatea baita.  

Harremonak programa garatzen duzue 
hainbat herritan, baita Usurbilen ere: 
zertan da?
2011tik gabiltza Usurbilen Harremonak 
programarekin: lehengo urtetik zabaldu 
egin da, eta ikastetxe guztietan ezarri, 
Aginagako eskola txikitik Zubietako erdi 
mailaraino. Horretaz gain, eragileekin 
ere hasi ginen lanean, aisialdian ibiltzen 
direnekin, euskaltegiarekin, gazte asan-
bladarekin... Azken batean, Usurbilgo tes-
tuinguruan eragiten dutenak tratu onen 
klabe hauetan jartzen badira, eta hezki-
detzari tarte bat ematen badiote, modu 
kontzientean lanketa bat egiteko, beste 
Usurbil bat eduki dezakegu, oraindik eta 
hobea. Usurbilen tratu pila bat ematen 
dira, eta agian ez diegu ematen behar 
adina pisu: gizakiok beti jartzen dugu 
begirada gaizki dagoen horretan; onak 
diren gauzak pasatzen uzten ditugu, eta 
haizeak eramaten ditu. 

Tratu onez ari garenean, zertaz ari gara?
Ez da soilik sinpatikoa izatea eta aldame-
nekoarekin detaileak edukitzea. Ez da 
hori bakarrik, oso inportantea den arren: 
horretara mugatzea azalean gelditzea 
da. Tratu onez ari garenean, zaintzaz ari 
gara, norberaren eta besteen beharrak 
eta desirak kontuan hartzeaz. Norberari 
tratu onak emateko bideak irekitzen al 
ditugu? Ez da zaila, baina ez dugu egiten. 
Besteak izaten al ditugu kontuan? Ez da 
zaila, baina ez dugu horrenbeste indar 
jartzen horretan. Tratu onez ari garenean, 
zaintza erdigunean jartzeaz ari gara, bi-
zitza erdigunean jartzeaz: zaila da, baina 
has gaitezke lanean. Sistema osoa ez da  
jarriko bizitzari begira, baina gu jar gaitez-
ke, eta erdian dagoena, dirua, alde ba-
tera jarri: posible da gure harremanetan 
zentratzea, gure arteko zaintzan, edo 
naturaren zaintzan, nahi bada: ondoren 
sistema gurekin batera mugitzea da be-
har duguna.

“Es reconfortante ver  
a la juventud motivada:  
el hecho de reunirse,  
de que presten atención  
a la violencia y  
se comprometan,  
es un éxito” 
MAIALEN GARTZIA 

Arremanitzeko kidea



Usurbilgo Udalak erraustegiaren aurkako  
manifestaziora deitu ditu herritarrak hilaren 13an
Azaroko osoko bilkuran, erraustegiaren probaldi fasea abiatu zuten egunean, “urgentziazko mozioa” aurkeztu zuen EH Bilduk erraustegiaren 
aurka, eta Usurbilgo Udalak hilaren 13an manifestaziora deitu du: aurrera atera zen, nahiz eta EAJk eta PSEk aurka bozkatu.

surbilgo EH Bilduk “urgentziazko 
mozioa” aurkeztu zuen azaroko 
osoko bilkuran, erraustegiaren 
probaldi fasea abiatu zuten egu-

nean. “Europako Legebiltzarrak klima larrial-
dia deklaratu duen egun berean jarri dute 
probaldi fasean Zubietako errauste-plana. 
Gaia serioa eta kezkagarria ez balitz, usurbil-
darroi inork gustu txarreko broma egin 
digula dirudi. Baina, tamalez, ez da broma, 
ez. Tamalez, gaurkoa egun beltza eta tristea 
da usurbildarrontzat. Zubieta gainetik egun 
osoan zehar ikusi dugun ke etengabea da 
horren adierazgarri”, nabarmendu zuten. 

Erraustegiaren aurkako mozioa onartu 
zuten EH Bilduren aldeko botoekin; EAJk 
eta PSEk aurka bozkatu zuten. Hala, mani-
festazioa deitu du udalak hilaren 13rako: 
19:00etan izango da, Joxe Martin Sagardia-
ren plazatik abiatuta. Horrez gain, Gipuz-
koako ahaldun nagusiari bilera bat eskatuko 
zaio, eta Usurbilgo alkatea Gipuzkoako gai-
nerako alkateekin jarriko da harremanetan 
gutun bidez, usurbildarren kezkak eta bel-
durrak helarazteko, batetik, eta haienga-
nako konpromisozko eta elkartasunezko 
jarrera ager dezaten. Xingola beltz handi bat 
jarriko da, halaber, udaletxean, eta gauza 
bera egin dezaten eskatu zaie herritarrei. 

Kaxkotik ikus zitekeen irudi bat eraman zuen 
EH Bilduk plenora, egun horretakoa, non  
erraustegitik ke zuria ateratzen ikusten zen. 
EAJtik, hasieran, argazki horretan ageri zena 
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zer zen ez zekitela esan zuten. Probaldi fasea- 
ren hasiera egun horretarako iragarria zela 
argitu, eta argazkia hartuta, kezka eragiten 
ote zien galdetu die Agurtzane Solaberrieta 
Mesa alkateak oposizioko kideei; erantzuna 
baiezkoa izan zen. Horren aurrean udalak 
zerbait egin beharko lukeen galdetuta, ez 
zen erantzunik izan. EAJ, bere aldetik, kexu 
zen mozioa goizago ez aurkezteagatik.

“Kezkatuta”, hainbat eskakizun egin zizkion 
EH Bilduk osoko bilkurari mozio horretan:

1.- Erraustegiak usurbildarroi eragin digun 
kezkaz eta erraustegiak herritarren osasu-
nean eragin dezakeenaz hitz egiteko, Gipuz-
koako ahaldun nagusiari biltzeko eskaera 
luzatzea.

2.- Alkateari eskatzea Gipuzkoako alkate 
guztiei eskutitza bidal diezaiela, non usurbil-
darron kezka eta beldurra adieraziko zaien, 
eta usurbildarronganako konpromisozko 
eta elkartasunezko jarrera eskatuko zaien.

3.- Usurbilgo udaletxeko balkoian xingola 
beltz erraldoi bat zintzilikatzea, protesta mo-
dura. Halaber, usurbildar guztiei gauza bera 
egiteko deia luzatzen diegu.

4.- Usurbilgo Udalak dei egiten die usurbildar 
guztiei abenduaren 13rako antolatuko duen 
manifestazioan parte hartzera: 19:00etan, 
Joxe Martin Sagardiaren plazan.

Testua, osorik, usurbil.eus webgunean.

El ayuntamiento ha convocado una manifestación  
en contra de la incineradora para el 13 de diciembre

El Ayuntamiento de Usurbil ha convo-
cado una manifestación en contra de 
la incineradora de Zubieta, a raíz de 
la petición realizada por el grupo EH 
Bildu de Usurbil en el pleno de noviem-
bre. El grupo presentó una “moción de 
urgencia” coincidiendo con la puesta 
en marcha de la fase de pruebas de 
la incineradora. “Han empezado las 
pruebas el mismo día en que el Parla-
mento Europeo ha declarado la emer-

EH Bildu presentó una “moción de urgencia” en contra de la incineradora en el pleno de noviembre, que coindió con su puesta en 
marcha de la fase de pruebas, y pidió al pleno convocar una manifestación; se aprobó, aunque PNV y PSE votaron en contra.

gencia climática. Si no fuera porque es 
un tema serio y preocupante, parece 
que es una broma de mal gusto di-
rigida a las y los habitantes de Usurbil. 
Pero, desgraciadamente, no es una 
broma. Desgraciadamente, este es 
un día triste y negro; prueba de ello 
es la columna de humo que hemos 
visto durante todo el día salir desde 
Zubieta”, argumentaron. Llevaron al 
pleno una foto de la incineradora, vista 

desde Usurbil, para preguntar sobre 
ello a los miembros de la oposición. 
El PNV, por su parte, se quejó porque 
la moción no se presentó antes. Entre 
otras cosas, el ayuntamiento pedirá 
una reunión al diputado general de 
Gipuzkoa. Aunque PNV y PSE votaron 
en contra, la moción siguió adelante: la 
manifestación será el 13 de diciembre, 
a las 19:00, desde la plaza del ayun-
tamiento Joxe Martin Sagardia. 

Azaroko osoko bilkurako irudia, mozioa bozkatu zuten unean.



Sagardo botilak berrerabiltzeko 
proiektu pilotua, martxan
Sagardo-sektoreko botilak jaso, garbitu eta berrerabiltzeko sistema jasangarri baten  
bideragarritasuna ematea da asmoa: teknikoa, ingurumenari dagokiona, soziala eta ekonomikoa.

eterri-Buruntzan dauden 40 
sagardotegietan erabili eta be-
rrerabiltzen diren botilen da-
tuak bildu ziren 2018an, eta 

ondorioztatu zen sagardo botilen berre-
rabilpena indartzeko aukera dagoela, eko-
nomia zirkularra aktibatuz, Gipuzkoako 
eremu horretan. Ikerketaren arabera, 
Beterri-Buruntzako udalerrietan 1.842.553 
botila ekoizten dira: horietatik %78 berrera-
biltzen diren arren, %22 (401.673 botila) be- 
rrerabilpen ziklotik kanpo geratzen dira.

Botilak jaso, garbitu eta berrerabiltzeko sis-
tema jasangarri baten bideragarritasuna 
ematea da asmoa: teknikoa, soziala eta 
ekonomikoa. Ekonomia zirkularra garapen 
iraunkorrean oinarritzen da, eta produk-
tuen, zerbitzuen, hondakinen, materialen, 
uraren eta energiaren “bizi-zikloa ixtean” oi-
narritzen da. Hala, botila bakoitzaren bizitza 
luzatu nahi da.

Proiektuak hasieratik izan du helburu sozial 
nabarmena, izan ere, sagardo botilen bilke-
ta burutzeko lanpostu premia berriak sortu 
baitira: Beterri-Buruntzako udalen lan-hi-
tzarmen bitartez, Beterri-Errotuz laneratze 
enpresa sortu dute, eta hori ari da proiektua 
kudeatzen. Irabazi asmorik gabeko elkartea 
da, eta pertsonen orientazioa, formazioa 
eta laneratzea sustatzea du helburu.

Plan pilotuaren bidez, etorkizunean beira 
botilen berrerabilpenak merkatuan izango 
duen eragina zein den erakutsiko da, eta, 
ildo horretatik, esperientzia bestelako eki-
men eta testuinguru geografikoetara zein 
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ekonomikoetara eraman nahi da, dimentsio 
handiagoa har dezan.

Eskualdeko sektore estrategikoetako bat 
den sagardogintza industria indartu eta 
balioa emateko erronka da: buruaskitasu-
nean oinarritutako sistema iraunkorragoa 
lortzeko, botilak gertuen dauden instalazio 
egokietan tratatzeko, hondakin kopurua 
jaitsi eta energia kontsumoa murrizteko 
eta garraioetako CO2 kopurua jaisteko. Ho-
rregatik da funtsezkoa eskualdeko herriek 
eta proiektu hau sustatzen duten eragileek 
ingurumena errespetatzeko eta zaintzeko 
estrategia konpartituak izatea.

Proiektu hau diruz lagundu du Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Ingurumen Sailak, eta, era 
berean, Gipuzkoako Sagardo Elkartea eta 
Euskal Sagardoaren baitako entitateak dira 
sustatzaile nagusiak. Bestalde, proiektuan 
lagunduko du San Marko Mankomuni-
tateak, bere garbiguneetan sagardo botilak 
jasotzeko gune berezituak erraztuta.

Herritarrek ere aukera dute beren botilak 
garbiguneetara eraman eta berrerabilpen 
zikloan parte hartzeko. Informazio gehia-
gorako: beterrierrotuz@beterrierrotuz.eus.

Amiantoa 
biltzen hasi dira 
Garberan, 
kopuru txikietan
Amiantoa biltzeko zerbitzua jarri du 
martxan San Markok Garberako 
garbigunean: amianto kopuru txikiak 
dituzten herritarrentzat izango da 
zerbitzua. Printzipioz, hilean behin 
izango da: hilabeteko lehenengo aste-
lehenean, 10:00etatik 13:00etara, eta 
15:30etik 18:30era.

Material horrek, garbigunean utzi ahal 
izateko, baldintza batzuk bete beharko 
ditu: ezin du hauskorra izan, egoera 
onean egon behar du, eta ez du des-
muntatzeko beharrik izango. Gainera, 
“ibilgailu berezirik gabe garraiatzeko 
modukoa eta manipulagarria” izan 
behar du. Gehienezko neurriak eta 
kopuruak ere zehaztu dituzte: fibroze-
mentuzko 2 plaka, 3 ml-ra arteko hodi 
zati bat, 5 jardinera edo 30 kg-ra arte-
ko elementu apaingarri edo bereziak. 
Hortik gora, baimen berezi bat behar 
da. Garbigunean, inprimaki bat bete 
eta NANa aurkeztu behar da; langile 
berezituak izango dira laguntzeko. 

Servicio de  
recogida  
de amianto,  
en Garbera
La mancomunidad San Marko ha 
puesto en marcha el servicio para la 
recogida de amianto, en Garbera: será 
destinado a aquellos particulares  que 
tengan cantidades pequeñas de esa 
substancia. En principio, se ofrecerá el 
servicio el primer lunes de cada mes, 
de 10:00 a 13:00  y de 15:30 a 18:30.

El material deberá cumplir ciertas con-
diciones para poder depositarlo: no 
puede ser frágil, debe estar en buen 
estado y no necesitará ser desmonta-
do. Además, deberá ser manipulable y 
transportable sin necesidad de ningún 
vehículo especial. También han es-
pecificado las cantidades y medidas 
máximas: 2 placas de fibrocemento, 
un tubo de hasta 3 ml, 5 jardineras o 
elementos decorativos de hasta 30 kg. 
A partir de ahí, será necesario pedir un 
permiso especial.

Beterri-Buruntzako, sagardogintzako eta San Markoko ordezkariak, agerraldian.



skotariko lanetan aritzeko hamabi 
kontratazio berri egin ahal izan-
go dituzte Beterri-Buruntzako 
udalek, Jaurlaritzaren 2019ko 

Tokiko Enplegu Planaren diru-laguntzen bi-
dez. Eskualdeko udal bakoitzak bina langile 
kontratatu ahal izango ditu bere brigadara-
ko. 70 lagunek eman zuten izena, baina 15 
lagunentzako lekua baino ez zegoen: hori-
etatik hamabik lortuko dute, gero, lanaldi 
osoko kontratu bat, bost hilabeterako. Le-
hentasuna izan dute lan-mundura sartzeko 
zailtasunak dituztenek: emakumeek, 55 
urtetik gorakoek eta RGI edo Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren jasotzaileek. 

Hamabost pertsona ari dira parte hartzen 
Hiriguneen Mantenua ikastaroan: urtea 
amaitu baino lehen, hamabi pertsona 
kontratatuko dira; herri bakoitzeko bina. 

Hamabi kontratu egingo dira  
Beterri-Buruntzako brigadetarako
Eusko Jaurlaritzaren 2019ko Tokiko Enplegu Planaren diru-laguntzen bidez egin ahal izango 
dituzte kontratazioak: lan-mundura sartzeko zailtasunak dituztenek izan dute lehentasuna.

Udal-brigadetan lan egiteko hautatutako hamabost lagunak, EAGIko arduradunekin.

EAGIko arduradunen esanetan, ikastaro 
honetan parte hartzen ari direnen erdiak 
emakumezkoak izatea lortu dute, eta on-
doren kontratatuko direnen artean ere pro-
portzio hori manten dadin nahi dute. 

Lehenengo aldia da Beterri-Buruntzako 
udalek halako programa bat martxan jarri 
dutena: EAGI eskolarekin elkarlanean pres- 
tatu dute, eskualdeko langabetuen for-
makuntzarako. Usurbilgo Prestakuntza Zen-
troan ari dira ematen, Atallun, abenduaren 
11ra arte. Hiri espazioen mantenuan eta 
udal brigaden askotariko lanetarako langile 
gisa aritu ahal izateko oinarrizko abileziak 
eta ezagutzak barneratzea da ikastaroaren 
helburua. Lau arlo lantzen ari dira: bide pu-
blikoen mantenua, saneamendu sareena, 
oinezkoentzako bideena, espazio publikoe-
na eta hiri altzariena. 

Mº del Carmen Márquez Núñez 
Ikaslea

“46 urte ditut, eta zazpi urte neramatzan 
langabe eskaintza honen berri izan nuenean. 
Haurrekin lan egin izan dut, adinekoekin, ho-
teletan, margolari, baina inoiz ez dira kontratu 
luzeak izan. Nire bizitzan beste gauza bat ge-
hiago egiteko aukera ona da hau, beste espe-
rientzia bat, eta giro oso atsegina topatu dut: 
irakasleak oso arretatsuak dira, oso onak. 
Egiten ez nekizkien gauza pila bat ari naiz 
ikasten, eta oso gustura nago: igeltseritza da 
oraingoz gehien erakarri nauena. Dena den, 
denetik egiten ikasten ari gara. Lehenengo az-
terketa gainditu berri dut 8 batekin, eta nega-
rrez hasi nintzen ikusi nuenean, denbora asko 
baita ikasketak utzi nituenetik: esperientzia 
oso polita izaten ari da”.

Se realizarán doce contratos para  
las brigadas de Beterri-Buruntza
Los municipios de la comarca Beterri-Buruntza se han unido para ofrecer formación 
y empleo en sus brigadas municipales, a través de las ayudas que imparte el Go-
bierno Vasco dentro del Plan de Empleo Local: se realizarán doce contratos de jor-
nada completa para cinco meses. Es la primera vez que Beterri-Buruntza organiza 
esta iniciativa, que está dirigida a colectivos que tienen dificultades para acceder al 
mercado laboral: a las mujeres, a las y los mayores de 55 años y los perceptores de 
la RGI. Se formará a los estudiantes en materias tales como el mantenimiento de las 
vías públicas, de las redes de saneamiento, de las vías de los peatones y mobiliario 
urbano. Se han inscrito un total de 70 personas, de las que quince han sido seleccio-
nadas para recibir la formación. EAGI es la encargada de realizar las clases teóricas 
y prácticas, y lo están haciendo en Usurbil, en el centro de formación profesional 
básica. Terminarán las clases el 11 de diciembre, y, antes de terminar el año, se rea-
lizarán los doce contratos: dos por cada pueblo de la comarca Beterri-Buruntza.

Lander González Uzkudun 
Ikaslea

“33 urte ditut: azken lau urteak eman ditut 
langabezian. Hainbat sektoretan lan eginda-
koa naiz, besteak beste, margolari eta igel-
tsero bezala. Oso ondo moldatu izan naiz beti 
margotzen, eta gustura aritzen naiz; igeltsero 
bezala, berriz, pixka bat gehiago kostatzen 
zait, baina ikasteko gogoz nago. Gustura nago 
hemen, baina gogorra ere egiten zait, arra-
tsaldez beste leku batera joaten bainaiz beste 
praktika batzuk egitera. Batean ez bada bes-
tean lan egin nahi dut. Langabezian egindako 
urteak gogorrak izan dira, are gehiago, aitak 
gaixotasun gogor bat zuela jakin genuenean. 
Orain, berriz, oso pozik nago: ederra litzateke 
amaitzean lanpostu bat lortzea; ea ahalegin 
eta zorte pixka batekin lortzen dudan”.  

Hanae Stata 
Ikaslea

“32 urte ditut. Marokokoa naiz, baina Herna-
nin bizi naiz 2006az geroztik. 11 urteko seme 
bat daukat, eta hark urtebete zuenetik, baka-
rrik egon gara: banandu egin nintzen etorri 
eta urtebetera. Etengabe aritu naiz borrokan, 
eta denetarik egin dut: garbiketan, zaharrekin, 
haurrekin... Azkenekoan, kutxazain gisa ari-
tu nintzen. Oso pozik nago ikastaroarekin: 
gogotsu nabil, zorte pixka batekin, lan bat lor 
dezakedalako. Asko ari naiz ikasten, eta ahal 
bezainbeste ikasi nahiko nuke. Denetik egitea 
gustatzen zait, baita gizonezkoenak omen 
diren lan horiek ere: ikasten badut, zergatik 
ez ditut lan horiek egingo? Denetarik egin izan 
dut lehen ere: hori ez da arazo niretzat”.

A
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Euskaraz irakurri, jolastu...
Kalean da euskarazko produktuen Katalogoa, euskarazko liburuak, musika, jos-
tailuak eta jokoak aurkitzeko tresna. Euskal Herriko 115 bat udal eta mankomuni-
tateetako Euskara Zerbitzuk osatzen dute gida, eta dagoeneko 10.000 produktu 
baino gehiago bildu dituzte. Berrituta datoz aurten papereko zein webguneko 
edizioak. Bi taldetan banatu ohi dituzte produktuak, errazago bilatzeko: 0-12 
urte bitarteko haurrentzat, batetik, eta 12-16 urte bitarteko gazteentzat, beste-
tik. Paperezkoak ez ditu jasotzen katalogoa.eus webgunean dauden 2019ko 
produktu guzti-guztiak, atalka antolatutako hautaketa bat baizik: musika, DVD-
filmak, aldizkariak, komikiak, liburuak, jostailu eta jokoak eta gurasoentzako 
materiala. Webgunean, erabiltzaileak produkturen bat begiz joz gero, argitale-
txearen denda birtualera sartzeko aukera du, non eskuratu botoiarekin.

Euskal kulturako jende ezagun asko batu zen Usurbilen Udarregiri egin zitzaion omenal-
dian; egun horretakoa da Arregiren hitzaldi famatua. Irudian, Mendiburu eta Oteiza.

ransmisioa. Horrexek bultzatu 
du Ainara Mendiola kazetaria  
(Errenteria, 1978) Rikardo Arregiri 
buruzko  Zutik film laburra egitera, 

belaunaldiek aurrera egin ahala, haren 
ekarpena gal zitekeelakoan. “Ez dakigu zer 
nolako lana egin behar izan zuen belaunaldi 
horrek euskara berritzeko eta estandar bat 
izateko, nazioarteko beste edozein hizkun-
tzaren pare”. Usurbilgo Udalak hitzarmen 
bat sinatu du Maluta Films ekoiztetxearekin, 
eta 8.000 euroko diru-laguntza eman. Hila-
ren 15ean Usurbilen izango da Mendiola, 
film laburra aurkezten; Sutegin, 18:00etan. 
Gonbidapenak aurrez hartu behar dira, Li-
zardin edo Potxoenean.

1966an Usurbilen eman zuen hitzaldia da 
lanaren muina: zergatik da garrantzitsua?
Usurbilgo kultur aste baten barruan izan 
zen hitzaldi hori. Gauza asko esan zitu-

T

“Euskara ez zela borondate hutsez 
salbatuko aldarrikatu zuen Arregik”
Hilaren 15ean emango dute Rikardo Arregiri buruzko film laburra Sutegin: Andoain eta Usurbil 
artean grabatu du Maluta Films ekoiztetxeak, kazetari eta euskaltzalearen figura berreskuratzeko.

zen oso ospetsua oraindik. Hark baino au-
toritate handiagoa zuen eta zaharragoa zen 
jendea zeukan aurrean; Ez Dok Amairu edo 
Gaur-ekoak, bertsolariak, alkatea... 

Batetik, hori bera erronka zen: hain gaztea 
izanda, hitza hartzen ausartzea eta erronka 
botatzea beste guztiei. Azken batean, Arre-
giren esanetan, ordu arteko gizarte eredua 
eta euskaldun fededun ideia gainditu egin 
behar zen, Euskal Herriak, euskal kulturak 
eta euskarak bizirautekotan. Euskara ez zela 
borondate hutsez salabatuko aldarrikatu 
zuen Arregik: euskal gizarte osoak egin be-
har zuela ahalegina ikasteko, ez bakarrik hitz 
egiten, baizik eta idazten eta irakurtzen; eta 
bidea denekin egin behar zela esan zuen, 
baita etorkinekin ere. 

Oraindik ere balio du, ezta?
Nire ustez bai, gaurkotasun handia dauka. 
Hamar minutukoa izan zen hitzaldia, eta 
guk bi baino ez ditugu sartu, baina ondo 
laburbiltzen du esandako guztia. Hitzaldi 
horretako benetako ahotsa erabili dugu, eta 
horren gainean gaur egungo irudi batzuk 
jarri ditugu, ikus-entzuleei pentsarazteko.

Zergatik ‘Zutik’?
Batetik, Arregi ez zelako mahaian eserita 
gelditzen zen horietakoa: ekintzailea zen. 
Mahaia garrantzitsua zen, asko idazten zue-
lako, pentsatzeko eta irakurtzeko erabiltzen 
zuelako. Gainera, jende askorekin biltzen 
zen mahaiaren inguruan, edozeri buruz 
hitz egiteko, eta horrek eragina izan zuen 
bere pentsamenduan. Baina ez zen mahai-
an gelditu, zutik jarri eta hamaika proiektu 
egin zituen; batzuk gauzatu egin zituen eta 
beste batzuk martxan utzi. Bestetik, neu-
rri batean, adierazi nahi dugu zutik dagoela 
hark egindako lana, baita Arregi bera ere, 
pertsona bezala. Bere hilarrian jartzen duen 
bezala, Otoi, oroi eta jarrai: oroitu dezagun 
eta jarrai dezagun bere bidea. 

en. Hasteko, kontuan hartu behar dugu  
Arregik 24 urte besterik ez zituela, eta inork 
gutxik ezagutzen zuela garai horretan; ez 

AINARA MENDIOLA, ‘Zutik’ film laburraren egilea

“Arregiren esanetan,  
‘euskaldun fededun’ 
ideia gainditu egin behar 
zen, Euskal Herriak,  
euskal kulturak eta  
euskarak bizirautekotan” 
AINARA MENDIOLA 

Film laburraren zuzendaria


