
garrienei, migratzaileei, pobrezia egoeran 
bizi direnei, emakumeei, haurrei edota 
adineko pertsonei.

Argi dugu, beste ezeren aurretik, osasu-
nak duela lehentasuna. Baina, nire 
irudiko, osasuna ez da gaixotasun gabe- 
zia soilik. Covid19-ak eta konfinamen-
duak jendearen emozioetan eta osasun 
psikikoan duten eragina aztertzeke dago 
oraindik. Argi dut bizitzen ari garen egoe- 
rak arrastoa utziko duela gizartean, eta, 
horrenbestez, alderdi psikologikoari erre- 
paratu behar zaio. Osasuna sustatu be-
har da, modu integralean sustatu ere: 
segurtasunaren izenean, ezin dugu hain 
modu bortitzean askatasuna mugatu, eta 
herritarrek eta, batez ere umeek eta adi- 
nekoek, harremanetarako, sozializatze-
ko, parte-hartzeko duten beharra asetu 
behar dugu. Bizitza bizigarriak sustatu 
behar ditugu: pandemia honetan, are ge-
hiago. Eta, hain zuzen ere, helburu horre- 
kin jarri ditugu martxan irailean udal-zer-
bitzu guztiak, izan hezkuntza alorrekoak, 
kulturakoak, kirol eremukoak edota adi- 
nekoei zuzendutakoak. Errazena dena 
bertan behera uztea litzateke. Guretzat, 
akats izugarria. Egoera berriak galdera 
berriak, erantzun berriak eskatzen ditu. 
Tresna berriak. Berrasmatzea. Eta, batez 
ere, herritarron bizitzak erdigunean jarriz, 
politika publiko berritzaileak eta ausartak 
martxan jartzea. Komunitatearekin eta 
bertako eragileekin lankidetzan. Pande- 
miari modu kolektiboan erantzutea baino 
txerto eraginkorragorik ez dagoelako.

ovid19-ak eragin duen pan-
demiaren bigarren oldarraldian 
gaudela diote osasun-agintariek. 

Gurean, Osakidetzak egunero egoera epi- 
demiologikoaren inguruan argitaratzen 
duen txostena da horren isla. Iritsi da, eta 
indartsu, gainera. Gure herrian, aurre- 
ko aldian ez bezala, kasuen kopuruek 
goranzko joera hartu dute azken asteetan. 
Lehengo astean, 24 kasu atzeman zituz-
ten, eta iraila hasi geroztik, 45. Udalean 
kezkatuta gaude egoerarekin, eta herri-
tarren artean ere kezka eta ezinegona su-
matu ditugu. Kezka konpartitua da, beraz. 
Egoera honetan komunikazio zuzena eta 
informazio gardena ezinbestekoa dela 
iritzita, egunero Osakidetza eta Osasun 
Publikoko arduradunekin izan ditugun 
hartu-emanen berri ematen ari gara. 
Kasuek gora egin duten arren, ez dute 
ezer deigarririk sumatu. Izan ere, familia 
bereko kideen artean gertatu dira ku-
tsatzeak: hau da, ez da transmisio komu-
nitariorik izan. Oraingoz, beraz, bestelako 
jitea hartu ezean, neurri berezirik hartze-
ko tenorean ez gaudela esan digute.

Bistan da garai dinamikoak, aldakorrak, 
bizi ditugula, egun batetik bestera egoera 
alda daitekeela, eta, horren arabera, har-
tu/aldatu beharko ditugula erabakiak.

Hilabete zailak eta gogorrak bizi izan ditu-
gu, itxialdia, esate baterako. Ataka gogo- 
rra baina laburra izatea espero zena, 
amaierarik ikusten ez zaion egoera ko-
rapilatsu bihurtu da. Ziurgabetasuna da 
nagusi. Gainera, pandemia honek zili-
purdikatu egin ditu ohiko joerak, eta guztiz 
baldintzatu, irauli, herritarron bizimodua. 
Gainera, gobernu ezberdinen planifika-
zio ezak, inprobisazioak, murrizketek eta 
kapitala pertsonen bizitzen aurretik jarri 
izanak herritarrok bizitza bizigarria izate-
ko dugun eskubidea kolpatu dute. Modu 
nabarmenean, gainera, kolektibo zaur-
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Txertoa
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea  @agurtzanesola

alkatea@usurbil.eus

Responsables de sanidad afirman que estamos 
viviendo la segunda ola de la pandemia provo-
cada por el Covid19. Así lo refleja el informe que 
publica Osakidetza todos los días. Ha llegado, y 
fuerte. Los datos positivos van en aumento, al 
contrario de lo sucedido hasta ahora. La sem-
ana pasada detectaron 24 casos; 45 desde que 
empezó septiembre. El ayuntamiento ve con 
preocupación esta situación, y sabemos que así 
lo hacen también los y las usurbildarras. Cree-
mos que la comunicación directa y transparente 
es imprescindible, y, por ello, estamos inform-
ando acerca de la interacción que mantenemos 
con Osakidetza y Sanidad Pública. Nos han 
transmitido tranquilidad: afirmó que, aunque 
hayan aumentado los casos, no necesitamos 
tomar medidas especiales, ya que no ha sido 
una transmisión comunitaria.

Vivimos tiempos inestables: la situación puede 
cambiar de un día a otro, y, por lo tanto, tendre-
mos que tomar las decisiones en base a ello. 

Hemos vivido meses difíciles y duros, como el 
confinamiento. Se esperaba que, aun siendo 
duro, fuese un periodo corto, pero se ha conver-
tido en una situación compleja sin final aparente. 
Reina la incertidumbre, revolucionando nuestro 
modo de vida. Además la falta de planificación 
de diversos gobiernos, las improvisaciones, los 
recortes y el hecho de priorizar el capital a nues-
tras vidas, ha golpeado nuestro derecho a una 
vida digna. Más en los casos de los colectivos 
más vulnerables.

La salud es lo primero. Pero, a mi parecer, la salud 
no es solo la ausencia de enfermedad. Están por 
analizar los efectos que el Covid19 y el confina- 
miento han tenido en nuestra salud mental. 
Esto dejará huella en la sociedad, y no podemos 
ignorarlo. Tenemos que promover la salud en su 
integridad: no podemos restringir tan severa- 
mente la libertad en nombre de la seguridad. 
Debemos promover modos de vida dignas y por 
eso hemos puesto en marcha todos los servici-
os municipales. Lo fácil sería anularlo todo, pero 
sería un gran error. Esta nueva situación exige 
nuevas preguntas y nuevas respuestas. Toca 
poner en marcha políticas públicas nuevas y va-
lientes, trabajando conjuntamente con nuestra 
comunidad. No hay vacuna más eficaz que res- 
ponder colectivamente a esta pandemia. 
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Pelaioenearen etorkizuna eraikitzen:  
auzo-ekipamendua eta Emakumeen Etxea 

ei hilabete geroago, Covid19-ak 
eragindako osasun krisia medio, 
Etorkizuneko Pelaioenea erai-

kitzen hasteko lehenengo pausoa eman 
zuten irailaren 19an, Kalezarren bertan: 
dozenaka lagun elkartu ziren auzoko pla-
zan, birgaitze bidean den Pelaioenearen 
altzoan. Eraikina bi proiekturen egoitza 
izan dadin nahi du udalak, Kalezarko au-
zo-ekipamenduarena eta Emakumeen 
Etxearena: hala, bi parte-hartze prozesu 
abiatuko dituzte urrian, eta horien berri 
eman zuten prozesuen gidari izango diren 

Dozenaka lagunek egin zuten bat irailaren 19an Kalezarko Pelaioenearen etorkizuna eraikitzen hasteko jarritako hitzorduarekin: auzo-eki-
pamendua zein Emakumeen Etxea sortzeko bi parte-hartze prozesuen berri eman zuten udalak eta prozesuok gidatuko dituen Elhuyarrek. 

S Elhuyarreko kideek eta udal-gobernuko 
ordezkariek.  Izatez, lehenengo bileren hi- 
tzorduak ere finkatuak dituzte: urriaren 
8an bilduko da Emakumeen Etxea sortze- 
ko Gogoeta Gunea Sutegiko erakusketa ge-
lan, eta, 15ean, auzotarrak, haur eskolan; 
bi saioak 18:00etan izango dira. Gainerako 
saioak noiz egin parte-hartzaileekin ados-
tuko du Elhuyarrek. 

Auzotarren prozesuari dagokionez, Txo-
koalden iaz egindako ereduari jarraituta, 
hiru bilera egingo dituzte. Lehenengoan, 

PELAIOENEA:  
HURRENGO HITZORDUAK
Urriaren 8an. Emakumeen Etxea 
sortzeko Gogoeta Gunearen bilera: 
Sutegiko erakusketa gelan, 18:00etan.
Urriaren 15ean. Kalezarko auzota-
rren beharrak identifikatzeko bilera: 
haur eskolan, 18:00etan.

Construyendo el futuro de Pelaioenea

Seis meses después, debido a la crisis 
sanitaria creada por el Covid19, el 19 de 
septiembre decenas de personas se die-
ron cita en Kalezar para empezar a cons-
truir el futuro del edificio Pelaioenea. El 
ayuntamiento quiere que éste albergue 
dos proyectos que revitalizarán Kalezar: 
un equipamiento municipal y la Casa de 
las Mujeres. Para ello, se realizarán dos 
procesos de participación, guiadas por 
Elhuyar, para que cada proyecto pueda 

definir sus necesidades, y también se tra-
bajará en la convivencia de ambos.

Pelaioenea está camino de ser rehabilita-
do: en los últimos dos años se han fortale-
cido la estructura y la fachada y consta de 
un nuevo techo. Ahora, falta estructurarlo 
por dentro: los resultados obtenidos en 
ambos procesos determinarán cómo será 
Pelaioenea en un futuro no muy lejano. 
La primera reunión de trabajo para crear 

la Casa de las Mujeres será el 8 de octu-
bre la sala de exposiciones de Sutegi; la 
de los y las kalezartarras será el 15, en la 
haur eskola. Ambas serán a las 18:00. 

El proceso de los y las vecinas constará 
de tres reuniones, en las cuales se defini-
rán qué necesidades tienen, cómo pue-
de Pelaioenea responder a ellas y cómo 
gestionar el equipamiento. El proceso 
de la Casa de las Mujeres se completará 
con cinco reuniones: definirán los valo-
res y principios de la casa y los objetivos 
de la misma, cuál será su filosofia, cuáles 
sus usuarias, qué servicios y actividades 
ofrecerá, cómo se gestionará y funciona-
rá la casa y una hoja de ruta.

Decenas de personas se dieron cita en Kalezar, para empezar a construir el futuro  
de Pelaioenea, que albergará un equipamiento municipal y la Casa de las Mujeres.

Izena emateko. 943 37 71 10  
edo parekidetasuna1@usurbil.eus

Bi proiektuak aurkeztu eta parte-hartze prozesuak azalduta, eraikina barrutik ikusi eta izena emateko aukera eman zuten.



Zubietaren geroa irudikatuz, 
herritarren parte-hartzearekin
Guk Zubietan Zer parte hartze prozesua egingo dute udazkenean: urriaren 8an aurkeztuko 
dute Usurbilgo eta Donostiako udalek, Zubietako Herri Batzarrak eta EHUk. 

uk Zubietan Zer parte-hartze 
prozesua antolatu du udalak 
udazkenerako: Zubietaren in-

guruko hainbat alderdi izango dituzte 
aztergai herritarrek, saioen emaitza 
Usurbilgo HAPO Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorrean txertatzeko. Urriaren 
8an aurkeztuko dute prozesua Usurbilgo 
eta Donostiako udalek, Zubietako Herri 
Batzarrak eta EHUk: ekitaldia irekia den 
arren, beharrezkoa da izena ematea, 
edukiera kontuengatik, hirigintza@usur-
bil.eus helbidean.

HAPOak hurrengo 10-15 urterako Usurbil 
marraztuko du. Herriko hainbat tokitan, 
tokian-tokiko herritarrekin halako par-
te-hartze prozesuak egin dituzte. Ho- 
rren adibide da, esaterako, Aginagan 
egindakoa: “Interes orokorra oinarri, 
herritarren ikuspuntua eta bizipenak ja-
sotzea behar-beharrezkoa da egunero- 
ko bizitzari eta etorkizuneko erronkei 
erantzungo dien planeamendu bat egite-
ko”, nabarmendu du Agurtzane Solabe- 
rrieta Mesa alkateak. Datorren urtean 
onartu nahi da HAPOa hasieraz.

Aginagan bezala, Zubietaren kasuan ere, 
nortasun propioa duen aldetik, gogoe-
ta gune berezitu bat sortzea erabaki 
dute, etorkizun hurbila zubietarrek eu-
rek irudika dezaten. Usurbilgo Udalak, 
beste ezer baino lehen, Zubietako Herri 

G

auzotarren beharrak identifikatuko dituzte. 
Bigarrengoan, horiek asetzeko zer nolako 
espazioa beharko duten zehaztuko dute, 
eta, azkenik, hirugarrengoan, espazioa- 
ren kudeaketa nola egin landuko dute.

Emakumeen Etxearen prozesuari da-
gokionez, bost bilera egingo dituzte. Le-
henengoan, prozesurako balio eta printzi-
pioak eta etxearen helburuak zehaztuko 
dituzte. Bigarrengoan, etxearen printzi- 
pioak eta filosofia finkatu eta erabiltzaileak 
zeintzuk izango diren definituko dute. Etxe- 
ak zein jarduera eta zerbitzu eskaintzeko 
balioko duen erabakiko dute hirugarren-
goan, baita horretarako zein espazio be-
harko lituzkeen ere. Laugarrengoan, etxea- 
ren kudeaketaz eta funtzionamenduaz 
hitz egingo dute, eta, azkenengoan, aurre-
ra begirako bide-orria definituko dute.

Dozenaka lagun bildu izana “ilusionaga- 
rria” izan zela nabarmendu zuen Agurtzane 
Solaberrieta Mesa alkateak, Kalezar biziga- 
rriago baten aldeko gogoaren erakusle. 
Berdintasun zinegotzi Aroa Etxeburuak 
eta Auzoetako zinegotzi Oxkar Santama- 
riak bi proiektuen bateragarritasuna de-
fendatu zuten, bi-biek auzoari egingo die-
ten ekarpena nabarmentzearekin batera. 

Batzarrari aurkeztu zion bere asmoa, eta 
prozesuaren nondik norakoak elkarrekin 
landu zituzten. Halaber, Donostiako Uda-
lari ere aurkeztu diete egitasmoa: haiek 
HAPOa berridazteko fasean ez badaude 
ere, Usurbilgo Udalak abiatuko duen 
prozesuan interesa adierazi eta parte 
hartzeko konpromisoa hartu dute. “Zu-
bietaren berezitasunak kontuan hartu-
ta, garrantzitsua iruditzen zaigu Donos- 
tiaren inplikazioa izatea: horren erakus-
garri, aurkezpenean izango da”. 

Guk Zubietan Zer parte-hartze prozesua 
EHUk gidatuko du, Solaberrietak azaldu 
duenez, zeregin hori erakunde objektibo 
batek garatzea garrantzitsua baita. Hala, 
EHUko arkitektura fakultateko ikertzaile 
talde batek diseinatu eta gidatuko du, 
eta urri eta azaro bitartean burutuko da. 
Zubietako espazio publikoan jarriko den 
erakusketarekin emango zaio hasiera 
prozesuari. Pasa den ikasturtean EHU-
ko Arkitektura Eskolako ikasleek hainbat 
tokitan espazio publikoaren eta hiri eki-
pamenduen inguruan egindako lanak 
erakutsiko dira, tartean, Zubietan bertan 
egindakoa.

Sesiones para  
visualizar el futuro 
de Zubieta
El ayuntamiento de Usurbil ha organiza-
do un proceso de participación para este 
otoño en Zubieta: Guk Zubietan Zer. El 
objetivo es que los y las zubietarras vi-
sualicen el futuro de Zubieta y hagan sus 
aportaciones, las cuales se intengrarán 
en el PGOU Plan General de Ordena-
ción Urbana de Usurbil; según las pre-
visiones, este nuevo PGOU se aprobará 
inicialmente el año que viene. El proceso 
Guk Zubietan Zer se presentará pública-
mente el 8 de octubre: estarán presentes 
representantes de los ayuntamientos de 

Usurbil y Donostia, Zubietako Herri Ba- 
tzarra y EHU. Aunque el evento será 
abierto, es necesario inscribrise, escri-
biendo a hirigintza@usurbil.eus.

El Plan General recogerá la visualización 
del municipio dentro de 10-15 años. En 
varios lugares se han impulsado proce-
sos participativos específicos, para priori-
zar las aportaciones de los y las ciudada-
nas de cada lugar: así se hizo en Aginaga, 
y, ahora, en Zubieta. El ayuntamiento se 
puso en contacto, primero, con Zubietako 
Herri Batzarra, y acordaron los detalles 
del proceso. Después, lograron el com-
promiso del Ayuntamiento de Donostia, 
aunque no estén en la fase de renovar su 
Plan General. EHU será la encargada de 
liderar todo el proceso.



Hizkuntza eta generoa  
hirigintza zeharkatzen

irigintzak euskararengan duen 
eragina eta genero ikuspegia 
aintzat hartzeko azterketak egin-

go ditu Usurbilgo Udalak: bi kanpo aholku-
laritza kontratatu ditu, biak ere HAPO Hiri 
Antolamendurako Plan Orokorrean txer-
tatuak izan daitezen. Bi azterlanak mar- 
txan dira dagoeneko, eta urte amaierarako 
bukatzea aurreikusten dute.

HAPOren idazketa betean dago udala: 
2021ean hasieraz onartzea da asmoa. 
2014ko maiatzean hasi zuen Plangintza 
Orokorra berrikusteko prozesua: ordu-
tik, hainbat parte-hartze prozesu egin 
eta hainbat dokumentu onartu dira. 
2015 amaieran, HAPO idazteko oinarriz-
ko plangintzaren irizpide eta helburuak 
onartu zituen udalbatzak. Lau ziren:  he- 

HAPOak euskararengan eta generoarengan izan ditzakeen eraginak sakon aztertzeko lanak 
abiatu ditu udalak: urtea bukatzerako espero dituzte emaitzak.

Oihane Ruiz, Agurtzane Solaberrieta eta Arritxu Zelaia, prozesuen aurkezpenean.

rritarren parte-hartzearen beharra, hi-
rigintza jasangarriaren eta ekologikoaren 
irizpideak barneratzea, genero ikuspegia 
aintzat hartzea eta hirigintzak euskararen-
gan duen eragina neurtzea. Orain arteko 
prozesuetan presente egon diren irizpide-
ak badira ere, oraingoan genero ikuspegia 
eta hirigintzak euskararengan duen eragi-
na sakonago lantzera doa udala. Batetik, 
Arritxu Zelaia Etxeberria hizkuntza ahol-
kulariak ELE Eragin Linguistikoaren Eba- 
luazioa egingo du; hirigintza genero ikus- 
pegitik aztertuko dute, berriz, Silvestrina 
kooperatibak, Dunak taldeak eta Col·lectiu 
Punt 6 kooperatibak, elkarlanean. 

Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa
2014an du jatorria ELEk: orduan abia-
tu zituzten Lurraldea eta Hizkuntza 

H

Las posibles consecuencias del Plan  
General en el euskara y el género, a exámen
El ayuntamiento de Usurbil ha contra-
tado dos asesorías externas para poder 
ahondar en los efectos que el urbanis-
mo tiene tanto en el idioma como en el 
género, y poder incorporarlos al PGOU 
Plan General de Ordenación Urbana. El 
ayuntamiento está trabajando en el nue-
vo Plan General, el cual quiere aprobar 
inicialmente en 2021.

Tener en cuenta la perspectiva de género 
y evaluar las consecuencias del plan en el 
euskara son dos de los cuatro objetivos 
que el pleno del ayuntamiento aprobó a 

jardunaldiak UEMAk, Kontseiluak eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak. Lurralde an-
tolakuntzaren eta hizkuntza aldaketaren 
arteko harremana estua dela eta hirigintza 
proiektuek ELE moduko azterketa bat be-
har dutela nabarmendu zuten. Ordutik, 
hirigintza planek udalerrietako egoera 
soziolinguistikoan izan dezaketen eragina 
aztertzeko tresnak garatu dira, eta, iaztik, 
derrigorrezkoa da plangintza orokorreko 
dokumentuetan halako azterketak egitea.

Zelaiak hainbat ebaluazio egin ditu orain 
arte, besteak beste, Orexan, Errezilen, 
Izurtzan, Zaratamon eta Munitibarren. 
Usurbilen arnasgune izaera nabarmendu 
du Zelaiak: herritarren %72 da euskaldu-
na (Eustat, 2016). Kaxkoaz harago, Agi-
nagan eta Zubietan aise gainditzen dute 
ehuneko hori, %88,35 eta %85,15 baitira 
euskaldunak, hurrenez hurren. Balorazio 
Batzorde bat sortu da, eta hori arduratuko 
da planak izan dezakeen eragina neurtzeaz 
eta, beharrezkoa balitz, neurri zuzentzaile-
ak proposatzeaz. Horrez gain, UEMAko 
teknikariekin elkarlanean arituko dira.

Hirigintza eta genero ikuspegia
Horrez gain, hirigintza eta generoaren ar-
teko harremana lantzen esperientzia luzea 
duen lantaldea kontratatu du udalak. 
Oihane Ruiz Menendez (Silvestrina), Blanca 
Valdibia (Col·lectiu Punt 6), eta Koldo Telle-
ria Andueza eta Amaia Albeniz Goikoetxea 
(Hiria Kolektiboa zenaren eta egun Dunak 
taldeko kideak).

Hasteko, Usurbilen azken urteetan eginda-
ko parte-hartze prozesuen azterketa sako-
na egin dute.  Horren  ostean,  hainbat 
herritarrekin bildu dira, haien bizimodua 
eta naturarekin zein kalearekin dituzten 
hartu-emanak ezagutzeko. Hala azal-
du zuen Ruizek: “Emakume jubilatuekin, 
udan espazio publikoan umeen zainketan 
aritu diren gazteekin, mugikortasuna eta 
ekologiaren munduan dabilen emakume 
batekin... Beste herrialde batzuetatik 
etorritako jendea ere elkarrizketatu dugu, 
emakume feministak, landa eremukoak, 
jarduera ekonomikoak dituztenak...”. Hu- 
rrengo pausoa udaleko teknikariekin hitz 
egitea izango da, eta hortik osatuko dute 
irizpide zehatzak jasotzen dituen txostena.

Ruizen esanetan, Usurbilen “lanketa han- 
dia” egin da azken urteetan, eta eredu berri 
bati heltzeko asmoa nabari da, haren esa- 
netan. “Hizkuntzaren zein generoaren 
eraginak neurtzea garrantzitsua da, biek 
eragiten baitute pertsonen bizimoduan”. 

finales de 2015, junto con la participación 
ciudadana y el respeto por los principios 
ecológicos. 

Arritxu Zelaia Etxeberria será la encar-
gada de dirigir la Evaluación del Impacto 
Lingüístico; un grupo de expertos en ur-
banismo y género analizarán el urbanis-
mo desde el punto de vista del género, 
formado por miembros de la coopera-
tiva Silvestrina, el grupo Dunak y el co-
lectivo Col·lectiu Punt 6. Ambos trabajos 
están en marcha, y se prevé que estén 
terminados para finales de este año.



ainbat herritan lan egin du Arri-
txu Zelaia Etxeberriak (Azpeitia, 
1972) Eragin Linguistikoaren Eba- 

luazioa egiten: guztien artean biztanle 
gehien duen herria da Usurbil. Lantaldea 
osatua dago jada, eta, izatez, martxoan, itxi-
eraren bezperan egin zuten lehen bilera.

Zer da ELE?
Edozein proiektuk hizkuntzan zer eragin 
izango duen neurtzeko tresna da. Etxe- 
bizitza berriak egiten badira, biztanle berri-
ak etorriko dira, euskararen ezagutza maila 
desberdina izango dutenak, eta horrek era-
gina izango du, besteak beste, herriko eza-
gutzan. Prebentzio tresna bat da, batik bat, 
arnasguneei begira sortua, arnasguneek 
arnasgune izaera mantentzen segitzeko. 
Muturrera joaten gara:  HAPOan aurreiku- 
sitako esku hartze guztiak eginez gero gerta 
daitekeenera hurbiltzen saiatzen gara. Eta 
eragina negatiboa dela ondorioztatuz gero, 
hori apaltzeko zer egin pentsatzen dugu. 

Zer adierazle neurtzen dira ELE egiteko?
Indize batzuk ateratzen dira, eta, horien ara- 
bera, erabakitzen da inpaktuaren azterke-
ta bat egin behar den edo ez. Etxebizitzen 
kasuan, denak beteko balira, jendea non-
dik etor litekeen aurreikusten da, batik bat, 
lehendik nondik etorri izan diren aintzat 
hartuta. Horrek ezagutzan zein eragin izan 
dezakeen aztertu, eta balorazio kualitatibo 
bat egiten da: zer eragin dezakeen komu-
nitate bizitzan, kultur bizitzan, zerbitzuen 
eskaintzan, hizkuntza paisaian... Egingo den 
proiektuak zer ezaugarri jasotzen dituen 
ere kontuan hartzen da: salgai jarriko diren 
etxebizitzak eskuragarriak diren herrita- 
rrentzat, babes ofizialeko etxebizitzarik ba 
ote den...

Kaxkoa eta auzoak desberdinduko di-
tuzue azterketa egiterako orduan?
Bai, hori da proiektu honen ezauga- 
rrietako bat. Etxeak kaxkoan, Zubie- 
tan edo Aginagan egiteak eragin desberdina 

ARRITXU ZELAIA ETXEBERRIA, Hizkuntza aholkularia

“Arnasguneek arnasgune izaera 
mantentzeko tresna da ELE”

Arritxu Zelaia EtxeberriaH
izan dezake. Printzipioz, saiatuko gara ahalik 
eta ikuspegi xehetuena izaten, errealitate 
bakoitzari dagozkion neurri zuzentzaile- 
rik egokienak hartu ahal izateko. 

Orain arte egin dituzun ELE-etatik, Usurbil 
da biztanle gehien duena.
Bai. Biztanle kopuruak baldintzatzen ditu 
batzuen eta besteen beharrizanak. Herri 
txikiagoetan egoera konplikatuagoa da: eu-
ren erronketako bat biztanleak ez galtzea 
da; Usurbilen, bestelakoa da egoera. Pre-
sio handia dauka Donostia ondoan izanda: 
presio urbanistikoa, linguistikoa... Usurbil-
go etxebizitzak Donostian iragartzen dira. 
Hona datorrena lotara edo paseo bat ema-
tera baino ez badator, kaltegarria izango da 
herriarentzat. Etxeak merkeago daudelako 
etortzen direnak Donostiara bueltatzen 
dira ahal dutenean, lehenago edo geroago, 
eta hori ez da mesedegarria. 

txekoek jarritako izengoitia da 
Oihane Ruiz Menendezen (Bilbo, 
1974) kooperatibaren izena: Sil-

vestrina. Arkitektoa ikasketaz, hirigintza du 
lan- eta hausnarketa-oinarri.

Zer esan nahi du genero ikuspegia hi-
rigintzan txertatzeak?
Arkitektura eta hirigintza neutroak direla 
saldu izan digute, iturgintzaz ariko bagina 
bezala. Arkitektura eskolan, ez zegoen per- 
tsonarik irudietan: dena zen oso formala, 
oso artistikoa, gizarterik gabe, gatazkarik 
gabe... Hirigintzak sortutako diskurtsoetan 
pertsonak eta bizitzak ez dira existitzen: 
kapitalaren kontsumitzaileak baino ez dira. 

Zer esan nahi du bizitza erdigunean jar-
tzeak, hirigintzaz hitz egitean?
Hirigintzaren egungo tresna eta logikei 
buelta eman behar diegula esan nahi du; 
are, sistema osoari. Eta erresistentziak hor 
daude. Generoak gizarteko alor guztie- 

tan izan du eragina, baita hirigintzan ere: 
gizonek gizonen arkitektura egiten dute. 
Gure amonaren etxeko sukaldea han- 
dia zen, denok sartzen ginen, eta oraingo 
sukaldeak minimoetara murriztu dituzte, 
pertsona bakar batek lan egiteko. 50 urte 
pasatu ditugu sukalde horiek sufritzen. 
Adibide bat baino ez da. Hirietako auzoe-
tan bizi diren zaharrekin hitz egiten baduzu, 
esango dizute kalea arrotza zaiela: trafikoa 
dagoelako, zarata, laguntza behar izanez 
gero ez dutelako nori galdegin... Feminis-
moak planteatzen duenean kapitala kendu 
eta bizitzak jartzea erdigunean ez da soilik 
emakumeentzako proiektu bat eskatzen 
ari, gizarte osoarentzako baizik. Bestelako 
botere harremanak planteatu behar dira, 
ez soilik hirigintzan, askoz horizontalagoak: 
hori egin ezean, ezin da gainerakoa aldatu. 

Elkarrizketak egiten ari zarete: zer moduz?
Oso ondo. Guretzat oinarri-oinarrizkoa da 
herritarrekin kontaktua izatea. Profil oso 

OIHANE RUIZ MENENDEZ, Arkitektoa eta Silvestrinako kidea

“Usurbil irteera postu  
oso pribilegiatu batean ikusten dut”

Oihane Ruiz MenendezE
desberdineko jendearekin egon gara. Alde 
batetik, beren bizitzako etapa desberdi-
netan herrian nola bizi izan diren galdetu 
diegu; ezagutzen dute gaurko Usurbil, bada-
kite lehen beste era batekoa zela, eta, beraz, 
gerora bestelakoa izango dela. Eta, bestetik, 
pertzeptzioen mapak egiten saiatzen gara: 
alaitasuna, lasaitasuna eta edertasunarekin 
herriko zein eremu lotzen dituzten. 

Nola ikusten duzu Usurbil?
Usurbil irteera postu oso pribilegiatu batean 
ikusten dut. Hirien orain arteko eredua ez-
baian dago, gertutasunaren aldeko korron-
teak agertu dira, eta hori Usurbilek badau-
ka: auzoak gertu daude, loturak eraikita 
daude. Beste erronka batzuk ditu, ordea: 
mugikortasun jasangarrian nabaritzen dut 
badagoela lana, baita emakumeek espazio 
publikoan duten presentzia sinbolikoan ere, 
edo ekonomia feministaren alorrean. 



Jatorri desberdineko usurbildarren  
arteko elkarbizitza landuko du udalak

El ayuntamiento  
trabajará la  
convivencia entre los 
y las usurbildarras  
de distintas  
procedencias
Analizar las distintas migraciones, a tra-
vés de sus protagonistas, conocer  y re-
coger sus experiencias y testimonios y 
trabajar en la convivencia entre los y las 
usurbildarras de distintas procedencias: 
ésos son los objetivos del próximo es-
tudio que realizará el Ayuntamiento de 
Usurbil este otoño. Para ello, ha contra-
tado a Aztiker, empresa con experiencia 
en este tipo de investigaciones cualitati-
vas.  Precisamente, conocer la diversidad 
cultural, el respeto y el reconocimiento 
mutuo entre los y las usurbildarras de 
distintas procedencias es una linea de 
trabajo constante del actual grupo de 
gobierno: el diagnóstico que realizará 
Aztiker será uno de los primeros pasos 
para lograr ese objetivo. Presentarán 
este proceso el 15 de octubre, en Sute-
gi, a las 18:00: es necesario confirmar 
la asistencia por el aforo, llamando al 
943 37 71 10 o escribiendo un email a  
parekidetasuna1@usurbil.eus.

La base de este estudio serán las entre-
vistas a fondo que realizará Aztiker a los 
y las usurbildarras de distinta proceden-
cia y edad. Han determinado once per-
files diferentes y, para ello, contactarán 
expresamente con los y las usurbilda-
rras que cumplan con esos perfiles.

En los últimos años, el ayuntamiento ha 
organizado el festival Mundualdia, para 
poner en el centro y visibilizar las dife-
rentes comunidades que habitan en 
Usurbil. Con este trabajo, pretende dar 
un paso más allá: conocer de cerca las 
experiencias y testimonios de aquellos 
y aquellas usurbildarras de distinta pro-
cedencia, para poder responder mejor 
a futuras olas de migración y, así, facili-
tar la interacción y la convivencia entre 
las diferentes comunidades del munici-
pio.

surbilgo Udala herriko jato- 
rri aniztasuna eta elkarbizitza 
lantzera doa: Aztiker kontrata-

tu du, eta prestaketa lanetan murgilduta 
daude dagoeneko. Herriko jatorri aniztasu-
na kontuan hartuta, elkarbizitza sustatzea 
du helburu udalak: jatorri desberdineko 
herritarren esperientziak eta iritziak jaso 
nahi ditu, gerora, elkarbizitza sustatzeko 
aukera eman dezaketen egoera eta ere- 
muetan esku-hartzeak martxan jartzeko. 
Izan ere, legealdi osoan garatuko den lan- 
ildoa izango da. Prozesua urriaren 15ean 
aurkeztuko dute: edukiera mugatua de- 
nez, beharrezkoa da asistentzia baiez-
tatzea,  parekidetasuna1@usurbil.eus hel-
bidean edo 943 37 71 10 telefonoan.

Aniztasunari zein elkarbizitzari buruzko 
iritzi, pertzepzio eta jarrerak kokatzea da 
asmoa, usurbildarren jatorriak eta iden-
titateak aintzat hartuta. Horretarako, 
hainbat ikergai finkatu dituzte: herrian 
izan duten harrera, beste komunitate edo 
identitate bat dutenekiko hartu-emanak, 
migrazio proiektuak (aldi baterakoak edo 
behin betikoak diren), euskal kultura zein 
jatorrizko kulturak ez direnak, eskubideak, 
eta abar.

Horiek guztiak aztertzeko, elkarrizketa 
sakonak egingo dizkiete ezaugarri ze-
hatz batzuk betetzen dituzten herritarrei: 
espresuki gonbidatuko dituzte herritar 
horiek azterlanean parte hartzera, aurrez 

definitutako 11 soslairen arabera aukera- 
tuko dituztenak. “Ariketa horren bidez, ja-
torri desberdina dugun herritarren arteko 
harremana eta interakzioa areagotzeko 
eta elkarbizitza hobetzeko gakoak jaso eta 
mahai gainean jarriko dira, guztion artean 
adosteko eta lantzeko”, azaldu du Aroa Etxe- 
burua Ugartemendia zinegotziak.

Soslai esanguratsuak aukeratu ahal izate-
ko, urtero bezala, 2020ko Usurbilgo jatorri 
aniztasuna zenbakitan txostena landu du 
Aztikerrek. Usurbilek 6.200 biztanle ditu, 
egun: horietatik 5.123 Euskal Herrian jaio-
takoak dira (%82,6). Euskal Herritik kanpo 
sortutako usurbildarrak, berriz, %17,4 dira, 
alegia, 1.077 herritar. Horietatik %12,1 eu-
roparrak dira, gehienak, Espainiatik eto- 
rriak (%10,5); Amerikatik etorritakoak %3,8 
dira, gehienak, Hego Amerikatik (%2,1) eta 
Ertamerikatik (%1,3); Afrikatik etorriak %1 
dira; %0,3 Asiakoak. Ozeaniatik iritsitako 
herritarrik ez dago.

Datuak jasotzetik harago
Aztikerreko Enara Eizagirre eta Susa-
na Martinez antropologoek egingo di-
tuzte aipatu elkarrizketak. Martinezek 
azaldu du jatorri aniztasunaren azter-
keta kuantitatiboez harago, beste pau-
so bat ematen ari direla udalak egun, 
tartean, Usurbilgoa: azterketa kuali- 
tatiboak hobetsiz, errealitatea ezagutzetik 
harago joan asmo dute, denen arteko har-
tu-emanak sor daitezen. 

U
Udaleko eta Aztikerreko kideak, prozesuaren aurkezpenaren ostean. 

Hainbat jatorritako herritarrak elkarrizketatuko ditu Aztikerrek, migrazioari eta herrian izandako harrerari buruzko testigantzak jasotzeko: 
ikerketa kualitatiboa egingo dute, denen arteko hartu-emanak sustatzeko bideak topatzeko: urriaren 15ean aurkeztuko dute prozesua.



Euskaraldiarekin bat  
egin du udalak entitate gisa
Euskararen erabilera bultzatzeko ekimena azaroaren 20tik abenduaren 4ra izango da.  
Udalak kanpo eta barne ariguneak osatuko ditu orain: euskaraz aritzeko guneak. 

surbilgo Udalak Euskaraldiare-
kin bat egin du entitate gisa, 
udalbatzak, iraileko osoko 

bilkuran, aho batez hala onartu ostean. 
Euskaraldiaren bigarren edizioan, era-
kundeak entitate gisa izena ematera gon-
bidatu dituzte antolatzaileek, eta deialdi 
horri erantzun dio udalbatzak. Euska- 
raldian izena eman, ariguneak edo eus- 
karaz aritzeko guneak identifikatu, par-
te-hartzea haiekin adostu, ariketa egin 
eta horren balorazioa egin beharko du 
udalak. Udalarekin batera, herriko beste 

U

El ayuntamiento  
se ha inscrito  
en el Euskaraldia
El ayuntamiento se ha inscrito en el 
Euskaraldia como entidad, tras el pleno 
de septiembre, por unanimidad de to-
dos los grupos políticos de la corpora-
ción municipal. El ayuntamiento, aho-
ra, identificará los arigunes, espacios 
para hablar en euskara, tanto de cara 
al público como internamente. 

Además del ayuntamiento, otras 21 
entidades de Usurbil se han adherido a 
esta iniciativa para promover el uso del 
euskara. Ahora, se ha abierto el plazo 
para inscribirse individualmente, como 
ahobizi o belarriprest. El Euskaraldia se 
celebrará del 20 de noviembre al 4 de 
diciembre.

Usurbilgo udalbatzako kideak, iraileko osoko bilkuraren ostean.

21 erakundek eman dute izena Euskaral- 
dian entitate gisa parte hartzeko.

Berezitasun modura, entitateek kanpo 
eta barne ariguneak identifikatu behar 
dituzte. Kanpo ariguneei dagokienez, 
udalaren kasuan, jendaurreko adminis-
trazio atalak eta jendaurreko lanpostuak 
dira. Barne ariguneei dagokienez, udala- 
ren kasuan, udalaren barruko dinamika 
propioa duten eta kide guztiek euskara 
ulertzen duten taldeak izango dira. Kide 
guztien edo gehienen adostasuna behar 

da halako arigune bat abian jartzeko. 
Horiek identifikatzea izango da udalaren 
hurrengo zeregina entitate gisa.

Euskaraldiko herriko batzordeak zenbait 
ekimen aurreikusi du: rolak bereizteko 
formakuntza-saioak, euskara sustatzeko 
ekintzak... Txapa bereizgarrien banaketa 
ere bere ardura izango da. Azaldu dute- 
nez, hedabideen eta sare sozialen bidez 
emango dute horien eta bestelakoen 
berri.

Azaroaren 20tik abenduaren 4ra egingo 
dute Euskaraldia. Martxan dago, gainera, 
norbanakoek ahobizi edo belarriprest 
gisa izena emateko aukera, azaroaren 
19ra arte. Oraingoz, izena Internet bidez 
ematea lehenetsi du Usurbilgo Euska- 
raldiko batzordeak: dena den, beharra 
balego, fisikoki emateko modua egingo 
luke. 2018ko udazkenean egin zen le-
henengo edizioan ia 1.400 herritarrek 
parte hartu zuten euskararen erabilera 
handitzeko ekimen horretan: 1.110 aho-
bizik (%83) eta 223 belarriprestek (%17). 
Orduko hartan ateratako ondorio nagu-
sia izan zen Euskaraldiak, epe motzean 
(11 egunen ondoren), euskara erabiltze-
ko aukerak optimizatzea ekarri zuela. 
Epe luzera begira (hiru hilabete pasata), 
ohitura berri horietako batzuk egonkor- 
tu egin ziren. Joera bera ikusi zen aho-
bizietan zein belarriprestetan, baina be-
larriprestek hobekuntza handiagoa egin 
zuten bai epe motzera, baita epe luzera 
ere.

Juan Gorriti eskultoreak ‘Chromlech’ lanaren pieza bat eman dio Usurbilgo 
herriari, Jose Luis Zumeta artista zenaren omenez: eskultorearen seme 
Jon Gorritik entregatu zien Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateari eta Usoa 
Zumetari. Harreman estua zuten bi artistek, eta elkarrekiko estimu horren 
erakusgarri da Gorritiren keinua. Halaxe dio piezarekin batera idatzitako 
mezuak: “Sentimendua da ikusten ez den kolorea. Maitasunez iretzat 
Joxeluis”. Non jarri erabakitzea baino ez da falta, herritarrek ere aurrez 
aurre ezagut dezaten artelana.

Gorritik, Zumetaren oroimenean
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Zumarteren eta Orbeldiren egoitza berria  
urriaren 24an inauguratuko dute
Ikasleak itzuli aurretik, eraikina barrutik ezagutzeko aukera izango dute herritarrek, hilaren 24an antolatutako bisitetan,  
11:00etatik 12:30era. Inaugurazio ekitaldia xumea izango da, Covid19 dela eta hartu beharreko segurtasun neurriak tarteko.

enbora gutxi falta da Zumarte 
musika eskolako eta Orbeldi 
dantza taldeko kideak egoitza 

berrian lanean hasteko. Izan ere, eraikina 
berritzeko lanak amaituta, barrualdea gar- 
bitu eta hornitzea baino ez da falta, eta 
hilaren amaierarako bertan egotea aurre- 
ikusten da. Herritarrek eraikina ezagutzeko 
bisitak eta inaugurazioa antolatu ditu uda-
lak urriaren 24rako. Orduerdiko hiru bisita 
izango dira, 11:00etan hasita: izena eman 
behar da, hezkuntza@usurbil.eus helbidean.

Eraikina energetikoki efizientea izango da. 
Batik bat, erabiliko duen beroketa siste-
mak geotermia bidez funtzionatuko due-
lako. Horrez gain, zeharka helburu horri 
laguntzen diote, batetik, egitura guztia 
egurrezkoa izateak —eraikitzerako orduan, 
hormigoiak baino aztarna ekologiko txikia-
goa baitu—, eta, bestetik, estalki begetalak.

2017/18 ikasturtean hasita, aurreikusi baino 
gehiago luzatu dira lanak. Izan ere, tarte-
an, Moyuarekin desadostasunak izan dira. 
Eraikina birgaitzeko konpromiso irmoare-
kin, ordea, akordioa lortu, eta erritmo bizia 
hartu zuen obrak. Ikasturtea han hastea 
zen asmoa, baina Covid19-ak beste behin 
eragin dio obraren martxari. 

D

Hasi berri dira, Txokoalden, Akerra 
gaztetxea zenaren eraikina birgai- 
tzeko lanak. Delsa Irun SL enpresak 
egingo ditu, 165.000 euroan (BEZ 
barne). Iaz, txokoaldetarrek, Hiritik At 
enpresarekin egindako parte-hartze 
prozesuaren bidez, auzoaren beha-
rrak identifikatu, eta behar horiek 
eraikin horren bidez nola ase eba- 
tzi zuten. Horiek guztiak izan dira 
exekuzio proiektuaren oinarrian, eta 
horixe gauzatuko dute abiatu berri 
diren lanek. Beheko solairuak gazte-
txe izaera mantenduko du. Goikoa, 
berriz, auzotarren bilgunea izango 
da, erabilera anitzerako gunerekin, 
komun batekin eta sukaldearekin. 
Lanak lau hilabeteko epean amaitzea 
aurreikusi dute.

Akerra, birgaitzeko bidean

Barrualdea garbitu eta hornitzea baino ez da falta lanak guztiz amaitzeko.

La nueva sede de Zumarte  
y Orbeldi se inaugurará  
el 24 de octubre

La nueva sede de Zumarte y Orbeldi ya 
tiene fecha de inauguración: el 24 de oc-
tubre. Se organizarán una inauguración 
humilde y visitas para conocer el edificio 
por dentro. Las visitas serán tres, de me-
dia hora, a partir de las 11:00: hay que 
inscribirse para poder asistir, escribiendo 
un mensaje a hezkuntza@usurbil.eus.

El edificio será energéticamente eficiente. 
Sobre todo, porque utilizará la geotermia 
como sistema de calefacción. Además de 
eso, refuerzan ese objetivo, por un lado, 
que toda la estructura sea de madera 
—a la hora de construir, deja menos huella 
ecológica—, y, por otro, la cubierta vegetal.

Las obras empezaron el curso 2017/2018 
y ha sufrido parones: primero, por los des-
acuerdos con la constructora Moyua, y, 
después por la alerta sanitaria el Covid19. 


