
Proiektu honen ernamuinean elkarlana 
dago. Elkarren erabakiak proiektua kinka 
larrian utzi du, bai, baina urteotan garatu 
den elkarlana giltzarria izaten ari da une 
kritiko hauetan ere. Elkarlan publiko-pri-
batuan dihardugu, ikuskera publikoa eta 
enpresen beharrak koordinatuz, Zapa-
tegiri soluziobide bat topatu eta Gureak 
Usurbilen gera dadin. Jakin badakigu 
Gureak-entzat lehen aukera Zapategi 
dela, eta horregatik ari gara proiektuaren 
bideragarritasun ekonomikoa bermatze-
ko antolamendu berri bat lantzen, eraiki-
garritasuna eta karga urbanistikoak jaitsi-
ta. Halaber, jakin ere badakigu Gureak-ek 
beste aukera batzuk ere ez dituela baz- 
tertzen, Usurbildik kanpo.

Ez dira garai errazak. Covid19-ak dena zili-
purdikatu du, eta ziurgabetasuna nagusi 
da, are, sektore ekonomikoan. Lokatze-
tan aritzeko eta izerdi hotzen garaiak dira. 
Baina Elkar(rekin) eta Gure(tik) emanez, 
gure herriarentzat onena lortzen saiatuko 
gara. 

olpe gogorra izan da Usurbilgo 
Udalarentzat eta Usurbilgo he- 
rriarentzat Elkar gurera ez dato- 

rrela jakitea. Erabaki horren atzean arra-
zoi bat eta bakarra dago, inor beste zerbait 
iradoki nahian badabil ere: Covid19-aren 
eztanda. Lurrikara basatia izan da: pertso-
nen osasunean ez ezik, gizartearen eremu 
guztietan nabaritzen ari gara eztanda 
horren erreplikak. Eta, tamalez, ez dirudi 
epe motzean apalduko direnik. Kontrara. 
Areagotu egingo dira. Eta eztanda ho-
rrek bete-betean jo du euskal kulturaren 
sektorea, Elkar bera, eta, ondorioz, gure 
herriko proiektu sozioekonomiko garran- 
tzitsuenetako bat, Zapategi eremuan ga-
ratzen ari ginena, hain zuzen ere. 

Asmo handiko proiektua zen. Bi alderdi na-
barmenduko nituzke. Batetik, proiektua- 
ren izaera soziala, inklusibitatea eta eus- 
kara eta euskal kultura ardatz eta helburu 
duten entitateak izaki, nekez aurki geneza-
keen bazkide/enpresa/jarduera ekono-
miko egokiagorik gure herrirako. Bestetik, 
hirigintzaren alderdia: ingurune degrada-
tu bat oso modu duinean eraberritzeko 
proiektua landu zen, hirigintza moderno 
eta jasangarriaren irizpideak aplikatuz. 
Anbizio handiko proiektua, beraz, inber- 
tsio ekonomiko handia eskatzen zuena. 
Egoerak hala behartuta baina, Elkarrek 
inbertsio txikiagoa eskatzen duen beste 
planteamendu bat egin behar izan du, en-
presaren etorkizuna zalantzan ez jartze- 
ko eta lanpostuei eutsi ahal izateko. Eta 
Adunan topatu du. Eta pozten naiz: Elkarri 
bide oparoa izatea baino ez diot opa, gure 
herrian ez bada ere. 
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Gureak-Elkar 
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea  @agurtzanesola

alkatea@usurbil.eus

Ha sido un duro golpe saber que Elkar no viene 
a Usurbil. Detrás de esta decisión hay una única 
razón, aunque alguien quiera sugerir otra cosa: 
la explosión del Covid19. El terremoto ha sido 
brutal en todos los ámbitos de la sociedad. Y, 
lamentablemente, no parece que las réplicas se 
vayan a rebajar a corto plazo. Al contrario. Ese 
terremoto ha golpeado de lleno al sector de la 
cultura vasca, al propio Elkar, y, en consecuen-
cia, a uno de los proyectos socioeconómicos 
más importantes de nuestro pueblo: el proyec-
to que estábamos desarrollando en Zapategi. 
 
Era un proyecto ambicioso. Destacaría dos as-
pectos. Por un lado, tratándose de entidades 
que tienen como eje y objetivo el carácter social, 
la inclusividad y la cultura vasca, difícilmente po-
dríamos encontrar actividades económicas más 
adecuadas para Usurbil. Por otro, el aspecto ur-
banístico: se trabajó en un proyecto muy digno 
para un entorno degradado, con criterios de 
urbanismo moderno y sostenible. La situación 
ha obligado a Elkar a realizar otro planteamiento 
que exige una menor inversión para no cuestio- 
nar el futuro de la empresa y poder mantener 
los puestos de trabajo. Y lo ha encontrado en 
Aduna. Y me alegro: sólo le deseo a Elkar un 
camino próspero, aunque sea fuera de Usurbil. 
 
La decisión de Elkar ha dejado el proyecto en 
apuros, sí, pero la colaboración que se ha de-
sarrollado en estos años está siendo clave 
también en estos momentos críticos. Traba-
jamos en la colaboración público-privada, coor- 
dinando la visión pública y las necesidades de 
las empresas, tratando de encontrar una solu-
ción a Zapategi y que Gureak se quede en Usur-
bil. Somos conscientes de que la primera opción 
para Gureak es Zapategi, y por eso estamos tra-
bajando para garantizar la viabilidad económica 
del proyecto. También sabemos que Gureak 
no descarta otras opciones fuera de Usurbil. 
 
La pandemia ha puesto todo patas arriba y la 
incertidumbre es máxima. Son tiempos de tra-
bajo duro y sudores fríos. Pero desde la colabo- 
ración y dando lo mejor de nosotras mismas, 
intentaremos conseguir lo mejor para Usurbil. 
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Emakumea eta zaintza,  
2021eko udal-ekimenen ardatz

 

La mujer y los cuidados, ejes de las  
actuaciones municipales del 2021
Unidos al día de la Mujer, el 8 de Mar-
zo, la mujer y los cuidados serán los 
ejes para las actuaciones del 2021 que 
está desarrollando o desarrollará en 
los siguientes meses el gobierno muni-
cipal. ”Para nosotros y nosotras, todos 
los días es el 8 de Marzo, porque todos 
los días ponemos en marcha proyectos 
que tienen como objetivo la igualdad”, 
según la alcalde Agurtzane Solaberrie-
ta Mesa. 

•	 La Casa de las Mujeres.
En septiembre, comenzaron con el pro-
ceso participativo para crear La Casa 
de las Mujeres, dentro del proyecto ge-
neral de Pelaioenea. Los dos proyectos 
han entrado en la recta final, y ambos 
han sido muy fructíferos. Presentarán 
los resultados el 6 de marzo.

•	 El 8 de Marzo.
Se realizarán dos actividades en torno 
al 8 de Marzo. Por un lado, un taller so-
bre maternidades estimulantes, guia-
do por la periodista Ainara Gorostizu. 
Por otro, la charla con Irene Arrarats, 
que ha traducido al euskara “El Segun-
do Sexo”, de Simone de Beauvoir.

•	 Diversidad de orígenes.
Aztiker ha realizado un diagnóstico so-
bre las distintas olas de migración de 
Usurbil. Lo presentarán a finales de 
marzo, con un documento audiovisual.

•	 Modelo de cuidados.
Después de Semana Santa, el ayunta-
miento realizará un proceso participa-
tivo en torno a los cuidados, dinamiza-
do por Matia.

Emakumeen Etxea, Martxoaren 8aren inguruko ekintzak, jatorri aniztasunaren eta  
elkarbizitzaren diagnostikoa, Beterri-Buruntzako zaintza erregimenaren diagnostikoa  
eta zaintzaren inguruko parte-hartze prozesua izango dira udalaren hurrengo proiektuak.

makumeak eta zaintza izango 
dira udal-gobernuak esku ar-
tean dituen edota hurrengo hi-

labeteetan martxan jarriko dituen proiektu 
guztien ardatz, Martxoaren 8arekin lotuta, 
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak 
azaldu duenez: “Guretzat Martxoaren 8a 
egunero da, egunero ari baikara parekide-
tasuna helburu duten egitasmoak martxan 
jartzen edota parekidetasuna zehar-lerro 
duten udal-politikak garatzen. Gure herriari 
betaurreko morez begiratzen. Eraikitzen”. 

E
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkatea eta Itziar Basterrika Unanue zinegotzia, agerraldian.

Udal-politikak eta egitasmoak diseinatze-
ko “hainbat iturritatik edaten” saiatzen da 
udal-gobernua, Solaberrietaren esanetan, 
eta, zehazki, feminismoak azken hamarka- 
detan egindako ekarpenetan jarri du begi-
rada. Batetik, Angela Davisek “feminismo 
zuri eta burgesa ideologia antikapitalista, 
antiarrazista eta dekolonialean eraldatzea” 
aldarrikatu zuen, feminismo berri baten 
oinarriak finkatuz, eta generoa, arraza eta 
klasearen araberako zapalkuntzen intersek- 
zionalitateari izena jarri zion. Bestetik, hari 

horri tiraka, Lorea Agirrek eta Idurre Eskisa- 
belek, Euskal Herriaren testuinguruan, 
beste zapalkuntza bat gehitu diote: hiz-
kuntza zapalkuntza. “Euskaltzaletasunaren 
eta feminismoaren arteko elkargune eta 
harremanei buruz hausnartzen dute Trikua 
esnatu da saiakeran: euskara eta generoa 
ere ez doaz aparte, beraz”. 

Solaberrietak azaldu duenez, elkar gurutza-
tzen diren zapalkuntzak izaki, horiei aurre 
egiteko bideek, eragiteko guneek, politikek 
eta egitasmoek ere elkar gurutzatu behar 
dute, “Usurbil berdinzale eta bizigarria-
goa eraiki ahal izateko”. Hain zuzen ere, 
ikuspegi eta logika horretatik abiatu ditu 
udal-gobernuak Emakumeen Etxea sortze-
ko parte-hartze prozesua, jatorri aniztasu-
na eta elkarbizitzarena, Martxoaren 8aren 
ingurumarian antolatutako jarduerak edo 
udaberrian abiatuko duen zaintza-ereduari 
buruzko parte-hartze prozesua.  

EMAKUMEEN ETXEA
Etorkizuneko Pelaioenea Eraikitzen proiek-
tu orokorraren barruan, Usurbilgo Ema-
kumeen Etxea abiatu zuten irailean. Bi 
prozesuak azken txanpan daude, eta biak 
ala biak “oso prozesu emankorrak, par-
te-hartzaileak eta ederrak izan dira”, Itziar 
Basterrika Unanue zinegotziak azaldu 
duenez. Haren esanetan, bi prozesuetako 
parte-hartzaileak ekarpen interesgarriak 
egiten ari dira, eta “bikaina da” gorpuzten 
ari diren proiektua. Prozesuok eman dituz-
ten emaitzak martxoaren 6an egingo duten 
ekitaldi batean aurkeztuko dituzte, par-
te-hartzaileei eskerrak ematearekin batera.

MARTXOAREN 8A
Martxoaren 8aren bueltan bi ekimen an-
tolatuko ditu udalak.
    • ‘Amatasun bizigarriak’ tailerra, Ainara 
Gorostizu kazetariaren eskutik, otsaila- 
ren 10ean, 17an eta 24an. Amatasunak eta 
feminismoak eztabaidaz beteriko harre- 
mana izan dute, “patriarkatuak hauspotzen 
duen amatasun hegemonikoa suntsitzeko 
premia larria eta amatasun praktika biziga- 
rriagoak egiteko dema”. Horretaz guztiaz 
aritzeko aukera izango da, nork bere bizi- 
pen eta praktikatik. 
    • Irene Arrarats Lizeagaren hitzaldia, Si-
mone de Beauvoirren ‘Bigarren sexua’-z, 
Martxoaren 8ko astean. Idazle eta pentsala-
ri feminista handia izan zen Beauvoir. “Ema-
kume ez da jaiotzen: egin egiten da”. Horixe 
bere ekarpena, pentsamendu feministan 
oinarrizko obra. Orain dela 70 urte argitara-
tu zen arren, ez du gaurkotasunik galdu. 
Bertan, emakumeak bere burua subjektu 



 

Ikuspegi hori islatzen duen irudia aurkeztu 
dute, Iametzak eta Antzak udalarentzat 
garatutakoa. Joxan Artzeren Lanalana- 
lana poema oinarri hartuta, generoaren 
eta zaintzaren desoreka lotu dituzte, 
Solaberrietak azaldu duenez: “Artzeren 
olerkian lana eta gizona hitzek fabrika ba-
ten itxura hartzen dute; gurean, zaintza 
eta emakumea hitzek, etxe batena. Azken 
batean, adierazi nahi duguna da egungo 
zaintza eredua emakumeon eta bereziki 
emakume migratuen esplotazioan oina- 
rritzen dela: bizitzak aurrera ateratzeko, 
kapitalismoak genero zapalkuntzan eta 
arrazakerian sakontzen jarraitzeko premia 
du; hots, merkatuko ekonomiak irauteko, 
emakumeek jarraitu behar dute etxeko 
eta zaintza lanen zama nagusia hartzen, 
doan, ahal den eta ikusezinen”.

Artzek bere poeman irudikatutako per- 

zein kolektibo gisa identifikatzeko dituen 
arazoen oinarria aztertzen du Beauvoirrek. 
Horretarako, historian zehar emakumeari 
eman zaion lekuaren analisia egiten du, 
literatura eta filosofia sakon aztertuz, eta 
bere zein ezagutu izan dituen emakumeen 
bizipen eta jokabideak aztertuz. Bere ga- 
raian, pentsalari frantziarraren argitalpenak 
hautsak harrotu zituen: Vatikanoak debeka-
tu egin zuen, baita Frankismoak ere; mar- 
xistek ere ez zuten ondo hartu, emakumeen 
zapalkuntza klase zapalkuntzarekin aldera- 
tzen omen zuela-eta. Liburuak arrakasta 
itzela eduki zuen, emakume asko identifika-
tuta sentitu zirelako honelako esaldiekin: 
“Bere izatea objektu bihurtzeko eskatzen 
zaion subjektua, hori da emakumea”.

JATORRI ANIZTASUNA
Legealdiko Planarekin batera iragarri zuen 
udal-gobernuak Usurbilgo jatorri aniztasu-
na eta usurbildar guztien arteko elkarbizitza 
legealdiko lan-ildo iraunkorrak izango zirela. 
Hain zuzen, urriaren 15ean aurkeztu bezala, 
diagnostiko bat egin du Aztikerrek, jatorri 
desberdineko herritarrak elkarrizketatu, 
eta jatorri aniztasunaren inguruko esperi-
entziak, diskurtsoak eta iritziak jasotzeko. 
XX.mendearen bigarren erdialdeko zein 
gaur egungo migrazio olatuei erreparatu 
diete. Ikerketaz gain, dokumental bat egi-
ten ari dira Ibai Arrieta, Joseba Parron eta 
Maialen Unanue, Usurbilera etorritako 
migratzaileen zein bertan jaiotakoen testi-
gantzak jasotzeko. 

2020an ez zen Mundualdirik izan: aurten, 
bai, ordea. Mundualdiaren edizio berezi bat 
egingo dute martxoko azken asteburuan, 
ikerketaren emaitzak eta ikus-entzunez-
koa aurkezteko. Horrez gain, jakien jairik 
ez da izango, baina aitortza ekitaldi bat 
prestatzen ari da udala.

ZAINTZA EREDUA
Aniztasunaren diagnostikoak erakutsi du 
bi migrazio olatuen arteko desberdintasun 
nagusietako bat orduko zein egungo mi-
gratzaileek dituzten lanbideak direla: Hego 
Ameriketako emakumeak zaintza-lanetan 
aritzen dira, gaur egun: zein egoeratan, 
baina? Solaberrietak azaldu duenez, hain 
zuzen ere, galdera horri erantzuteko asmoz 
Beterri-Buruntzako berdintasun-teknika-
rien eskariz diagnostiko bat egin du Emagin 
elkarteak: “Ondorioa argia da: herritarren 
zaintzarako beharren eta zaintzeko balia-
bideen artean desoreka handia dago. Mi-
grazioarekin hertsiki lotzen zaigu egun, eta 
horren kaltea emakumeek ordaintzen dute. 

Egungo zaintzen antolaketak, beraz, ez ditu 
herritar guztien eskubideak errespetatzen, 
eta horri aterabidea eman nahi zaio. Gure 
premisa argia da: zaintza lanen ardura ez da 
indibiduala eta pribatua, kolektiboa eta poli-
tikoa baizik”. Covid19-ak, gainera, zaintzaren 
krisia eta adinekoen zaintza eredua aldatze-
ko beharra modu nabarmenean jarri ditu 
agerian, haren esanetan.

Hain zuzen ere, zaintza ereduaren inguruko 
parte-hartze prozesua abiatuko du udalak 
Aste Santuen ostean, Matia Fundazioak di-
namizatuta. “Nola zaindu nahi dugu? Nola 
zainduak izan nahi dugu? Zein konpromiso 
hartuko ditugu norbanako, komunitate eta 
erakunde gisa horretarako?”. Galdera horiei 
erantzungo diete, besteak beste, prozesu 
horretan. 

tsona haren kasuan bezala, bere espaziorik 
gabe geratutako gizaki bihurtzen dute ema-
kumea monotoniak, etxeak eta zaintzak, 
emakumearen askatasuna mugatuz ere-
mu guztietan. 



izkuntza eskubideen inguruan 
herritarrak ahaldundu eta kontzi- 
entzia hartzeko saioa gidatu be- 

rritu du Agurne Gaubeka Erauskinek (Ber-
meo, Bizkaia, 1984), Hizkuntza Eskubideen 
Behatokiko zuzendariak, Usurbilen, uda-
lak eta Behatokiak hitzarmena sinatu on-
dotik.  Hizkuntza eskubideen urraketak 
salatzearen garrantziaz ohartarazi du.

Ezagutzen ditugu hizkuntza eskubideak?
Ez nahiko genukeen beste, eta normala da, 
hizkuntza eskubideetan ere zapalduen ego-
era ez baita erraza. Herritar askok ez dakite 
zer den eskubidea eta zer ez, eta askotan 
lege babesarekin nahasten dute. Oroko-
rrean, badakigu errealitate ezberdinak ditu-
gula Euskal Herrian, baina ez noraino baldin- 
tzatzen gaituzten gure egunerokotasunean 
hizkuntza aukera egitean.

Susmoa duzue jasotzen duzuen kexa kopu- 
rua ez datorrela bat benetan gertatzen 
diren hizkuntza eskubideen urraketekin? 
Jasotzen dugun kexa kopurua errealitatean 
ematen diren egoeren adibide edo lagin 
txiki bat besterik ez da. Kontuan izan behar 
da gainera jendeak, batik bat, erakunde 
publikoekiko harremanetan eskatzen due-
la hizkuntza eskubideak errespetatzea, 
baina erakunde eta enpresa pribatuei erre- 
klamatzerakoan herritar askok ez dute argi, 
eta beste asko ez dira ausartzen. Kexa jar-
tzen ibiltzea ez da inoren gogoko, baina gure 
eskubideak nolabait aldarrikatu behar ditu-
gu. Prozesu hori guztia jendearentzat ahalik 
eta eraikitzaileena izan dadin saiatzen gara.

Zergatik da garrantzitsua herritarrek  
kexak helaraztea?
Zenbat eta kasu gehiago eta anitzagoak 
bildu, zehatzagoa izango da Euskal Herriko 
errealitatearen argazkia, eta ondorioz, urra- 
keta horiek gainditzeko neurri gehiago 
hartzea proposa genezake. Kexa edo izan 
dugun ezintasuna inon ez badugu azalera- 
tzen, betikotzeko arriskua izango da. Asko-
tan kexa berdina hainbat aldiz sartu behar 
izaten da urraketa gainditzeko, baina ekinez 
lorpen txiki eta handiak izaten ditugula ikusi 
dugu Behatokiaren 20 urteotan.

Zer nolako tresnak daude, egun, hiz-
kuntza eskubideen urraketak salatzeko?

AGURNE GAUBEKA ERAUSKIN, Behatokiko zuzendaria

“Kexa edo izan dugun ezintasuna ez badugu inon  
azaleratzen, betikotzeko arriskua izango da”

H

“Zenbat eta kasu  
gehiago bildu,  
zehatzagoa izango da 
Euskal Herriko  
errealitatearen argazkia” 
AGURNE GAUBEKA ERAUSKIN 
Behatokiko zuzendaria

hizkuntza eskubideekiko dagoen argazki 
orokorra gizarteratzeko asmoz. Noski, mo-
mentu oro herritarraren anonimotasuna 
mantentzen dugu. Erakunde publiko eta 
arduradunekin harremanak izatean oso 
baliagarria eta ezinbestekoa zaigu argazki 
orokor hori izatea.

Covid19-a dela eta urraketak areagotu 
egin direla salatu duzue: zertan, adibidez?
Herritarrok informazio gehiago jaso dugu, 
garrantzitsua gainera, eta baliabide eta 
laguntza gehiago behar izan ditugu tes-
tuinguru honetan, eta argi geratu da asko-
rentzat euskara ez dela une garrantzitsue-
tarako hizkuntza. Jaso ditugun mezu zein 
oharretan euskara ikusezina edo bigarren 
mailakoa izan da eta izaten ari da. Pandemia 
honen erdian mezuak euskaraz jar ditzaten 
eskatzen ibili behar izan dugu: ohikoa izan 
da lehenengo gaztelania edo frantsesezko 
mezuak ateratzea eta egun batzuren bu-
ruan euskarazkoa. Honek guztiak aurretik 
zegoen egoera bat larritu baino ez du egin. 
Honi buelta ematen saiatzen ez bagara, ez 
gara ari bertoko hizkuntza erabiliaz bizi nahi 
duten pertsonak behar bezala kontuan 
hartzen, eta, era berean, gure hizkuntzaren 
etorkizuna ere kolokan jartzen ari gara. Gaz-
telania edo frantsesa euskararen gainetik 
erabiltzeak herritarren ongizatea zapaltzea 
esan nahi du.

Tresna nagusiak Euskararen Telefonoa eta 
Akuilari mugikorrerako aplikazioa ditugu. 
Euskararentelefonoa.eus orrialdean herrita- 
rrek erabiltzaile bat sor dezakete, horrela, 
Internet bidez urraketak zein zoriontzeak 
kudea daitezke. Akuilari aplikazioaren  bi-
dez, herritarrak erraz kudea ditzake bere 
kexak: mugikorrean edukitzeak eta argaz-
kiak igotzeko aukera izateak asko errazten 
du ikusi edo jasan ditugun hizkuntza es-
kubide urraketak helaraztea. Informazio 
guztia akuilari.eus orrialdean aurki daiteke. 
Horiez gaindi, mezu elektronikoz gurekin 
harremanetan jartzeko aukera ere badago 
telefonoa@behatokia.eus helbidearen bidez.

Teknologia digitalekin moldatzen ez 
direnek zer egin dezakete?
Telefono bidez kontaktuan jartzeko aukera 
ere badugu, 948 146 172 zenbakian. Or-
dutegiz kanpo ere ahots-mezua utz daiteke: 
horrela, gu jarriko ginateke kontaktuan he- 
rritarrarekin ahal bezain azkarren.

Zein ibilbide dute, gero, kexa horiek?
Urraketa egin duen erakundearekin kon-
taktuan jartzen gara, eta urraketa horre-
kiko kontzientzia hartu eta hori gainditzeko 
neurriak har ditzan saiatzen gara. Jasotzen 
dugun erantzuna herritarrari helarazten 
diogu, eta berak erabakitzen du ontzat 
ematen duen edo ez eman zaion erantzu-
na. Bestalde, urte osoan jasotako kexekin 
txostena osatzen dugu, Euskal Herrian 

Mintzalagun izateko izen-ematea 
martxan jarri du AEK-k, euskaraz 
hitz egiten dutenak euskaraz hitz 
egin nahi dutenekin elkartzen 
dituen programa. Izan maila 
hobetu nahi dutelako, izan eus-
karari esker jendea ezagutu nahi 
dutelako edo euskara ikasleei la-
gundu nahi dietenak, euskarazko 
elkarrizketak izatea da progra-
maren helburua. Izena emateko 
webgune bat jarri dute martxan: 
praktikatu.eus. Astean, gutxienez, 
ordubetez euskaraz aritzea dute 
erronka. Informazio gehiago nahi 
duenak Usurbilgo euskaltegira 
ere idatzi dezake, etumeta@aek.
eus helbidera.

Mintzalagun  
izateko kanpaina, 
martxan



Eliza zaharra egokitu eta aginagarrentzat erabilgarria izan dadin auzolanean ari-
tu dira azken urtean. Iaz, hainbat instalakuntza egin zituzten (saneamendua, 
elektrizitatea) eta lurra berritu zuten. Horrez gain, ate berri bat ireki zuten ba-
rruan, barruko komunikazioa hobetzeko. Aurten, komunak egin eta espazioa 
irisgarriagoa izan dadin lan egingo dute. Orain arteko lanak aginagarrek egin 
dituzte; aurtengo zenbait lan udal-brigadaren laguntzarekin egingo dituzte. Ho-
rrez gain, koroa zena berreskuratzeko aukera suertatu zaie, eta aurrera egitea 
erabaki dute. Konponketa guztien kostua bere gain hartuko du udalak.

Eliza zaharra berritzeko auzolana 
martxan, udalaren laguntzarekin

 

El ayuntamiento  
trabaja conjuntamente 
con ETS para renovar 
la estación de tren
El Ayuntamiento de Usurbil ha he-
cho dos propuestas a ETS para el 
proyecto de renovación de la esta-
ción de tren. La base del proyecto se 
escribió en 2010, con una pasarela 
y estación nuevas. El ayuntamiento 
ha propuesto que la pasarela sea 
más corta que la planteada por ETS, 
que llegaba hasta Atallu, para que 
el tránsito entre el centro de Usur-
bil y Santuenea sea más directo. 
También le ha pedido que cualquier 
retraso que pueda haber en las 
obras de la estación no condicione 
las obras de la pasarela. Typsa, en-
cargada de realizar el proyecto para 
ETS, prevé terminar de redactarlo 
para finales de este año.

ETSrekin elkarlanean ari da 
udala, tren geltokia berritzeko
2010ean idatzitako proiektua berridazten ari da Typsa, ETSren eskariz, eta udazkenerako 
amaitzea aurreikusi dute. Udalak zenbait proposamen egin dizkie, geltoki berria egitea 
merkeago izateaz gain, funtzionalagoa eta ingurunearekiko inpaktu gutxiagokoa izan dadin.

ren geltokia berritzeko urratsa 
egin zuen, iaz, ETS Euskal Trenbi-
de Sareak, 2010ean idatzi eta baz- 
tertuta gelditu zen proiektua be-

rridazteko lehiaketa jarri baitzuen martxan. 
Typsa enpresak eskuratu zuen esleipen 
hura, eta urtea bukatzerako berridatzita 
izango dutela aurreikusi dute. Haiekin ha-
rremanetan dago udala, proiektu berria he-
rriarentzako ahalik eta egokiena izan dadin.

2010eko proiektuak zubi eta geltoki berria 
aurreikusten zituen. Zubia egungoa baino 
luzeagoa planteatu zuten: Etxealditik Ata-
lluraino. Proiektua, ordea, ez zen gauzatu. 
Azken urteetan udalak ETSrekin izandako 
hartu-emanek fruituak eman dituzte, eta 
proiektu hura berridazketa abiatu zuen 
ETSk. Udalak, bere aldetik, proiektua egoki- 
tzeko hausnarketa egin du, oinezkoen mu-
gikortasuna erosoagoa izan dadin: pare bat 
aldaketa planteatu dizkiete, eta begi onez 
hartu dituzte. 

Aldaketa horietako bat zubi berria motza-
goa egitea da. 2010ean planteatutako zubia 
Etxealdiatik Atalluko industria-gunera arte 
luzatzen zen, N-634 eta trenbideaz gain, 
Ingemarrera eta Santueneara doan errepi-
dea ere gainetik pasatuz. Udalak motzagoa 
egitea planteatu die: Etxealdiatik abiatu eta 
N-634 errepidea eta trenbidea gainditu-
ta, zubia Ingemar sarreraraino eramanda, 
Atallura iritsi gabe. Modu horretara, San-
tuenearen eta kaxkoaren arteko lotura 
zuzenagoa litzateke oinezkoentzat, inpak-
tu txikiagoa eragingo luke, eta merkeagoa 
litzateke. Batera zein bestera, oinezkoen 
segurtasuna erabat bermatuko da, trenbi-

T de-pasagunea ezabatuko baita, herriko 
puntu arriskutsu bat desagerraraziz. Uda-
laren beste eskakizun bat izan da zubia 
eta geltokia bereizita egiteko aukera jaso- 
tzea: geltokia berritzeko obrak edozein arra-
zoi tarteko atzeratu beharko balituzte ere, 
zubia egiteko oztopo izan ez dadin. 

Geltoki berria trenbide-pasagune hori da-
goen inguruan egingo lukete. Kaxkotik zein 
Santueneatik joanda ere, zubitik sartuko 
lirateke erabiltzaileak geltokira, eta eskaile-
ren edo igogailu baten bidez jaitsiko lirateke 

Donostiara edo Zarautza joateko nasetara, 
Errekaldeko geltokian egiten den bezala. 

Proiektuaren berridazketa betean ari da 
Typsa. Amaitzean, ETS-ren ardura izango 
da hori gauzatzea: bere aurrekontuetan 
jaso, eta obra exekutatzea, alegia. “ETSk zor 
historikoa du Usurbilekin: lehen ere egin 
zuten proiektua, eta tiraderan gordeta gel-
ditu zen. Proiektu berridatzia gauzatu da-
din lanean ari gara: espero dezagun ETSk 
emandako hitza betetzea”, nabarmendu 
du Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak.

Tren geltokia berritzeko udalak ETSri egindako proposamena.



Uso populazioa kontrolatzeko 
lanetan dabil udala uztailetik

Ageriko kalteak egin dituzte usoek Kale Nagusiko hainbat fatxadatan zein zoruan.

ztailaz geroztik, usoen popula- 
zioa kontrolatzeko lanetan dabil 
udala. Kale Nagusian sumatu da, 

batik bat, usoen gorakada, haien joan-eto-
rria tarteko kalea bera eta hainbat fatxa-
da nabarmen zikindu baitituzte. Hainbat 
herritarren kexak jaso zituen udalak, eta, 
hori dela eta, Desinfecciones Eibar enpresa 
kontratatu du arazoari aurre egiteko, uso 
populazioen kontrolean urte luzetako es-
karmentua baitu. 

Batik bat, Kale Nagusian sumatu da usoen gorakada: uso populazioen kontrolean  
eskarmentudun enpresa bat kontratatu du udalak. Nabarmen egin du behera uso kopuruak, 
baina lanean jarraituko dute datozen hilabeteetan ere.

Hiri handietan etengabekoa izan ohi da uso 
populazioa kontrolatzeko beharra. Azken 
hilabeteetan egindako lanari esker, nabar-
men egin du behera Usurbilen usoen popu-
lazioak: enpresako arduradunen esanetan, 
zaila da aurreikustea noiz arte luza daitez-
keen lanak. Animalien Babeserako Legean 
ezarritako prozedura jarraitu behar da, 
legez, uso populazioak kontrolatzeko. Lege 
horren baitako baimena du  Desinfecciones 
Eibarrek usoak harrapatzeko.

U

 

El ayuntamiento  
trabaja en el control  
de la población de  
palomas desde julio

El Ayuntamiento de Usurbil está 
trabajando en el control de la po-
blación de palomas desde el pasa-
do julio. La presencia de estas aves 
se ha concentrado, sobre todo, en 
la Kale Nagusia, teniendo como 
consecuencia la aparente suciedad 
tanto en las aceras como en las 
fachadas. El ayuntamiento recibió 
varias quejas, y por ello contrató a 
la empresa Desinfecciones Eibar, 
por su larga trayectoria en la reso-
lución de dicha tarea.

Controlar la populación de las pa-
lomas suele ser un trabajo cons-
tante en las ciudades. En Usurbil, 
gracias a la labor realizada en los 
últimos meses, se ha reducido no-
tablemente la población de palo-
mas, pero según los responsables 
de la empresa, es difícil preveer 
hasta cuándo se pueden prolongar 
los trabajos de control. Para poder 
realizar este trabajo es obligatorio 
cumplir con los procedimientos es-
tablecidos en la Ley para la Protec-
ción de Animales; la autorización 
de Desinfecciones Eibar es deriva-
da de esa ley.



benduaz geroztik energiaren 
alorreko teknikaria du Usurbilgo 
Udalak: Eñaut Martikorena Liza-

so. Udalaren kontsumoa kudeatzeaz gain, 
herritarrei begirako aholkularitza zerbitzua 
ere eskainiko du. Zabalik du bulegoa herri-
tarrentzat otsailaren 1az geroztik: zita hartu 
behar da aurrez, 943 57 94 17 zenbakira dei- 
tuta, edo energia@usurbil.eus -era idatzita.

Zer moduz joan da lehenengo hilabetea?
Batez ere, orain abiatuko dugun aholku-
laritza prestatzen aritu naiz: energiaren 
alorrean zer laguntza dauden begiratu, eta 
udalak pobrezia energetikoari aurre egite-
ko eskainiko dituenak nola kudeatu, da-
goenarekin koherentzia pixka bat izateko. 
Udaletxeko kontsumoak aztertzen ere aritu 
naiz: ikus daiteke beheraka doala. Zerikusia 
izango dute, noski, azken urteetan farole-
tan jarritako LED argi puntuek, kiroldegiko 
instalazio fotovoltaiko berriak... Herritarrei 
begira halakoak sustatzeko laguntzak ere 
eskaintzen ditu udalak; eraginkortasun  
energetikoa helburu duten proiektuentzat 
zein energia berriztagarriak instalatzen la-
guntzeko.

Zeintzuk izango dira zure funtzio nagusiak 
hilabete hauetan?
Nire lanak hiru ardatz nagusi izango ditu. 
Batetik, udaletxearen beraren, kontsu-
moaren, eraikinen, argiteria publikoaren 
eta ibilgailuen azterketa. Bestetik, herri-
tarrei aholkularitza zerbitzua ematea: fak-
turazioari buruzko informazioa emateko, 
batez ere, aurreztu ahal izan dezaten. Zer 
nolako kontratua daukaten ulertzen lagun-
duko diet, aurrera begira autonomia izan 
dezaten, eta hitzaldiak ere antolatuko dira. 
Azkenik, pobrezia energetikoa jasaten dute-
nei aholkularitza zerbitzua emango diet, 
dauden laguntzen berri eman, udalekoez 
zein beste erakundeetakoez, eta behar 
izanez gero, eskaera horietaz arduratu. 

Udaleko energiaren kudeaketan zer egi-
ten da ondo? Zer hobetu daiteke?
Adibidez, gaizki fakturatutako kontu bat 
topatu nuen, eta hori zuzenduz gero, 
4.000 euro aurrezteko modua izango ge-
nuke; inork, ordea, ez du erraz askatzen 
kopuru hori, eta hor nabil Iberdrolarekin 
eztabaidan. Udaletxe batean hornidura 

EÑAUT MARTIKORENA LIZASO, udaleko energia teknikaria

“Aholkularitza zerbitzua emango dut, fakturazioari 
buruzko informazioa eman eta aurreztu ahal izateko”

A asko daude, eta, orokorrean, zerbitzuak 
ondo aseta daude. Kontratazio aldetik, 
herritar arrunten aldean, udaletxeek aban-
taila handiak dituzte konpainiekin ne-
goziatzeko, eta prezio onak ditu. Dena 
den, aldagai batzuk gehiago estutu dai- 
tezkeela uste dut. Hainbat kontu aztertzen 
ari naiz, dena ahalik eta txukunen jarri ahal 
izateko.

Udalaren Artzabalgo lokalean dute egoitza 1936ko gerrak Usurbilen izan 
zituen ondorioak aztertzen ari den lantaldeak ere. Iazko uztailean udala-
rekin kontratua sinatu ostean, zeregin horretarako hainbat fase aurreikusi 
zituzten Ion Martinek, Aitzol Arroyok eta Aitor Azurkik osatutako lantaldeak: 
dokumentazio lanak eginda, bildutako informazioa Usurbilgo mapan koka-
tzen ari dira, besteak beste, borroka guneak zeintzuk izan ziren zehazteko. 
Horrez gain, bulegoa atontzen ari dira, herritarrak elkarrizketatu eta haien 
lekukotza jasotzeari ekingo baitiote hurrengo asteetan. Laster jakinaraziko 
dute nola gauzatuko den parte-hartze hori, 1936ko gerraren herriko me-
moria ahalik eta osatuena izan dadin: testigantza emanez, dokumentu edo 
objektuak emanez, boluntario gisa esku hartuz, eta abar.

Memoriaren bulegoa, ia prest

ENERGIA BULEGOA

Lekua: Artzabalgo lokalean.

Ordutegia: 09:00 / 13:00, 
astelehenetik ostiralera.

Zita hartzeko: 943 57 94 17 
edo ‘energia@usurbil.eus’.

Eñaut Martikorena Lizaso.

 

"La única solución  
es estatalizar  

el sistema energético"

Cada vez se habla más sobre la pobreza 
energética, pero el precio de la electrici-
dad sube cada año. ¿Cómo se le puede 
hacer frente a un problema de este tipo?
La única solución es estatalizar el sistema 
energético. Además, es necesario crear 
un programa eficaz y sólido en cada eje 
principal del sector: en la producción, el 
consumo y en medios de transporte y dis-
tribución. A pequeña escala, lo único que 
podemos hacer es poner petachos para 
poder ahorrar en la factura.
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utxi barru jarriko da martxan 
haur eskolaren udal-zerbitzuaren 
esleipen berria. Hamahiru urte 

iraun du azken esleipenak: horren inguru-
ko balorazioa eta aurrera begirako gakoak 
eman ditu Beñat Larrañaga Urdanpileta 
hezkuntza zinegotziak.

Hamahiru urteren ostean, amaitu da haur 
eskolaren esleipena. Zein balorazio egiten 
du udal-gobernuak?
Bere garaian esleipena martxan jarri zute-
nei entzunda, ez zen prozesu erraza izan, 
baina hamahiru urte pasa ondoren, oro har, 
balorazio positiboa egin daitekeela esango 
nuke. Alde ezberdinen artean sortutako 
herri proiektu bat izan zen (langileak, gura-
soak, Udarregi eta udala), eta, urte hauetan, 
finkatu egin den zerbitzu bat da herrian. 
Hamahiru urteko ibilbide batean, gorabe-
herak egotea normala da, baina Udarre-
girekin batera, orain dela urte batzuk, herri-
tarrei eta erabiltzaileei egindako galdeketan 
jasotako balorazioak oso positiboak izan 
ziren, orokorrean. Gauza guztietan bezala, 
badaude hobetzeko gauzak, baina Usur-
bilgo Haur Eskolaz harro egoteko moduan 
gaudela esango nuke, besteak beste, ber-
tan lanean ari diren eta lan egin duten pro-
fesionalei esker.

Jaiotze-tasaren beherakada izan daiteke 
urteotako aldaketarik nabarmenena? 
Eraginik badu horrek zerbitzuan?
Lehen aipatutako moduan, esleipen luzea 
izan da, eta, ondorioz, jaiotze-tasak ere al-
daketa handiak bizi izan ditu. 2010ean, 140 
haur izan genituen bertan, eta hamar urte 
geroago, 35ekin ekin diogu ikasturte honi. 
Zalantzarik gabe, aldaketa esanguratsua 
da. Esan beharra dago, datu hauen arrazoi 
nagusia jaiotza-tasaren beherakada bada 
ere, badaudela beste faktore batzuk: bizi 
izan ditugun krisi ekonomikoek edota gu-
rasoak umeen zaintzarako eskuratzen joan 
diren eskubideek ere eragina izan dute. 
Dena den, gorabeherak gorabehera, esan- 
go nuke zerbitzuak bere kalitatea manten-
du duela, ume kopurua handiagoa edo 
txikiagoa izanik ere. Hori bai, momentu 

BEÑAT LARRAÑAGA URDANPILETA, Hezkuntza zinegotzia

“Badaude hobetzeko gauzak, baina esango nuke  
haur eskolaz harro egoteko moduan gaudela”

G

“Hastapenetan bagaude 
ere, izugarri pozik nago 
Oinherriren bueltan  
osatu dugun  
taldetxoarekin” 
BEÑAT LARRAÑAGA URDANPILETA 
Hezkuntza zinegotzia

batzuetan, espazioen antolaketak hainbat 
buruhauste ekarri izan dituela badakit.

Hirugarren bati esleitu arren, haur eskola 
udal-zerbitzua da. Zergatik eusten zaio?
Momentu honetan gai hau ez da zalantzan 
jarri, baina amaitzear dagoen esleipenaren 
sorreran, arestian aipatutako eragile ezber-
dinen artean adostu zuten horrela man-

 

"El ayuntamiento se ha hecho cargo del casi 18% 
de la financiación total del servicio"

¿Cuánto dinero aporta el ayuntamiento 
al servicio de la haur eskola?
Este servicio tiene tres tipos de ingresos: 
las cuotas de los padres y madres, la sub-
vención del Gobierno Vasco y la aportación 
del ayuntamiento. En lo que respecta al 
ayuntamiento, y teniendo en cuenta que 
la aportación que hace cambia en base a 
la cantidad de niños y niñas inscritas, en 
los últimos diez años, el ayuntamiento se 
ha hecho cargo del casi 18% de la financi-
ación total. Si eso lo trasladamos a núme-

tentzea. Udalarentzat zein langileentzat, 
errazena eta erosoena haur eskola Par- 
tzuergora bideratzea litzateke, baina zerbi- 
tzuaren kalitatea eta heziketaren ildo peda-
gogikoari eustea lehenetsi zuten, hasieratik 
haurrak erdigunean jarriz. Alde ezberdinen 
borondatea eskatu zuen orduko erabakiak, 
eta, prozesu zaila izan bazen ere, haiei eske-
rrak eman beharrean gaude, urte hauetan 
haur eskolako goxotasunaz gozatzeko au-
kera izan dugunok.

Hezkuntzari lotuta, baina gaia aldatuz. 
Hainbat bilera egin dituzue Oinherriren 
inguruan: zertan da lantaldea?
Hastapenetan gaude, baina haiei behin 
baino gehiagotan esan diedan moduan, 
izugarri pozik nago Oinherriren bueltan 
osatu dugun taldetxoarekin, eta haiek ere 
gustura daudela esango nuke. Lehenen-
go saioak elkar ezagutzeko, hainbat gairen 
inguruan hausnartu eta formakuntza txiki 
bat jasotzeko baliatu genituen: OinHerriko 
printzipioak, parte-hartzea... Herriari zein 
lanketa proposatu adosten ibili ginen azken 
saioan. Pirritx, Porrotx eta Marimototsek 
urtarrilean egin zuten emanaldian, Usur-
bilgo herriari oparitutako gereziondoaren 
harira, Porrotxek berak heriotzaren inguru-
ko lanketa bat proposatu zigun, eta, orain-
dik forma eman behar badiogu ere, erronka 
horri eutsiko diogula aurreratu dezakegu.

ros absolutos, el total sería de casi 1 millón 
de euros.

¿Habrá cambios sustanciales en la nueva 
adjudicación del servicio municipal de la 
haur eskola?
Actualizaremos y cambiaremos un par de 
cosas. Por un lado, teniendo en cuenta que 
es una época de cambio constante, la dura-
ción de la licitación será bastante más cor-
ta. Por otro, vamos a ajustar esa aportación 
que he mencionado a la situación actual. 


