
eta galdera berrien aurrean, erantzun 
berriak topatu. Eta gauza bera auzota- 
rrek, auzo elkartearen bueltan. Edonola 
ere, orain arte egindako bideari eutsiz, 
orain eta gero, Pelaioenea elkarrekin jar-
duteko proiektua izango da. Bi proiektuen 
artean, eta udalarekin elkarlanean, hala 
egokitzen denean. Kokreaziorako espazi-
oa, guztiontzako auzo/herri bizigarri, ko-
hesionatu eta berdinzalea zerumugan. 

Udalean, orain, prozesuan adostu den 
proposamen arkitektonikoa gauzatzeko 
prozesu administratibo eta urbanistikoari 
ekingo diogu. Lehenik eta behin, exeku- 
zio proiektua erredaktatu behar da, eta, 
gero, obrak lizitatuko ditugu. Udazkenean 
obrekin hasteko moduan izatea da gure 
nahia. Gaur-gaurkoz ezin dugu ziurtatu 
obrek zenbat iraungo duten, baina urtea 
beharko dela aurreikus dezakegu. Eta, 
gutxi gora behera, milioi erdiko inbertsio-
az ari gara hizketan. Testuinguru ekono-
mikoa udalontzat zaildu bada ere, gure 
konpromisoa erabatekoa da proiektu 
honekiko. 

Izan ere, pandemia betean egonik, zentzu 
handiagoa hartzen dute halako proiek-
tuek. Gisa honetako herri-proiektuek. 
Elkar zaintzeko garaiak direla diogu. Lan 
solidario eta komunitarioaren garaia dela. 
Eta proiektu honek komunitatea erai-
kitzen lagunduko duela ziur naiz, guztion 
zaintza bilatzen duen komunitatea, hain 
zuzen ere. Ea urte eta erdi barru, festa 
erraldoi baten bidez irekitzen ditugun 
Pelaioeneako ateak. Bitartean, zaindu, ani- 
mo eta ez etsi!

egealdiko planean jasota dauka- 
gun proiektu garrantzitsuene-
tako bat gorpuzten aritu gara 

azken hilabeteotan: Pelaioenea. Usurbil-
go Udalak Etorkizuneko Pelaioenearen 
proiektua definitzeko lanerako markoak 
eskaini zituen, eta herriko emakumeek 
eta auzotarrek ez dute hutsik egin. 
Proiektua definitzeko prozesuek hain-
bat lanketa egin beharra eskatzen zuen, 
hainbat galdera mahai gainean jarri eta 
horiei erantzun adostuak emateko arike-
ta egitea. Eta zinez eskertu nahi dizuegu 
Pelaioenea Emakumeen Etxea eta auzo 
ekipamenduarentzako aterpe bihurtzeko 
egindako saioetan parte hartu duten guz-
tiei erakutsi duten eskuzabaltasunagatik, 
elkar ulertzeko eta bi proiektuok uztar- 
tzeko egindako ahaleginagatik. 

Nolako Pelaioenea? Zertarako? Zer? Nola? 
Galdera horien guztien aurrean jarri, 
gogoeta egin eta adostasunera iristeko 
egin diren bilera ezberdinetan 40 lagun 
inguru elkartu gara, gazteak eta heldu-
ak; auzo desberdinetakoak; jatorri des-
berdinetakoak; parte hartzen ohituak 
eta horrelako prozesu batean lehen aldiz 
parte hartu dutenak. Atera dugu denbo-
ra, alde batera utzi ditugu bestelako 
eginkizunak, lotsak eta nekeak; egin ditu-
gu proposamenak; plazaratu gure desa-
dostasun eta ekarpenak; iritzia eman eta 
besteena entzun dugu, eta garrantzitsue-
na: proiektua adostu dugu. 

Bide bat egin dugu. Baina, bidea ez da 
amaitu. Orain arte landutakoa, Pelaioe-
nearen zimendu nagusiak dira. Proiek-
tua etorkizunean sostengatuko duten 
zutabe nagusiak. Baita abiatzeko oinarria 
ere. Izan ere, oinarri horretatik abiatuta, 
Emakumeen Etxearen proiektuan parte 
hartzea erabakitzen duten emakumeek 
proiektuari mamia ematen jarraitu be-
harko dute. Erabakiak hartzen jarraitu, 
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Pelaioenea 
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea  @agurtzanesola

alkatea@usurbil.eus

En los últimos meses hemos trabajado en uno de 
los proyectos más importantes de nuestro plan 
de legislatura: Pelaioenea. El ayuntamiento ofre-
ció marcos de trabajo para definir el futuro de este 
edificio, y las mujeres y los vecinos y vecinas de 
Kalezar no han fallado. Los procesos para definir 
el proyecto exigían diferentes ejercicios, respon- 
der diversas preguntas y, sobre todo, consensuar 
las mismas. Queremos agradecer a todas y todos 
la generosidad mostrada para convertir Pelaioe-
nea en la Casa de las Mujeres y refugio para el 
equipamiento vecinal, por el esfuerzo realizado 
para entendernos y conciliar ambos proyectos. 
 
Hemos participado unas 40 personas de dife- 
rentes edades, barrios y orígenes. Hemos saca-
do tiempo para participar, dejado de lado otras 
tareas, vergüenzas y medios; hemos hecho pro-
puestas; hecho públicas discrepancias y aporta- 
ciones; hemos dado nuestra opinión y escucha-
do la de los demás, y lo más importante: hemos 
consensuado el proyecto.

Pero el camino no ha terminado. Hemos puesto 
los cimientos principales. Ahora, tanto las mu-
jeres como los vecinos/as de Kalezar, deberán 
seguir llenando de contenido el proyecto. En 
cualquier caso, Pelaioenea será un proyecto de 
actuación conjunta. Un espacio para la cocre-
ación, en pro de un barrio/pueblo habitable, co-
hesionado e igualitario.

El ayuntamiento iniciará el proceso para eje-
cutar la propuesta arquitectónica acordada. 
Deseamos poder empezar con las obras en 
otoño. No lo podemos asegurar, pero pode-
mos prever que hará falta un año para termi-
nar las obras. Más o menos, será una inversión 
de medio millón de euros. Aunque el contexto 
económico sea complicado, el compromiso de 
este ayuntamiento con este proyecto es total. 
 
En plena pandemia, cobran más sentido que 
nunca este tipo de proyectos. Decimos que son 
tiempos de cuidarse mutuamente. Del trabajo 
solidario y comunitario. Sé que este proyecto 
contribuirá a construir comunidad, una que bus-
ca el cuidado de todas. Deseamos poder abrir las 
puertas de Pelaionea dentro de año y medio, a 
poder ser, con una gran fiesta. Mientras tanto, 
gracias y cuidaos. 

L



Pelaioenearen zimenduak adostu dituzte
Kalezarko auzo-ekipamendua eta Emakumeen Etxea sortzeko parte-hartze prozesuen edukiak eta elkarbizitzarako oinarriak azaldu dituzte. 
Udalaren txanda da orain: exekuzio proiektua idatzi eta obrak esleitzea. Ondo bidean, urte eta erdi barru prest egon daiteke Pelaioenea.

ozenaka lagun elkartu ziren 
Kalezarko plazan martxoaren 
6an, irailaz geroztik auzo-eki-

pamendua eta Emakumeen Etxea sortzeko 
martxan izan diren parte-hartze prozesuen 
emaitzen berri izateko. Parte-hartzaileek 
eurek azaldu zituzten bi proiektuok mamiz 
betetzeko zein Pelaioenean biak uztartze- 
ko adostutako zimenduaren oinarriak. Par-
te-hartze prozesuak eginda, udalaren gain 
izango dira hurrengo pausoak: exekuzio 
proiektua idatzi eta obrak esleitzea. Dena 
ondo bidean, urte eta erdi barru obrak 
amaituta egon daitezkeela aurreratu zuen 
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak.

Izan ere, prozesuotan parte hartu dutenek 
adierazitako proiektuon beharrak aintzat 
hartuta, arkitektoak egindako proposame-
nen artean baten alde egin dute guztiek. 
Eraikina ez da bitan banatuko: espazio 
guztiak hainbat erabileratarako pentsatuta 
daude, unean uneko beharretara egokitu 
ahal izateko, eta hori guztia kudeatzeko 
funtzionamendu eta bizikidetza oinarriak 
ere adostu dituzte denen artean. 

D

 

Han acordado  
los cimientos  
de Pelaioenea
Decenas de personas se juntaron 
el 6 de marzo en la plaza de Kalezar 
para concocer de primera mano los 
resultados de los procesos partici-
pativos para crear el equipamiento 
vecinal y la Casa de las Mujeres. Las 
y los miembros de ambos procesos 
explicaron los contenidos que han 
trabajado estos meses y los cimien-
tos que han puesto para para combi-
nar ambos proyectos en Pelaioenea. 
Terminadas las sesiones de trabajo, 
es el ayuntamiento el encargado de 
dar los siguientes pasos: escribir el 
proyecto a ejecutar y licitar las obras.

Todos y todas han optado por una de 
las propuestas hechas por el arqui-
tecto, quien diseñó varias opciones 
en base a las necesidades de ambos 
proyectos. El espacio será comparti-
do, adaptándolo a las necesidades 
de cada momento, ya que también 
han sentado las bases para el funcio-
namiento y la convivencia de ambos 
proyectos.

(1) Dozenaka lagun elkartu ziren Kalezarko plazan martxoaren 6an, Pelaioenea eraikitze-
ko parte-hartze prozesuek emandakoa ezagutzeko; (2) Pelaioenearen beheko solairuaren 
diseinu adostua; (3) Pelaioenearen goiko solairuaren diseinu adostua.

1

2

3



Elkarbizitzarako urratsak
Martxoaren 27an izango da aurtengo Mundualdia, ezohiko formatuan. Aztikerren  
ikerketaren ondorio nagusiak gida batean bildu eta etxez etxe banatuko ditu udalak.

atorri desberdineko usurbilda-
rren arteko elkarbizitzara bidean 
urratsa egingo du 2021eko Mun-
dualdiak, martxoaren 27an. Iaz, 

Covid19-ak sortutako osasun krisia tarteko, 
ez zen Mundualdirik izan, ez baitzegoen bal-
dintzarik bere ohiko formatuan egiteko. Hi-
labete batzuen ostean, ezohiko formatuan 
egingo dute jatorri aniztasunaren inguruko 
jaialdia. Bi zati izango ditu: azken hilabetee-
tan aniztasunaren inguruan udalak ekoiz- 
tutako ikus-entzunezkoaren emanaldia, 
batetik, eta garai desberdinetan Usurbila 
etorritako migratzaileei aitortza ekitaldia, 
bestetik. 

2020ko udazkenean Usurbilgo jatorri anizta-
suna eta elkarbizitza lantzen ikerketa abiatu 
zuen Aztikerrek, udalaren eskariz, eta esku 
artean dituzte dagoeneko emaitzak. Ikerke-
taren ondorio nagusiak biltzen dituen gida 
laburtua banatuko du udalak hurrengo as-
tean, etxez etxe. Horrekin batera, ikus-ent-
zunezko bat ondu du udalak, Migrazioari 
maskarak erauzten izenburuduna, eta ho-
rixe da hilaren 27ko ekitaldian aurkeztuko 
dutena, garai desberdinetan herrira iritsi-
tako herritarrei egingo zaien aitortza ekital-
diaz gain.

Ikerketa horren bidez azken hamarkadetan 
Usurbilek jaso dituen bi migrazio olatu na-
gusietako protagonistei galdetu zaie euren 
migrazio esperientziaz eta herrian harre-
manak egiteaz; herrian jaiotakoek ere hartu 
dute hitza, migrazio horiek nola bizi izan di-
tuzten ezagutzeko. Zehazki, 1960-1970eko 
hamarkadetako migrazio prozesuarekin zer 
gertatu zen aztertu dute, nola bizi izan zu-
ten batzuek eta besteek, helburu batekin: 
gaur egungo migrazioa ondo kudeatzea.

J
2021eko Mundualdia prestatzeko bilera egin dute norbanako eta eragileen artean.

 
Pasos hacia la convivencia

El Mundualdia de este año va a dar 
un paso adelante hacia la convivencia 
entre usurbildarras de distintos oríge-
nes, el 27 de marzo. El año pasado no 
se pudo celebrar, ya que no había las 
condiciones necesarias para hacerlo 
en el formato habitual. Después de 
unos meses, el ayuntamiento ha de-
cidido celebrarlo, en un formato inu-
sual. Tendrá dos partes: por un lado, 
se presentará el trabajo audiovisual 
realizado por el ayuntamiento y, por 
otro, se rendirá homenaje a aquellas 
personas migrantes que han llegado 
a Usurbil en diferentes épocas.

En otoño del 2020, Aztiker empezó a 
trabajar en la investigación Diversidad 
de origen y convivencia en Usurbil, a pe-

tición del ayuntamiento, y ya tienen 
los resultados: repartirán una guía 
con las conclusiones principales casa 
por casa. Además de eso, el ayunta-
miento ha realizado un documental 
llamado Migrazioari maskarak erauz-
ten / La migración, sin máscaras, y lo 
van a presentar el día 27 de este mes, 
junto con el acto homenaje hacia las 
personas migradas.

En todos los testimonios se percibe 
una motivación similar para iniciar 
el proceso de migración: buscar un 
modo de vida mejor. Pero, sobre 
todo, la investigación ha dejado en 
evidencia las diferencias entre las 
distintas olas migratorias, condicio-
nadas por el contexto histórico. 

Ikerketa horrek agerian jarri ditu bi migra-
zio prozesuen arteko antzekotasunak eta 
desberdintasunak. Oro har, antzeko mo-
tibazioek bultzatu dituzte migrazio proze-
suak. Hasteko, bizimodu hobe bat bilatu 
dute guztiek. Usurbilera ekarri ditu bertan 
dauzkaten harreman-sareak (ezagunak 
edo familia bertan izatea).

Desberdintasunak, garaiaren arabera
Desberdintasunak ere badira, ordea. 
1960ko eta 1970eko hamarkadetan Espai-
niatik iritsi zirenak lan-merkatuak sortutako 
beharrak erakarrita etorri ziren. Gaur egun, 
leku zehatz batetik baino, askotarikoak dira 
Usurbila iritsitakoen jatorriko herrialdeak. 

Horrez gain, migratzaileen bizitza erabat 
baldintzatzen duen lege bat dago indarrean 
gaur egun, orduan ez zegoen: 2000. urteko 
Atzerritartasun Legea. Horren arabera, bes-
teak beste, etorkinek hiru urtez egon behar 
dute erroldatuta leku berean lanerako eta 
bertan bizitzeko baimena lortu ahal izateko: 
hau da, horren ondorioz, inolako lan-kon-
traturik gabe aritu behar izaten dute lanean, 
hiru urtez, baldintza gogorretan eta horiek 
hobetzeko batere aukerarik gabe. 

Batzuek eta besteek topo egiteko espazio 
publiko gutxiago konpartitzen dira: horra 
beste desberdintasun bat. Lehen, auzoen 
pisua handiagoa zen eguneroko bizitzan, 
leku beretan egiten zuten lan (lantegiak). 
Orain, lan munduan harreman gutxiago 
sortzen dira, sortzen direnak lausoagoak 
dira, eta abar.

MUNDUALDIA 2021
Martxoaren 27an

17:00etan* 
‘Migrazioari maskarak erauzten’ 

lanaren aurkezpena, Sutegin.

Gero,
aitortza ekitaldia, frontoian.

Izen-ematea:
usurbilkultura.eus

*Edukiera mugak direla eta, eskaera ba-
lego, bigarren emanaldi bat izango da 
hurrengo egunean, hilaren 28an.

El Mundualdia de este año se celebrará el 27 de marzo, en un formato inusual.
El ayuntamiento buzoneará una guía abreviada con las conclusiones principales  
de la investigación de Aztiker sobre la diversidad de origen y convivencia en Usurbil.



Lizentzia berriarekin, emisio-partikulak  
etengabe neurtzeko eskatu dio udalak Ucini
Eusko Jaurlaritzaren baimen bateratua jasota, udalak ere eguneratu dio lizentzia Ucini, herritarren salaketei erantzuteko gutunean azaldu 
duenez, zigor-espedienteen berri ematearekin bat. Horrez gain, aire kalitatearen modelizazioa bukatzen ari da: laster izango ditu emaitzak.  

surbilgo Udalak jarduera li-
zentzia eguneratu berri dio 
Ucini, udal-eskumenak ba-
liatuz. 2020ko uztailean eta 

azaroan Eusko Jaurlaritzak Ingurumen 
Baimen Bateratua eguneratu zion, 
2016ko Europako Komisioak hartutako 
erabakiari jarraiki, eta horren ondotik 
eguneratu du udalak jarduera lizen- 
tzia. Lizentzia berrituan Jaurlaritzak 
baimen bateratuan ezarri baldintzak 
baino neurri zorrotzagoak eskatu diz- 
kio udalak, horiek ere 2016ko Europako 
Komisioaren irizpideetan oinarrituta: 
Jaurlaritzak partikula baten etengabe-
ko neurketa exijitu dio, eta udalak, Jaur-
laritzak eskatutakoa eta beste lauren 
etengabeko neurketak gehitu ditu. Au-
rrerantzean, hainbat parametro modu 
jarraituan neurtzeko eskatu diote: orain 
arte, neurketa puntualak egiteko derri-
gortasuna baino ez zuen. Halaxe azal-
du die udalak, gutun bidez, Ucinekin 

U lotutako salaketak aurkeztu dituzten 
herritarrei: “Guk dakigula, enpresa 
bati halakorik eskatu dion EAEko udal 
bakarretakoa gara”. 

Gutunean nabarmendu duenez, udale-
rrietako airearen kalitatearen kontro-
lean udalak ez dira eskumenak dituzten 
bakarrak. “Are gehiago, ingurumen bai-
men bateratua duten jarduera moten 
kasuan, Jaurlaritzari dagokio baimen 
bateratua igortzea, eta udalek aukera 
dute, ondotik, jarduera lizentzia egoki- 
tzeko. Usurbilgo Udalak halaxe egin 
du, baina, esan bezala, prozedura hori 
ez da ohikoa tokiko administrazioan”. 

Ucinen jardunari dagokionez, hirigin- 
tza arloko zigor espedienteak zabal-
du dizkio. Bata 2019an, eta, azkena, 
2020ko urrian. “Labe zaharreko ke 
isurketak jasotzeko kanpaia handitze-
ko obra baimena eman zitzaien, baina, 

artean, baimen horretan zehaztutako 
baldintzak bete gabe jarraitzen du: 
hori da zigor espedienteak zabaltzeko 
arrazoia”. Teilatu zati baten itxieraren 
auziari behin-betiko irtenbidea eman 
asmoz, ingeniaritza enpresa bat kon-
tratatu du udalak, aholkulari gisa. 

Eusko Jaurlaritzarekin bilera
2020ko azaroaren 9an bilera izan 
zuten alkateak, ingurumen zinego- 
tziak eta ingurumen teknikariak Jaur-
laritzako Ingurumen Saileko ardura-
dunekin. Izatez, 2020ko otsailean bil- 
tzekoak ziren: “Baina Zaldibar, Covid, 
konfinamendua, hauteskundeak eta 
gobernu berriaren osaketa tarteko, 
hamar hilabetez atzeratu, eta azarora 
arte ez digute hitzordurik eman”.

Landutako gaien artean izan zen Ucine-
na. Herritarrek udalean aurkeztutako 
salaketa guztiak igorri dizkiote Jaur-
laritzari, eta bilera hartan udalak zein 
herritarrek gaiarekiko dituzten kezkak 
jarri zituzten mahai gainean. “Gai ho-
netan duten erantzukizuna onartu zi-
guten, baita emisio kontrolerako duten 
bitarteko-gabezia azaleratu ere: EAE 
osorako zortzi ikuskatzaile baino ez di-
tuzte. Norberak atera ditzala kontuak”. 

Hori horrela, aldaketak “ahalik eta 
azkarren” eman daitezen, batzuekin 
zein besteekin dabil lanean udala, ko-
laborazioa eta elkarlana “ezinbesteko” 
direlako, eta ildo horretan egin die dei 
herritarrei: “Lan hauek ezin ditugu pre-
sio edo tentsioek eraginda bultzatu. 
Denon borondatea ezinbestekoa da, 
eta borondate horiek jostea da gure 
zeregina. Horretan dihardugu”.

Airearen kalitatearen kontrolatzen
Udalak eskatuta, aire kalitatearen mo-
delizazioa egiten ari da Kataluniako 
Unibertsitate Politeknikoa: laster izan-
go ditu emaitzak esku artean. “Herriko 
emisio foku guztiak aintzat hartuta, 
modu bateratuan aire kalitatean zein 
eragin duten ikustea ahalbidetuko du 
modelizazioak, baita herrian kutsadu-
ra gehien non jasaten den jakitea ere”. 
Azterketaren egileak Usurbila etorriko 
dira herritarrei emaitzak aurkeztu eta 
izan ditzaketen zalantzak argitzeko.

 

El ayuntamiento ha pedido a Ucin que mida  
las partículas de emisión continuamente
El Ayuntamiento de Usurbil ha actualizado 
la licencia de actividad de Ucin, según sus 
competencias. Lo ha hecho después de 
que el Gobierno Vasco le haya concedido 
dos autorizaciones ambientales integradas 
en el 2020 (julio y noviembre), siguiendo 
las directrices adoptadas por la Comisión 
Europea en el 2016. En la licencia munici-
pal, el ayuntamiento ha impuesto medidas 
más severas que las exigidas por el Gobier-
no Vasco en las autorizaciones integradas: 
Lakua le ha pedido medir una partícula 
continuamente, y el ayuntamiento ha aña-
dido otras cuatro a sus condiciones. Hasta 
ahora, la empresa solamente estaba obli-
gada a hacer mediciones puntuales. Según 
ha respondido el ayuntamiento, por carta, 

a las quejas recibidas por la actividad de 
esta empresa, es “extraordinario” que un 
ayuntamiento exija medidas más restricti-
vas que el Gobierno Vasco. 

Además, el ayuntamiento le ha abierto dos 
expedientes sancionadores a Ucin; uno en 
el 2019, y el otro en octubre de 2020. “Se les 
autorizó una obra para agrandar la campa-
na para extraer el humo del horno antiguo, 
pero Ucin sigue sin cumplir las condiciones 
detalladas en esa autorización”.

Según esta carta, el ayuntamiento tendrá 
pronto entre manos los resultados de la 
modelización del aire que está efectuando 
la Universitat Politécnica de Catalunya.

Elkarlanerako deia egin die udalak 
Ucinen harira kexak azaldu dituzten 

herritarrei, gutun batean.



irulaguntzen plan estrategi-
koa eguneratzea adostu dute, 
aho batez, otsaileko osoko 
bilkuran. Azken plana 2019ko 

azaroan onartu zuten, eta 2022ra ar-
teko indarraldia du. Aldiz, Covid19-ak 
testuinguru orokorra erabat aldatu 
duela argudiatuta, plan estrategikoa 
eguneratzeko proposamena egin du 
udal-gobernuak, eta gainerako alder-
diek bat egin dute. Aurreikuspenen 
arabera, hilaren amaiera aldera zabal-
duko da laguntzak eskatzeko epea.

“Plan estrategikoa egoera berrira ego-
kitzea ezinbestekoa da, Covid19-ak are 
ageriago utzi dituen behar sozialei eta 
ekonomikoei erantzun nahi badiegu. 
Dirulaguntza lerro berriak txertatu di-
tugu, nagusiki, Covid19-ak sortutako 
krisi sozial, kultural eta ekonomikoari 
aurre egiteko, egoera zaurgarriagoan 
dauden herritarrei laguntzeko”, azal-
du zuen Agurtzane Solaberrieta Mesa 
alkateak. Gogoratu zuenez, 2021eko 
aurrekontuetan 2020koetan baino 
100.000 euro gehiago bideratu dituzte 
dirulaguntzetara: guztira, ia milioi bat 
euro. 

Plan estrategikoak udalak dituen diru-
laguntza guztiak jasotzen ditu, herriko 
zein herritik kanpoko erakunde edo 
taldeekin hitzartuak, izendunak edo 
norgehiagokakoak. Solaberrietak ze-
haztu duenez, lehendik zeuden dirula-
guntza guztiak mantentzeaz gain, lerro 
berriak erantsi dituzte:

Garapen ekonomikoa. Departamentu 
horrek izan du igoerarik nabarmenena, 
Usurbil Zabalik eta Hasiz Hazi dirula-
guntzekin. Usurbil Zabalik lerroa, orain 
arte, hutsik dauden lokaletan jarduera 
berri bat zabaltzen zuten ekintzaileei 
bideratzen zitzaien, alokairua ordain- 
tzen laguntzeko; hemendik aurrera, 
erosketa ere lagunduko dute. Hasiz 
Hazi-ren kasuan, ekintzaile berriei la-
guntzen zien, eta aurrerarantzean bai-
ta hasiberriak ez direnei ere. 2020an 
bideratutako lerro berriak ere sartu 
dituzte plan estrategikoan: erosketa 
bonuak, Covid19-agatiko inbertsioei 
aurre egiteko laguntzak edo ostalari- 
tzari zuzendutakoak.

D

Hirigintza. Merkatu libreko etxebizi- 
tzen alokairurako dirulaguntza lerroa 
zabalduko dute. 

Gizarte Zerbitzuak. Elbarritasunen bat 
edo mendekotasunen bat duten adin 
txikikoen guraso edo tutoreei trata-
menduak eragindako gastuak lagun- 
tzeko laguntza ezarriko dute. 

Kirola. Familia zaurgarrietako umeak 
Eskola Kirolean aritzeko lerroa za-
balduko dute: hala, udalak bere gain 
hartuko luke kuota —batez beste, 120 
eurokoa—, besteak beste, Eskola Kiro-
lak osasunerako, euskararen erabilera-
rako edo integraziorako dituen onurak 
aintzat hartuta.  

Kultura. Sormena bultzatzeko lerro 

berri bat abiaraziko dute herriko sor- 
tzaileei begira; orain arte, ekitaldien an-
tolakuntza lagundu izan dute. Horrez 
gain, Udalbiltzak abiatutako Geuretik 
Sortuak proiektuari ekarpena egingo 
dio udalak, horrek ere kultur sorkuntza 
sustatzea baitu helburu. 

Naziometroa. Udalak Telesforo Mon-
zon Euskal Herrigintza Laborategiare-
kin hitzartu duen dirulaguntza ere plan 
estrategikoan txertatu dute. “Laborate-
giak, EHUko Parte Hartuz ikerketa tal-
dearekin batera, Naziometroa Euskal 
Burujabetzaren Barometroa ikerketa 
abiatu du. Eta udalak, beste hainbat 
erakundek bezala —Gipuzkoako Foru 
Aldundia eta beste hainbat udal—, eki-
men hau diruz lagunduko du”, azaldu 
zuen Solaberrietak. 

Dirulaguntzen plan estrategikoa eguneratzea 
onartu dute, aho batez, osoko bilkuran
Covid19-ak testuinguru orokorra erabat aldatu duela eta, dirulaguntzen plan estrategikoa eguneratzea erabaki dute: lerro berriak abiatu 
ahal izateko ezinbesteko urratsa da. Iaz baino 100.000 euro gehiago bideratuko ditu udalak laguntzetara 2021ean: ia milioi bat euro.

 

Aprueban, por unanimidad, actualizar  
el plan estratégico de las ayudas municipales

El pleno ha aprobado, por unanimidad, 
actualizar el plan estratégico de las ayudas 
municipales. El último plan fue aprobado 
en noviembre de 2019, y estará en vigor 
hasta el 2022. Sin embargo, el Covid19 ha 
cambiado el contexto general desde que 
se aprobó dicho plan, por lo que el gobier-
no municipal ha propuesto actualizarlo. 
Según las previsiones, a finales de este 
mes se podrán pedir estas ayudas.

El gobierno municipal ha creado nuevas 

ayudas, derivadas de las necesidades so-
ciales, económicas y culturales que han 
emergido en consecuencia del Covid19, 
y para ello, es necesario actualizar el plan 
estratégico. Entre las nuevas ayudas crea-
das se encuentran aquellas destinadas al 
desarrollo económico local, al deporte es-
colar, al alquiler de viviendas de mercado 
libre, a la creatividad cultural o para ayudar 
a familiares o tutores de aquellos niños y 
niñas que sufran algún tipo de discapaci-
dad o dependencia.

Aurreikuspenen arabera, hilaren amaiera aldera zabalduko da laguntzak eskatzeko epea.



ondakinen kudeaketa usur-
bildarren eta udalaren urte 
luzeetako lan-ildo garrantzi- 
tsua izan da. Egindakoak asko 

du sortzetik: harrokeriarik gabe, eta 
zer hobetua badela jakinda, eredu al-
ternatiboa sortzen aitzindari izan gara. 
Egindakoak asko du, baita ere, kontra 
egitetik: aldundiaren eta GHKren bidez 
inposatu zaigun eredu neoliberal sun- 
tsitzailearen aurka aritu eta ari gara, 
parte hartzeko aukera dugun erakun-
deetan, herri-mugimenduarekin elkar-
lanean eta epaitegietan, besteak bes-
te. Ordea, gure ahaleginak ez direla 
aski izan, oraingoz, Gipuzkoan natura, 
osasuna eta interes publikoa lehene- 
tsiko dituen hondakinen tratamendua 
martxan jartzeko. 

Udalak hitz eman zuen aztertuko zitue-
la bere esku zeuden aukerak GHKren 
morrontzatik aparteko bidea egiteko. 
Baita aztertu ere. Ondorioa garbia da: 
ez dago baldintza juridiko-ekonomi-
ko-teknikorik bide propio horri heltze-
ko. Eta ez dago aukerarik arrazoi sinple 
batengatik: Gipuzkoan agintzen dute-
nek sekulako ahala eta tresneria dute-
lako gurea eragozteko. GHKren eredua 
ez da soilik erraustegian oinarritzen: 
arauen sare oso bat dute foru-arauen, 
Hiri-Hondakinen Plan Integralaren eta 
GHKko barne-arautegiaren artean, gi-
puzkoarrok geure hondakinak GHKren 
esku uztera behartzeko. Azterketak 
erakutsi du gaur-gaurkoz bideraezina 
dela zepo horretatik ihes egitea. Are, 
keinu txikiena eginez gero, egoeraren 

kontrola GHKren esku geratuko litzate-
ke, nahierara gestiona dezan prozesu 
osoa. Ez da bakarrik ez geniokeela au-
rre egingo errauste-plantari, baizik eta 
galtzailearen rola jokatzera kondena-
tuta geundekeela, orain arte egindako 
guztia arriskuan jarriz.

Adibide gisa jarri ohi da atez atekoa 
martxan jarri genuenekoa, baina gogo-
ra dezagun orduan oinarri juridiko-tek-
nikoa bageneukala, eta babestuta abia-
tu genuela ezartze-prozesua, bestela 
bideraezina izango litzateke-eta. 

Udalak gaur, azkeneko urteetan be-
zala, hondakinak atez ate biltzen segi- 
tzen du, eta gaur, azkeneko urteetan 
bezala, gure kamioiek puntu jakinetan 
uzten dituzte hondakinak. Puntu ho-
rietan GHKk jasotzen ditu, eta hortik 
aurrerakoa ez dago gure esku. Gure 
jokabidean ez dago aldaketarik, eta are 
gutxiago dago isilpean gorde edo ezku-
tatu den ezer. Ez dakienik baldin bada: 
gure hondakinak zabortegi kutsatzai-
leetara eraman izan dira, Gipuzkoara, 
Bizkaira eta Kantabriara; eta orain sor- 
tzen dugun errefusa Zubietako erraus-
te-plantara eramaten da. Haserretu 
egiten gaitu, bai, baina gure gogoz kon-
trako jokabidea da: ez herritarrok ez 
Usurbilgo Udalak ez dugu hori erabaki. 
Hori bestek erabaki dute. 

Idatzi bat jaso dugu udalean, non es-
katzen zaigun ez elikatzeko erraustegia 
hondakinez, eta ez babesteko diruz. 
Badakigu 166 sinatzaile horiek baino 
askoz gehiago garela erraustegia inola 
ere babestu nahi ez dugunak. Horrega-
tik jarraitzen dugu gure eredu propioan 
sakontzen. Usurbil 0.0 da gure ibilbi-
de-orria, eta beste hainbat helbururen 
artean, 0 errefusa sortzea da xederik 
behinena. Horixe da, gaur-gaurkoz, 
erraustegira errefusik ez eramateko 
modu bakarra: jatorrian errefusik ez 
sortzea.

Gipuzkoan bestelako eredu bat sor- 
tzeak udal soil baten ahaletik areago 
doan estrategia landua eskatzen du. 
Ezinbestekoak dira gutxieneko bal-
dintza batzuk, adibidez, eragileen eta 
sektore sozio-politikoen adostasun 
oinarrizkoa eta indar-metaketa, eta 
herrialde mailako erabaki-guneetan 
eragiteko aukera izatea, egungo anto-
laketa juridikoari bestelako izaera ema-
teko. Lan-ildo horri ez diogu uko egin 
orain arte, eta ez diogu uko egingo au-
rrerantzean ere.

H

La gestión de los residuos ha sido una im-
portante línea de trabajo de los y las usur-
bildarras y el ayuntamiento durante largos 
años. Sin fanfarronería, sabiendo que hay 
qué mejorar, hemos sido pioneras en crear 
un modelo alternativo. Además de ser ac-
tivas en ese sentido, el trabajo realizado 
también ha sido ejercer en contra del mo-
delo neoliberal destructivo impuesto por la 
diputación y la GHK-SAU. Sin embargo, los 
esfuerzos realizados no han sido suficien-
tes para poner en marcha un tratamiento 
de residuos que priorice el medioambiente, 
la salud y el interés público en Gipuzkoa. 

El ayuntamiento prometió analizar todas 
las oportunidades posibles para empren-
der un camino libre de las ataduras hacia 
GHK, y así lo ha hecho. La conclusión es 

clara: no hay condiciones judiciales-econó-
micas-técnicas para poder hacerlo. No las 
hay por una sencilla razón: los que gobier-
nan en Gipuzkoa tienen unas capacidades 
y herramientas inmensas para impedirlo.

Hemos recibido un documento en el ayun-
tamiento pidiéndonos no alimentar la in-
cineradora ni con residuos ni económica-
mente. Sabemos que somos más de 166 
los y las usurbildarras que nos oponemos 
drásticamente a apoyar la incineradora, y 
por ello seguimos ahondando en nuestra 
hoja de ruta, marcada por el programa 
Usurbil 0.0. Entre otros, unos de los objeti-
vos más importantes es producir 0 recha-
zo. Esa es, por ahora, la única forma de no 
llevar el rechazo a la incineradora: no crear 
rechazo en absoluto.

El ayuntamiento ha recibido firmas de 166 usurbildarras para no llevar la fracción del 
rechazo creado en el municipio y para no apoyar económicamente la incineradora: 

este es un fragmento de la respuesta enviada por correo a los y las firmantes.

“A favor de un modelo propio”

Zubietako erraustegira errefusik ez bidali eta diruz ez babesteko herritarren  
166 sinadura jaso ditu udalak: udal-gobernuak gutun bidez emandako azalpenen 

laburpena da honakoa. / Argazkia: Noaua.

“Eredu propioaren alde”



Ontzi arinak eta papera  
eta kartoia biltzeko poltsak  
banatzen ari da udala

ntzi arinak eta papera eta kar-
toia biltzeko poltsak banatzen ari 
da Usurbilgo Udala. Hain zuzen 

ere, bi horiek dira zintzilikailuetan uzte-
ko edukiontzi propioa falta zutenak, eta, 
beraz, poltsa horiekin, atez ateko bilketa 
hobetzea lortu nahi dute, herritarrentzako 
erosoago bihurtuz eta bilketa txukunago 
egitea erraztuz. Covid19-a dela eta, ba-
naketa berezia egiten ari dira: herritarrek 
eskatu egin behar dituzte, eta euren zintzi-
likarioetan utziko ditu Atez Ateko bulegoak.

Izatez, eskari handia izaten ari da, eta pa-
zientzia eskatu dute: ahal bezain azkar 

Usurbilgo zintzilikailuetarako propio sortutako poltsak dira, atez ateko bilketa hobetzeko. 
Eskaria handia izaten ari da, eta pazientzia eskatu dute: ahal bezain laster banatuko dituzte.

Joxe Mari Iribar Ingurumen zinegotzia eta Ibon Goikoetxea Ingurumen teknikaria.

O

El ayuntamiento 
está repartiendo 
bolsas para  
mejorar su recogida
El Ayuntamiento de Usurbil está repar-
tiendo bolsas reutilizables para recoger 
envases ligeros y el papel y el cartón. 
Debido al Covid19, se ha diseñado el 
reparto de manera especial. Primero 
hay que solicitarlas llamando al 900 
776 776, mandando un mensaje por 
Whatsapp al 606 501 024 o un email a 
atezate@usurbil.eus. El reparto se rea- 
lizará una vez a la semana, los lunes, 
respondiendo a todas las peticiones re-
cibidas la semana anterior. Han pedido 
paciencia, debido a la alta demanda.

El objetivo es mejorar la recogida puerta 
a puerta, ya que será más cómodo para 
los y las usurbildarras y facilitará la re- 
cogida. 

Bilketa hobetzearekin batera, herritar guz-
tiek hondakinak uzteko Usurbilgo zintzi-
likailura egokitutako poltsa berrerabilgarri-
ak izatea da beste helburuetako bat, horia 
ontzi arinentzat eta urdina papera eta kar-
toiarentzat. Horrez gain, hondakinak zabor 
poltsarik gabe atera ahal izatea ere posible 
izango da aurrerantzean, hondakinak mu- 
rriztea ahalbidetuz. Helburu horiek guztiek 
bat egiten dute Usurbilgo Udalak urtee-
tan landu duen Usurbil 0.0. hondakinen 
prebentziorako eta kudeaketarako progra-
marekin, Joxe Mari Iribar Ingurumen zine-
gotziak azaldu duenez. “Denbora luzean 
hainbat buruhauste eman dizkigun kontu 
bat gainditzeko balio izango dute poltsek: 
hondakin guztiak zintzilik jartzea nork bere 
zintzilikailuan, eta ez lurrean. Lurrean utzi-
ta, euria edo haizea egiten duen egunetan 
hondakinak sakabanatu egiten dira, eta 
bilketa eraginkorra izatea zailtzen du”. 

Poltsen kirtenak desberdinak dira: bata 
luzea, eta bestea motza. Lehenengo, 
motza sartu behar da zintzilikailuan, eta, 
ondoren, luzea: hala, poltsa zuzen eta 
ondo lotuta gelditzen da, bilketarako egoki 
eta bizilagunen espazioa errespetatuz. 
Usurbil 0.0.ren irudiak eta identifikazio 
txartelak kanpoko aldean gelditu behar 
dute. Bestetik, poltsek 34 litroko edukie- 
ra dute (ohiko zabor poltsak 30 litrokoak 
dira). Eta, azkenik, berrerabilgarriak dira: 
izan ere, etxean garbi daitezke eskuz zein 
garbigailuan. 

1936ko gerrak Usurbilen izandako on-
dorioak aztertzen ari den lantaldeak 
herritarrei dei egin die proiektuan bo-
luntario gisa parte hartzera. Ekainean 
hasi zirenez geroztik, batik bat doku-
mentazio lanetan aritu dira, artxiboak 
kontsultatzen, eta hemendik aurre-
rakoak egiteko ezinbestekotzat dute 
herritarren laguntza. Gaian interesa 
izan eta nola edo hala lagundu nahi 
izanez gero, mezu bat idazteko eskatu 
dute 36kogerra@usurbil.eus -era.

Proiektuko edozein fasetan parte har 
dezakete boluntarioek, eta mota guz-
tietako laguntza beharko dute: lan fi-
sikoa egiteko zein kontaktuak egiteko, 

eta abar: “Herriaren ezagutza, baita 
herritarrena ere, ezinbestekoa izango 
zaigu lana garatu ahal izateko”. Bolun-
tarioak edozein adinetakoak izan dai-
tezkeela gaineratu dute. “Nahi duenak 
nahi duen horretan eta nahi duen mo-
duan” laguntzeko aukera izango du.

Izan ere, esku artean dutena “herri 
proiektu bat” da, eta horregatik da 
hain garrantzitsua boluntarioen sarea 
osatzea, Aitor Azurkik azaldu duenez: 
“Usurbilgo herriak betidanik izan du 
auzolanerako grina, eta hori behar 
dugu: guk bakarrik ezin dugu egin. 
Zenbat eta jende gehiago, argazki osa-
tuagoa izango dugu amaieran”.

POLTSAK ESKATZEKO

Telefonoz
900 776 776

Whatsappez
606 501 024

Posta elektronikoz
atezate@usurbil.eus

banatuko dituzte. Poltsak eskuratzeko, 
eskatu egin behar dira: printzipioz, eskaera 
egin osteko astelehenean poltsak zintzi-
likarioetan uztea da asmoa. 

Boluntarioak behar dituzte  
1936ko gerraren ikerketarako
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Hilobien lote berri bat  
eskaintzea onartu dute, 
eskubideak esleitzeko
Guztira, 27 hilobiren gaineko eskubideak esleituko dituzte, emakidan, 50 urtetarako.  
Gorpuzkiak berreskuratu nahi dituztenek udalari jakinarazi beharko diote, ofizialki.

ilobien 11. lotea eskaintzea 
onartu dute, aho batez, otsai-
leko osoko bilkuran, horien 
gaineko eskubideak emakidan 

esleitu ahal izateko. Guztira, 27 hilobi-
ren gaineko eskubideak 50 urtetarako 
esleitzea onartu dute.

2000. urtean egin zen Usurbilgo hile-
rri berria, eta ordutik gorpuzkirik ez 
da atera handik. Ohiko prozeduraren 
arabera, hamar urtez egon daitezke 
gorpuzkiak hilerrian, baina oraingo ho-
netan ez da halakorik izan, gaur arte. 
Ehorzleak, ordea, hilerria husteko be-
harra helarazi dio udalari: hormako 
144 nitxoak beteta daude, eta lurre-
koak soilik gelditzen dira libre. 48 esku-

H titz bidali zituen udalak, hilerrira sartu 
zirenen hurrenkeran, gorpuzki horiekin 
zer egin nahi zuten galdetuz senitarte-
koei. Izan ere, gorpuzkiak berreskuratu 
nahi dituenak udalari jakinarazi behar-
ko dio, hori egin ezean, udalak gorpuak 
erraustu eta errautsen parkean bota- 
tzen baititu, ohiko prozedurari jarrai-
tuz.

Zenbait familiak, ordea, gorpuzkiak ber-
tan uzteko nahia azaldu dute, eta ho-
rretarako modu bakarra libre dauden 
hilobi eta panteoien gaineko eskubi-
deak esleitzea da. Erabakia Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta irmo 
denean, 30 eguneko epea utziko dute 
familiek eskariak egin ditzaten.

2000. urtean egin zen Usurbilgo hilerri berria, eta ordutik ez da behin ere hustu.

Nokaren ezagutza eta erabilera bul- 
tzatzeko ikastaroak antolatu dituzte, 
elkarlanean, udalak eta Etumeta eus-
kaltegiak, 16 urtetik gorako herritarrei 
zuzenduta, eta doan izango dira. Ordu 
eta erdiko sei saio praktiko izango dira, 
eta bi talde osatzeko aukera izango da: 
ostegun arratsaldeetakoa (18:00eta-
tik aurrera) eta larunbat goizetakoa 
(10:00etatik aurrera). Apirilaren 15ean 
eta 17an hasiko dira ikastarook, Po-

txoenean, eta Etumeta euskaltegiko 
irakasle Rosa Zubeldiak gidatuko ditu.

Ikastaroan nokari, —emakumeei 
zuzendutako trataera alokutiboari— 
emango zaio lehentasuna, baina hi-
tanoaren oinarriak lantzea eta era-
bilera bultzatzea ere izango dute 
helburu. Izena emateko, mezua bidali 
behar da apirilaren 8a baino lehen  
itzultzailea@usurbil.eus helbidera.

Nokaren ezagutza eta erabilera bultzatzeko  
ikastaroak, udalaren eta Etumetaren eskutik

2016an egin zen kale neurketak age-
rian utzi zuen nokaren erabilera urria. 
Izan ere, herritarren artean 10etik 3k 
egin zuen hika, baina horien artean soi-
lik %11,1 ari zen noka. Herri ondaretzat 
du udalak hitanoa, aldaera guztietan, 
eta horregatik abiatu du nokaren eza-
gutza eta erabilera bultzatzeko ikas-
taroa. Usurbilgo euskararen corpusa 
lantzeko egin nahi dituen egitasmoe-
tan aurrenekoa izango da.

Han aprobado  
ofrecer un nuevo 
lote de nichos,  
para adjudicar los 
derechos de uso
Todos los partidos que conforman el 
pleno municipal de Usurbil han aproba-
do ofrecer el undécimo lote de nichos, 
para adjudicar los derechos de uso, en 
calidad de concesión. En total, se ofrece-
rán 27 nichos para 50 años. Cuando la 
decisión se publique en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa, se habilitarán 30 días para 
que las familias hagan sus peticiones ofi-
cialmente.

El nuevo cementerio de Usurbil se cons-
truyó el año 2000, y desde entonces no 
se ha vaciado. Según el procedimiento 
ordinario, los restos óseos pueden per-
manecer en él durante diez años; esta 
vez, sin embargo, no ha sido así. El ente-
rrador ha advertido al ayuntamiento de 
la necesidad de vaciar algunos nichos, ya 
que los 144 de la pared están ocupados 
y sólo están libres las del suelo. El ayun-
tamiento ha mandado 48 cartas a fami-
liares de aquellas personas que entraron 
antes al cementerio, para preguntarles 
qué desean hacer con ellos. Quien quie-
ra recuperarlos tiene que notificarlo; en 
el caso contrario, el ayuntamiento incine-
rará los restos y esparcirá las cenizas en 
el parque dispuesto para ello.

Algunas familias han comunicado su de-
seo de mantener los restos allí, y el único 
modo para poder hacerlo es adjudicar 
los nichos y panteones que están libres. 


