
Txokoalden egin dugun lana legealdi hone-
tan auzoetan egiten ari garen lanketaren 
isla da. Ez da ezer isolatua. Auzo guztien 
Usurbil eraiki nahi dugu, eta arreta bere-
zia jarri dugu Usurbil osatzen duten auzo/
herrietan. Auzo bizigarriak nahi ditugu, ez 
dugu Kaxkoa eta auzoen arteko desber-
dintasunak areagotzerik nahi. Auzoek ere 
nortasun, ezaugarri, behar eta errealitate 
propioak dituzte eta horietan arreta jar-
tzen ari gara, auzoetako bizi kalitatea eta 
auzoetan bizi diren herritarren ongizatea 
hobetzeko asmoz. Tokian tokiko komuni-
tatearekin elkarlanean gabiltza horretan. 
Izan Aginagan, izan Zubietan, Kalezarren, 
Santuenean edota Txokoalden. 
      
Ikusten ari gara, gainera, prozesuok au-
zoetako sare komunitarioa josten eta 
daudenak berpizten eta indartzen la-
guntzen dutela. Belaunaldiarteko harre-
manak sortzen dituztela, daudenak sen-
dotzen, elkar entzunez elkar ezagutzan 
sakontzeko balio dutela... Txokoalden egin 
ditugun bileretan ikusi dugu. Gure ustez, 
auzoetan garatzen ari garen prozesuok 
prozesu sozialak dira, eta auzoaren ko-
hesio soziala lortzen laguntzen dute, 
bizikidetzan sakontzen, auzo komunitate 
osasuntsuak, aktiboak, ekintzaileak, kon-
prometituak, ahaldunduak eratzen, eta 
udalaren eta auzoen arteko harremanean 
sakontzen eta elkarlana iraunkortzen.
      
Diodanaren emaitza da Txokoargi. Txo- 
koargi jaio da. Eta ez dut dudarik urte 
luzez jarraituko duzuela auzoa argitzen. 
Auzoa berpizten. Auzoa bizitzen. Auzoa 
egiten. Ongi-etorri!

kainaren hondarrean Txokoalden 
izan ginen, auzo-ekipamendu-
aren irekiera ekitaldian. Ilusio 

handiz bizi nuen Akerra eraberrituaren  
ateak irekitzeko eguna. Izan ere, bidea 
ez da samurra izan: hasierak izan zuen 
gazitik; amaiera, ordea, gozoa izan da. Au-
zoaren eta udalaren arteko lankidetzak 
goxatu du bidea. 
      
Legealdia hasi eta gutxira hurbildu ginen 
auzora. Akerran okupak sartu ziren, eta 
auzoko elkarbizitza zailtzen ari zen. Ez 
ziren egun atseginak izan, zailak denon-
tzat ere, baina leloak dioenari jarraiki, 
txarrenari onena atera, eta arazoa zena 
aukera bihurtu genuen, guztion eskuza- 
baltasun eta konpromisoari esker, eta 
Akerra auzo-ekipamendu bihurtzeko 
prozesuari ekin genion. Hainbat saio egin 
genituen: auzoaren beharrak, gabeziak, 
hutsuneak, aukerak, indarguneak iden-
tifikatu eta eraikina zertarako behar ote 
genuen pentsatzen jarri ginen. Erabilera 
posibleak zehaztu, egun batez arkitek-
to bihurtu, eta espazioa antolatzeko 
proposamena garatu genuen. Orduan 
egindako lanak ahalbidetu zuen ekaina- 
ren 26ko inaugurazioa.
      
Ez dut ukatuko nahi baino gehiago atze-
ratu dela obra. Tartean, pandemia ma-
darikatua izan dugu, eta hilabete luzez 
oso baldintzatuta egon gara udalean. Zail-
tasunak zailtasun, ordea, Txokoaldeko in-
bertsioari eutsi, eta auzoarekin hartutako 
konpromisoa bururaino eraman dugu. 
Akerra eraberritzea 240.000 euro inguru-
ko inbertsioa izan da. Eusko Jaurlaritzak 
landa eremuko auzoetan ekipamenduak 
eta azpiegiturak berritzeko martxan jarri- 
tako dirulaguntza batzuetara aurkeztu 
genuen proiektua, eta 80.000 euroko 
laguntza jaso genuen. Laguntza horrek, 
egiari zor, bidea erraztu digu.
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A finales de junio asistimos a la inauguración del 
equipamiento municipal de Txokoalde. Fue un 
día especial, ya que el camino no ha sido fácil: el 
inicio fue algo agrio, mientras que el final ha sido 
dulce. Fuimos al barrio al poco de comenzar la 
legislatura. En Akerra entraron unos okupas y 
la convivencia se había complicado. No fueron 
días agradables, pero convertimos el proble-
ma en oportunidad, gracias a la generosidad y 
compromiso de todos y todas, y emprendimos 
el proceso de convertir Akerra en equipamien-
to vecinal. Identificamos las necesidades del ba-
rrio, las carencias, las posibilidades y pensamos 
para qué necesitábamos el edificio. 
 
La obra se ha retrasado más de lo deseado, y es 
que la pandemia está condicionando mucho la 
labor municipal. Sin embargo, hemos manteni-
do la inversión: la reforma de Akerra ha supues-
to una inversión de 240.000 euros. Presentamos 
el proyecto a unas subvenciones del Gobierno 
Vasco y nos concedieron una ayuda de 80.000 
euros: la verdad, nos ha facilitado el camino. 
 
El trabajo realizado en Txokoalde es el reflejo 
de la labor que estamos realizando en los ba- 
rrios en esta legislatura. Hemos puesto especial 
atención en ellos porque deseamos que sean 
habitables, con el fin de mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de quienes viven en ellos: 
tienen identidades, características, necesi-
dades y realidades propias. Para eso es impres- 
cindible la colaboración con la comunidad lo-
cal. En ello estamos, tanto en Aginaga, como 
en Zubieta, Kalezar, Santuenea o Txokoalde. 
 
Estos procesos ayudan a tejer la red comunita- 
ria de los barrios, a resucitar y fortalecer los exis- 
tentes, a crear relaciones intergeneraciona- 
les, a profundizar en el conocimiento mutuo...
Contribuyen a la constitución de comunidades 
vecinales activas, emprendedoras, comprome-
tidas, empoderadas y a la profundización de la 
colaboración entre el ayuntamiento y los barrios. 
 
Txokoargi es el resultado de lo que digo. Ha naci- 
do Txokoargi. No dudo que seguiréis alumbran-
do el barrio durante largos años. Ongi-etorri!
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artxan da Usurbilgo tokiko mer-
kataritza, ostalaritza eta zerbi- 
tzuen sektorea biziberritzeko 
bigarren plana. Zazpi helburu 

nagusi, sei jarduera-ildo, 23 jarduera 
proposamen eta 40 ekintza zehatz jaso 
ditu Siadecok plan horretan, udalaren es-
kariz, eta gutxienez, bost urteko epealdia 
izatea espero dute. 2009 eta 2010 artean 
osatu zuten lehenengo plana, eta biga-
rrena horren jarraipena izango da. 

2019-2020 artean berritu dute sektorea 
biziberritzeko plana. Bi fasetan gauza-
tu dute, Juanjo Allur Siadecoko kideak 
azaldu duenez: 2019ko azarotik 2020ko 
otsailera diagnostikoa egin zuten, eta 
iazko martxotik irailera, berriz, plangin- 
tza. “2020an Covid-19ak erdiz erdi harra-
patu gintuen, bi zentzutan, alde batetik, 
plana  idazteko eta eragileekin eta herri-
tarrekin egin beharreko elkarlana baldin- 
tzatu zuelako, eta, bestetik, aurrez egina 
geneukan diagnostikoaren testuinguru 
sozial eta ekonomikoa zeharo aldatu 
zelako. Horrela, egoera  berrira  egokitu 
egin behar izan genituen”.

Diagnostikoa herritarrekin egindako 
elkarrizketetan oinarritu zen: inkesta 
zabal bat, herritarren erosketa ohiturak 
eta tokiko merkataritzari eta ostalari- 
tzari buruz dituzten jarrerak eta iritziak 
ezagutzeko, Allurren esanetan: “Herri-
tarren lagin oso handiarekin lan egin 
zen, 600 etxe baino gehiagotako datuak 

M

jasoaz, eta datu asko eta zehatzak utzi 
ditu diagnostiko horrek, adibidez, tokiko 
merkataritzari garrantzia eman bakarrik 
ez, erosketak nagusiki herrian egiten di-
tuztenen eta ez dituztenen arteko ezau-
garri soziodemografikoak eta bestelako 
arrazoiak ere zein diren jakiteko”.

Tokiko merkataritza, ostalaritza eta zer-
bitzuak biziberritzeko bidean Usurbilek 
dituen zazpi erronka eta helburu nagusi, 
erronka horiek lortzeko sei jarduera-ildo 
(zertan eragin behar den), 23 jarduera 
proposamen eta 40 ekintza zehatz (zen-
baterainoko lehentasuna duten, egute-
gia, aurrekontua, finantzaketa eta abar) 
jaso ditu planak. Udalak eta Hurbilagok, 
gainera, hitzarmena berritu dute, eta 
udalaren diru ekarpena handitu dute, 
plan horretan jasotako digitalizazioan 
pausoak emateko dinamizatzaile bat 
kontratatu ahal izateko. 

Tokiko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen 
sektorea berritzeko bigarren plana, martxan
Sektorea biziberritzeko ekintza plan bat garatu du Siadecok, aurrez egindako diagnostiko sakonaren emaitzetan oinarrituta. Gutxienez,  
bost urtez izango da indarrean, eta zeregin horretan ezinbesteko diren hiru eragile identifikatu ditu: sektorea, udala eta herritarrak.

Gertuago.eus -en bigarren fasearen aurkezpen prentsaurrekoa.

1.- Sektore mailako lankidetza indar- 
tzea. Kanpora begira, sektoreko eragile 
ahalik eta gehien erakartzeko zein kanpo 
komunikazioa hobetzeko. Barrura begi-
ra, elkarlanaren bidez taldea indartu eta 
ilusioa pizteko. 

2.- Sektore publikoaren eta pribatuaren 
arteko lankidetza. Hiru eragile ezinbes-
teko identifikatu dituzte: sektorea bera, 
udala eta herritarrak.

3.- Usurbilek merkataritza-eskaintza 
ahalik eta osatuena izatea. Negozio be-
rriak irekitzeko erraztasunak emanez, 
herrian ez dauden zerbitzu edo esta-
blezimendu motak zabaltzeko ahalegina 
eginez, zerbitzu osagarriak eskainiz edo 
egungo denden jarraikortasuna berma-
tuz, herrigunean zein auzoetan.

4.- Tokiko merkataritzak ikusgarritasun 
gehiago izatea. Herritarren aldekota-
suna lortzeko mezuak zabaldu eta ekin-
tzak antolatzen jarraitzeko. 

5.- Sektorea eguneratzea. Profesionalen 
prestakuntzan eraginez eta Internetera 
eta teknologia berrietara egokituz. Epe 
motzeko bi aldaketa garrantzitsu izango 
dira zentzu horretan: gertuago.eus eta 
TicketBAI sistema.

6.- Herrigunearen eta auzoen erakarga-
rritasun eta erosotasuna hobetzea. Ai-
siarako espazioak, oinezkoen eremuak, 
ibilgailuentzako aparkalekuak, irisgarri-
tasuna eta paisaia komertziala berma-
tuz.

Sei jarduera-ildo

 

El segundo plan para impulsar el comercio, 
la hostelería y el sector de los servicios de 
Usurbil está en marcha. Estará en vigor por 
lo menos en los siguientes cinco años, y en 
él se recogen siete objetivos principales, 
seis áreas de trabajo, 23 propuestas y 40 
acciones concretas. Al igual que el primero, 
que estuvo en vigor hasta el 2019, el segun-
do plan ha sido confeccionado por Siadeco, 
a petición del ayuntamiento.

El plan se ha basado en un amplio diag-
nóstico realizado mediante encuestas 
largas, con la participación de más de 600 

viviendas, para conocer las costumbres de 
los y las ciudadanas a la hora de hacer las 
compras. Esas encuestas se realizaron en-
tre noviembre de 2019 y febrero de 2020. 
Después, estalló la crisis sanitaria a causa 
del Covid19, y tuvieron que adaptar el plan 
a causa del cambio del contexto general.

Entre las acciones propuestas por Siadeco, 
está el proceso hacia la digitalización del 
comercio local, y, por ello, la página web 
gertuago.eus entrará en una nueva fase, a 
principios de julio, como escaparate para 
todos los establecimientos de Usurbil. 

En marcha el segundo plan para impulsar el 
comercio, la hostelería y los servicios locales



 

¿De qué manera pueden participar los y 
las responsables de los establecimientos 
en la nueva fase de la web Gertuago?
Hay tres opciones. Por un lado, pueden 
utilizarlo como mero portal digital, para 
dar a conocer su establecimiento. Por otro, 
pueden enseñar un catálogo de hasta 
diez productos, con sus respectivas des- 
cripciones y fotos. La tercera opción sería 
ofrecer la oportunidad de vender los pro-
ductos mediante gertuago.eus. Creo que, 
por ahora, no se pondrá en marcha esa 
opción, pero esto es un proceso: si la gente 

responde bien, puede que las y los co- 
merciantes se animen a vender a través de 
Internet. 

Entonces, aunque ahora opten por una 
de las tres, ¿luego pueden cambiarlo?
Eso es. Por ahora, todas/os han optado 
por el catálogo, pero más de una/o se ha 
interesado por la venta online. Ese proce-
so requiere más tiempo. Por ahora, la in-
tención es poner en marcha la web lo antes 
posible, y, más adelante, tal vez se animen 
a dar el siguiente paso.

i hilabete inguru daramatza Miren 
Cuerdo Izagirrek (Lasarte-Oria, 
1995) Usurbilgo merkatari eta 

ostalariekin elkarlanean. Gertuago.eus -en 
fase berria gidatzen ari den dinamizatzailea 
da: herriko era guztietako establezimen-
duei lagunduko die identifikatzen zer den 
bakoitzaren onena eta Cuerdok berak 
elikatuko du webgunea. Uztailaren hasie- 
ran martxan egon dadin lanean ari da.

‘Gertuago.eus’ fase berri batean sartuko 
da: zein da aldaketa?
Lehen, Gertuagok bonuekin funtzionatzen 
zuen. Herritarrak erosketak herrian egitera 
bultzatzea zen ideia: udalak bonuen bidez 
emandako laguntza horri esker, produk-
tuak eta zerbitzuak merkeago eskuratuz. 
Orain, herriko komertzio eta ostalariek zer 
eskaintzen duten ezagutaraztera bideratu-
ko da webgunea: katalogo batean ikusi ahal 
izatea produktuak, zerbitzuak... Askotan 
pentsatzen dugu ezagutzen dugula herri-
an eskaintzen den guztia, baina gero kon-
turatzen gara ezetz. Hortik aurrera, Internet 
bidez erosteko aukera eman nahi dugu, 
baina helburua da herritarrek komertzio 
horiek bisitatzea, herriari bizitza ematea eta 
erosketak Usurbilen egitea lehenestea.

Dinamizatzaile gisa, zein da zure lana?
Ostalari eta dendariei entzutea da, 
gehienbat: beraien filosofia ulertzea, eta 
webgunearen bidez beraiek esandakoa 
transmititzea, nolabait. Nire lana izango 
da beraiekin egon, entzun, bakoitzaren 

MIREN CUERDO IZAGIRRE, Gertuago.eus -eko dinamizatzailea

“Herriko merkatariak eta ostalariak gauza berriak  
egiteko gogoz ikusten ditut”
B

“Merkatari eta ostalari 
bakoitzaren onena  
identifikatu eta  
Gertuago.eus webgunean 
goraipatzea da nire lana” 
MIREN CUERDO IZAGIRRE 
Gertuago.eus -eko dinamizatzailea

Honek badu inolako kosturik establezi-
menduetako arduradunentzat?
Ez, ez du inolako kosturik, eta behar beste 
denbora eskainiko diot bakoitzari. Inbertsio 
handia dago honen atzean, eta uste dut ate 
asko zabaldu ditzakeela. Aukera asko ema-
ten ditu ekintzak martxan jartzeko, beraien 
artean ezagutzeko... 

Noiz jar daiteke martxan fase berria?
Orain laguntzaile bat daukat, eta biok ari 
gara orain arte bildutako merkatari eta os-
talarien informazioa txukun jaso eskaintzak 
borobiltzeko lanetan. Asmoa da uztail 
hasieran abiatzea webgunearen fase be- 
rria 15-16ko talde batekin. Gero, pixkanaka, 
gehiago gehitzen joango gara, bilerak egi-
ten ditugun heinean: etengabe berrituko 
da webgunea, eta horrek arrazoi gehiago 
emango dizkie herritarrei atarian sartzeko. 
Oraindik ez dit astirik eman merkatari eta 
ostalari guztiekin egoteko, baina guztiekin 
egongo naiz, hori seguru.

Zer moduzko harrera izaten ari da?
Oso ona. Merkatariak eta ostalariak gauza 
berriak egiteko gogoz daude, eta esker- 
tzen dute lagunduko dien pertsona bat 
edukitzea. Aukeraketa egiten laguntzen 
diet, kontatzen didatenaren araberako 
proposamenak egiten, edo bezeroentzat 
interesgarria zer izan daiteken jakiten. 

Bada bertan parte hartzeko baldintzarik?
Batere ez. Ez duzu zertan Hurbilagoko kide 
izan behar, ez duzu ezer ordaindu behar... 
Beharbada, niri goiz bat edo ordu batzuk 
eskaintzea bai, baina uste dut merezi due-
la, inportantea delako herritarrei ematen 
ari zaren zerbitzu edo produktuak erakus-
tea, bertan ikusgai jarrita. Gainera, Gertua-
gok ateak zabalik ditu ekintza desberdinak 
egiteko herriari begira. 

Zenbateraino da garrantzitsua, zure 
ustez, Gertuago.eus -en presente egotea?
Zure negozioa ikusgarri egotea herriko atari 
batean, beste merkatari batzuekin batera, 
polita iruditzen zait. Ez da konpetentzia: 
elkar ulertu gaitezke, elkarrekin zerbait sor 
dezakegu, eta webguneak hori ere trans-
mititu behar du. Polita litzateke atari ho- 
rretan denak egotea, bakoitzak nahi duen 
modura. 

onena identifikatu eta Gertuago.eus -en 
goraipatzea. Sare sozialak ere izango ditu 
Gertuagok: herriko ostalaritza eta komer- 
tzioa ezagutarazteko erabiliko ditugu. 

Zer onura eskain ditzake webguneak?
Gertuagoren bidez, hobetzeko aukera bat 
dutela ikusarazi nahi diet, euren eskain- 
tza beste era batera erakusteko aukera 
dutela. Nik lagunduko diet identifikatzen 
zeintzuk izan daitezkeen bezeroen nahiak, 
eta horren araberako eskaintzak egiten. 
Udalak eta Hurbilagok eskaini dien aukera 
hau aprobetxatzera animatuko nituzke, 
zalantzak argitzeko edo euren zerbitzuak 
hobetzeko aukera bat baita.

“Si la gente responde, puede que las y los  
comerciantes se animen a vender por Internet”



 

Zubietako alkatetzaren lekukoa  
hartu du Jon Arroyok
2019-2023 legealdiaren erdia beteta, alkatetzaren lekukoa 
aldatu dute Zubietako Herri Batzarrean: Jon Arroyo izan-
go da Zubietako alkatea datozen bi urteetan, Haritz Arri-
zabalagaren eskutik lekukoa jaso ostean. Herri Batzarrak 
Zubietarako dituen zenbait asmo aipatu zituen Arroyok, 
besteak beste, udal-ekipamendu berri baten diseinua 
eta mendi bideen garbiketa. Ekitaldian izan ziren Agur- 
tzane Solaberrieta Usurbilgo alkatea eta Eneko Goia 
Donostiako alkatea, eta hiru erakundeen arteko elkar-
lanerako gogoa nabarmendu zuten, iaz Usurbilgo Uda-
lak bultzatuta egin zen Guk Zubietan Zer parte-hartze 
prozesua gogoan hartuta. Solaberrietak iragarri zuen 
emaitzak irailean aurkeztuko dituztela han bertan.

 

Udal-ekipamendu eta auzo elkarte 
berriak dituzte Txokoalden
Udal-ekipamendu berria inauguratu dute Txokoalden, 
Akerra gaztetxearen egoitza zen eraikina eraberrituta, 
ekitaldi xume batekin. 2019ko irailean abiatu zuen uda-
lak parte-hartze prozesu labur bat auzotarrekin batera, 
Hiritik At kooperatibak dinamizatuta, eta eraikin hori 
auzoaren beharretara nola egokitu adostu zuten. Co-
vid19-aren eztandak eraikina eraberritzeko lanak atze- 
ratu eta udal-baliabide ekonomikoak gutxitu arren, pro- 
iektuari eutsi dio, eta 240.000 euroko inbertsioa egin du; 
horietatik 80.000 euro inguru dirulaguntza bidez finantza- 
tzea lortu du. Proiektuaren bueltan, auzotarrek Txokoar-
gi elkartea sortu dute, eta horrek kudeatuko du ekipa-
mendua.  

Gure Elkartearen zerbitzuaren  
esleipena abiatu du udalak
Uztailaren 23ra bitartean izango da zerbitzua kudeatzeko eskaintzak aurkezteko epea: 
telematikoki egin beharko dira. Prozesuak iraun bitartean, itxita egongo da taberna.

antueneako Gure Elkartea ta- 
bernako zerbitzua esleitzeko 
prozesua abiatu du udalak. 
Iaz amaitu zen esleipena, bai-

na Covid19-a tarteko, eta tabernaren 
funtzio soziala aintzat hartuta, kontratua 
zenbait hilabetez luzatzea erabaki zuten, 
behin-behinean. Kontratua ekainaren 
30ean amaitu zen, ordea, eta esleipena 
abiatu du udalak: uztailaren 23ra arte 
izango da eskaerak aurkezteko epea. 

Legeak hala eskatuta, eskaintzak tele- 
matikoki egin behar dira. Usurbilgo 
Udalaren webgunean (usurbil.eus): 
Kontratatzailearen Profila ataletik sar-
tuta egin daiteke. Interesa dutenek, 
beraz, beharrezkoa izango dute  

S B@KQ txartela edo identifikazio digi- 
talerako beste sistemaren bat edukitzea 
edo ateratzea. Edozein zalantza izanez 
gero, udaletxean galde dezakete edo 945 
016 298 telefonora deitu.

Jubilatuek irekiko dute
Prozesua martxan den bitartean taber-
na itxita egongo da, eta barruko aldea 
hustu eta garbiketa sakon bat egiteko 
aprobetxatuko du udalak. Jubilatuen 
egunerokoan duen garrantzia tarteko, 
egunero zenbait orduz irekitzeko aukera 
eskaini die udalak. Hala, eurak arduratu-
ko dira egunero irekitzeaz, 17:00etatik 
20:00etara. Udalak mahaiak, aulkiak eta 
behin-behineko kafe makina bat utziko 
dizkie. 

Jubilatuen elkarteak egunero irekiko du taberna, 17:00etatik 20:00etara.

 

El ayuntamiento ha puesto en marcha 
el proceso para adjudicar el servicio del 
bar Gure Elkartea de Santuenea. La últi-
ma licitación terminó el año pasado, pero 
debido al Covid19, se decidió ampliar el 
contrato durante unos meses, teniendo 
en cuenta la función social del bar. Sin em-
bargo, el contrato terminó el 30 de junio, 
y por ello el ayuntamiento ha puesto en 
marcha la licitación: el último día para pre-
sentar las propuestas será el 23 de julio.

Habrá que realizar las peticiones tele-
máticamente, tal y como lo marca la ley, 
mediante el Perfil del Contratante en la 
web del ayuntamiento, usurbil.eus. Para 
ello, será necesario tener la tarjeta B@kQ 
o algún otro certificado digital. Los/as in-
teresadas pueden preguntar en el ayun-
tamiento o llamar al 945 016 298. 

El bar estará cerrado mientras tanto, y el 
ayuntamiento aprovechará ese tiempo 
para vaciarlo y realizar una limpieza pro-
funda. Teniendo en cuenta la importan-
cia de este bar en la vida cotidiana de los/
as jubiladas, el ayuntamiento les ha ofre-
cido poder abrirlo todos los días durante 
unas horas. Lo harán de 17:00 a 20:00, y 
el ayuntamiento les dejará mesas, sillas y 
una máquina de café provisional.

Está en marcha el  
proceso para  
adjudicar el servicio 
del bar Gure Elkartea



Kultur taldeei laguntzak
Nafartarrak 2.720,00 €
Organoen Lagunak 1.602,25 €
San Praixku Guraso Elkartea 6.357,50 €
Ziortza Gazte Elkartea 10.640,05 €
Antxomolantxa 5.270,00 €
Einean Guraso Eskola 2.101,00 €
Santuenea Kultur Elkartea 5.781,00 €
Jexux Artze KE, Nafartarrak eta Kilometroak 4.564,90 €
Zubietako Eskolako Guraso Elkartea 2.600,00 €
Gipuzkoako Bertsozale Elkartea 229,82 €
Bidean Agiñarron Herri Elkartea 2.479,45 €
Orbeldi Dantza Taldea 314,50 €
Hitz Aho Guraso Elkartea 2.195,79 €
Noaua 13.706,12 €
Zubieta Lantzen 4.330,00 €
Guztira 64.892,38 €

Kirol taldeei laguntzak
Tximeleta 2.831,73 €
Buruntzazpi 2.429,23 €
Beterri Sub 297,30 €
Usurbil FT 9.080,71 €
Usurbil JC 10.130,03 €
Makax 1.570,84 €
Pagazpe 3.119,50 €
Usurbil KE 14.427,16 €
Zubieta PE 1.113,50 €
Guztira 45.000 €

Ia 128.000 euro banatuko ditu 
udalak, dirulaguntzetan
Alegazioak aurkezteko epea dago uztailaren 9ra arte; halakorik ez balego, behin betiko 
onartuta geldituko dira. Hirigintzako eta Ongizateko laguntzak aurrerago ebatziko dituzte.

dal-dirulaguntzen ebazpen 
proposamena ekainaren 24an 
kaleratu zen, eta uztailaren 9ra 

bitartean alegaziorik ez bada, behin-be-
tikoz onartuta geldituko dira. Kultura, 
Nekazaritza eta abeltzaintza, Inguru-
mena eta Kirol sailetakoak dira ebazpen 
proposamenak; aurrerago ebatziko di-
tuzte Hirigintzako eta Ongizateko dirula-
guntzak. Hala, oraingoz, 127.903,33 euro 
banatuko ditu udalak dirulaguntzatan:

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA.
Nekazaritza eta abeltzaintza arloko egi-
tasmoak burutzeko dirulaguntza lerro- 
ra hamalau eskaera aurkeztu dira, eta 
hamabi izan dira onartuak. Guztira, 
10.752,97 euro banatu dira, lerro horre-
tara bideratutako 15.000 euroetatik. 

INGURUMENA.
Ingurumen arloko egitasmoak burutze-
ko hamasei eskaera jaso dira, eta hama-
lau onartu dira. Guztira, 4.999,98 euro 
banatu dira (gordetako partida osoa).

KIROLAK.
Kirol sailean, hiru dirulaguntza lerroren 
ebazpen proposamenak eman dituzte. 
Kirol elkarteen ohiko jardueretarako 
bederatzi eskaera jaso eta guztiak onar-

U tu dira: guztira, 45.000 euro banatu dira 
(lerro horretarako gordetako guztia). 
Kirol egokituko jardueretarako eskatu- 
takoren %80 banatzen da, eta lerro ho- 
rretan eskaera bakarra jaso da, Pagazpe 
Pilota Elkartearena: 1.214,00 euro jasoko 
ditu. Kirol elkarte ez direnen kirol jar-
dueretarako bi taldek aurkeztu dituzte 
eskaerak: banatzeko zeuden 1.000 euro-
etatik 630 euro banatuko dira.

KULTURA.
2021ean kultur egitasmoak garatzeko 
dirulaguntzen lerroan, 19 eskatzailek 
64 ekitaldi laguntzeko eskaerak erregis- 
tratu dituzte. Horietatik 57 ekitaldi la-

 

El 24 de junio se publicaron las propues-
tas de resolución para las subvenciones 
municipales de este año: el último día para 
presentar alegaciones será el 9 de julio. En 
el caso de que no las haya, las propuestas 
serán firmes automáticamente. Según las 
propuestas de resolución, el ayuntamiento 
repartirá 127.903,33 euros en subvenciones, 
a falta de resolver las subvenciones corres- 
pondientes a los departamentos de Urbanis- 
mo y Servicios Sociales:
Agricultura y ganadería. Se han presentado 
catorce solicitudes, de las cuales se han ad-
mitido doce. De los 15.000 euros destinados 
a esta subvención, se repartirán 10.752,97.
Medio ambiente. Se han presentado die-
ciseis solicitudes y se han admitido catorce, 
repartidiendo en su totalidad los 5.000 eu-
ros guardados para este fin.
Deportes. Se han resuelto tres subven-
ciones. La referente a la actividad ordinaria de 
los grupos deportivos se ha repartido en su 
totalidad, 45.000 euros, entre nueve grupos. 
La subvención para la organización de even-
tos en modalidad adaptada ha recibido una 
solicitud, que se ayudará al 80%, de acuer- 
do a lo establecido en las bases. Respecto 
a grupos de carácter no deportivo que or-
ganizan actos deportivos, se repartirán 630 
euros de los 1.000 euros reservados.
Cultura. Para ayudar la organización de ac-
tos culturales, han solicitado la subvención 
19 solicitantes para organizar 64 eventos; 
han sido aceptadas 57. Se repartirán los 
65.000 euros destinados a esta partida casi 
en su totalidad.

guntzea erabaki da; kanpoan utzi dira 
dirulaguntza hitzartua duen eskatzaile 
batek egindakoa, bestelako jardue- 
ratzat hartutako ekitaldi bat eta beste 
ekitaldi bat Ongizate sailera pasatu da. 
Kanpo gelditu diren beste hiru eskaera 
kultur-sorkuntza prozesuak direla uler-
tuta utzi dituzte kanpoan, aurten kalera- 
tzea espero den sormena bultzatzeko 
dirulaguntza lerroan tokia izan dezakete- 
lakoan. Guztira, 64.892,38 euro banatu 
dira gordeta zeuden 65.000 euroetatik. 

HIRIGINTZA ETA ONGIZATE.
Hainbat arrazoi tarteko, Hirigintza eta 
Ongizate sailetako dirulaguntza pro-
posamenak aurrerago ebaztekotan utzi 
dituzte; oraingoz ez dute egunik zehaztu. 

El ayuntamiento  
repartirá casi  
128.000 euros  
en subvenciones



GTBI Harrotasunaren Na-
zioarteko Egunaren harira, 
aho batez onartu dute, ekai-
neko osoko bilkuran, udalak  

LGTBI pertsonen eskubideak bermatze-
ko zortzi konpromiso hartzea, EH Bildu-
ren mozio proposamenarekin bat eginez. 
Udalak LGTBI pertsonen eskubideekin 
“urteko egun guztietan duen konpro-
miso politikoa berretsi” nahi izan dute 
horrela: “Adierazpenetatik harago, jaki-
tun gara gure konpromisoa politika ze-
hatzetan islatu behar dela, mugimendu 
feministaren eta LGTBI mugimenduaren 
ordezkari eta adituekin adostu beharre-
ko politikak, hain zuzen ere”. Usurbilgo 
Udalbatzak gai honen inguruan hiru al-
derdi politikoen adostasuna lortu izana 
goraipatu zuen Agurtzane Solaberrieta 
Mesa alkateak osoko bilkuran.

Adierazpenean azaldu dutenez, egungo 
krisiaren testuinguruak konpromisoak 

L hartzea “inoiz baino gehiago” eska- 
tzen du. “Erakundeetatik pertsona guz-
tientzako eskubide guztiak bermatzeko 
erantzukizuna dugu, eta bereziki zaindu 
behar dugu LGTBI bezalako kolektibo 
zaurgarrienek eskubide horiek izan ditza- 
ten. Argi dugu erne ibili behar dela sexu 
eta genero aniztasunaren sektore eta al-
derdi politiko jakin batzuen diskurtso eta 
planteamenduen gorakadaren aurrean 
inoiz baino beharrezkoagoa dela LGTBI 
kolektiboaren eskubideen aldeko bo-
rroka ikusaraztea”. 

Halaber, Ekainaren 28aren atarian, Eus-
kal Herrian LGTBI kolektiboaren eta per- 
tsona ugariren borroka luze eta ordai-
nezina aitortu zuten: “Garai zail hauetan, 
pertsonen eta gure herriaren emantzi-
paziorako erreferente direla erakusten 
jarraitzen dute”. 

Mozioa osorik irakurtzeko: usurbil.eus

Udalak LGTBI pertsonen eskubideak  
bermatzeko zortzi konpromiso adostu dituzte
Ekaineko osoko bilkuran aho batez onartu dute Harrotasunaren Nazioarteko Egunaren harira EH Bilduk erregistratutako mozioa. Besteak 
beste, LGTBI pertsonen egoeraren eta beharren diagnostikoa egitea eta horri erantzungo dion plan bat osatzea onartu dute.

 

Los tres partidos políticos que conforman 
el pleno municipal de Usurbil han aproba-
do, por unanimidad, que el ayuntamiento 
asuma ocho compromisos para garantizar 
los derechos de las personas LGTBI en 
Usurbil.  Son los siguientes:
1. Realizar un diagnóstico de la situación y 
necesidades de las personas LGTBI, en co-
laboración con otras entidades.
2. Elaborar un plan para responder a los 
resultados obtenidos de ese diagnóstico.
3. Diseñar y poner en marcha protocolos 
para la coordinación, asistencia y respues-
ta públicas en casos de violencia contra las 
personas LGTBI.

1. LGTBI pertsonen egoeraren eta beha-
rren diagnostikoa egitea, pandemiaren 
krisiaren eraginaren ondorioz, beste 
erakunde, kolektibo eta gizarte-eragile 
batzuekin koordinatuta.

2. Diagnostikoari erantzungo dion plan 
bat osatzea edota neurriak hartzea.

3. LGTBI pertsonen aurkako indarkeria-
ren aurrean erakundeen koordinazio, 
arreta eta erantzun publikorako pro-
tokoloak diseinatzea eta abian jartzea.

4. LGTBI pertsonen eskubideak berma- 
tzera bideratutako neurriak aktibatzea, 
hala nola: administrazio-formularioetan 
aldaketak egitea binarismoa gainditzeko, 
aldagelak eta komunak egokitzea ins-
talazio publikoetan, igerileku publikoen 
araudiak eta abar.

5. LGTBI biztanleriaren aurkako go-
rroto-diskurtsoak identifikatzeko tres-
nak ezartzea, eta hainbat eremutan 
(hezkuntza, kultura, komunikazioa, 
enpresa eta gizartea, oro har) diskurtso 
horiei eta jazarpen eta eraso LGTBIfobi-
koei aurre egiteko ekintzak bultzatzen 
jarraitzea.

6. Haurrak eta nerabe transexualak ba-
besteko neurriak ezartzea, bereziki trans 
errealitatea barne hartzen duten hezki-
detza-prozesuak, gizarte- eta hezkun- 
tza-eragileekin.

7. Sexu eta genero disidentziaren gaine-
ko prestakuntza-prozesuak bultzatzea, 
langile publiko eta politikoentzat, berezi-
ki, jendeari arreta emateko, eta gizarte- 
eta hezkuntza-esparrurako.

8. Sentsibilizazio-kanpaina feministak 
egitea, egungo testuinguru sozialera 
egokituta, epe labur, ertain eta luzean, 
sexu-genero dikotomiari, heteronor-
matibitateari, sexu-orientazioaren eta 
genero-identitatearen adierazpen-ani-
ztasunari eta eremu desberdinetan  
LGTBI pertsonenganako indarkeriaren 
eta diskriminazioaren adierazpen eta 
forma anitzei buruzko kontzientzia kriti-
koa hartzea errazteko.

HARTUTAKO KONPROMISOAK

4. Activar las medidas para garantizar los 
derechos de las personas LGTBI, así como 
cambiar los formularios administrativos 
para superar el binarismo, adaptar los 
baños en las instalaciones públicas, etc.
5. Poner medios para identificar los dis-
cursos de odio en contra de la población 
LGTBI.
6. Tomar medidas para proteger a niños/
as y adolescentes transexuales.
7. Formar a los trabajadores públicos en 
materia de disidencia sexual y de género.
8. Impulsar campañas de sensibilización 
feministas para facilitar la toma de con-
ciencia crítica.

Aho batez onartu zuten ekaineko osoko bilkuran LGTBI Harrotasunaren mozioa.

Aprueban, por unanimidad, compromisos para 
garantizar los derechos de las personas LGTBI



Udal-gobernuko kideak,  
udako hainbat ikastarotan
Zirimara, Kultur Bira, Usurbil 0.0. eredua eta zaintzaren inguruan hitz egingo dute, Euskal 
Herrian eta Madrilen. Hilaren 15ean eta 16an egingo dituzte Jakin jardunaldiak Usurbilen: 
“Krisi ekologiko, klimatiko eta sozialaren erdian: desazkundea beste biderik bada?”.

surbilgo Udalak abiatutako 
hainbat proiekturen inguruan 
hitz egitera gonbidatu dituzte 

udal-gobernuko kideak zenbait udako ikas-
tarotara. Zehazki, Zirimaraz, Kultur Biraz, 
Usurbil 0.0. ereduaz eta zaintzen ekosiste-
ma berrirako proiektuaz hitz egiteko eskatu 
diete. Gehienak Euskal Herrian izango dira, 
baina horietako bat Madrilen izango da.

Beñat Larrañaga Kirol zinegotziak Usurbilgo 
Eskola Kirola eraldatu eta Zirimara sortzeko 
prozesuaz hitz egin zuen EHUk ekainean 
egindako Kirolaren hastapen eredu hezi-
garriak ikastaroetan. Luken Arkarazo Kul-

U
2021eko Jakin jardunaldien aurkezpena.

tur zinegotziak Kultur Biraz hitz egin zuen 
EHUren eta Mintzolaren Pandemia garaiko 
kulturgintza: egoera eta erronkak ikastaroan.

Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak bi 
jardunalditan hartuko du parte, bietan ere 
zaintzen ekosistema berria eraikitzeko abia-
tutako prozesuaz. Batetik, EHUk eta Matia 
Fundazioak uztailaren 15ean eta 16an egin-
go duten De la casa a la ciudad: construyendo 
entornos para envejecer bien ikastaroan (Etxe- 
tik hirira: ondo zahartzeko inguruak erai-
kitzen), eta, bestetik, Madrilgo Podemos 
alderdiak antolatutako Para vivir. Los feminis-
mos rebeldes de la cuarta ola y la impugnación 

del neoliberalismo jardunaldietan (Bizitzeko. 
Laugarren olatuko feminismo errebeldeak 
eta neoliberalismoaren inpugnazioa).

Jakin jardunaldiak, bueltan
Jakin jardunaldiak ere uztailaren 15ean eta 
16an izango dira, Usurbilen, UEUren, Jakin- 
en eta Usurbilgo Udalaren eskutik, Krisi 
ekologiko, klimatiko eta sozialaren erdian: 
desazkundea beste biderik bada? izenburu-
pean; hilaren 9an itxiko dute izen-ematea. 
Hainbat aditu gonbidatu dituzte hausnar-
ketan sakondu eta Euskal Herriko zenbait 
esperientzia ezagutzeko, tartean, Usurbilgo 
Udalak bultzatutako Usurbil 0.0. eredua.

 

El ayuntamiento ha obtenido ingresos 
extraordinarios en el 2021, 207.000 euros, 
y en el pleno municipal de junio han de-
cidido en qué invertirlos, con los votos a 
favor de EH Bildu y PSE-EE: una nueva ex-
cavadora para la brigada (157.000 euros), 
gradas para el campo de fútbol Harane 
(13.000 euros), una plataforma elevadora 
para el polideportivo (5.000 euros) y una 
investigación antropológica sobre la sidra 
(18.000 euros). El PNV votó en contra, 
argumentando que le parece “demasia-
do” el dinero destinado a la excavadora. 
El gobierno municipal respondió que el 
ayuntamiento hace una apuesta por la 
brigada y los recursos propios y eso exige 
realizar inversiones.

Brigadarentzako hondeamakina 
berria erosi eta Haraneko  
harmailak egingo ditu udalak

zohiko diru-sarrerak izan ditu 
udalak aurten, guztira, 207.000 
euro, eta diru hori zertan in-
bertitu erabaki dute ekaineko 

osoko bilkuran, udal-gobernuak egindako 
proposamenari jarraituz: udal-brigada-
rentzako hondeamakina berria (171.000 
euro), Haraneko harmailak (13.000 euro), 
kiroldegian altuerako lanak egiteko plata-
forma bat (5.000 euro) eta sagardoaren 
inguruko ikerketa antropologiko bat 
(18.000 euro). EH Bilduren eta PSE-EEren 
aldeko botoekin onartu dute, hala, kreditu 
aldaketa; EAJk aurka bozkatu du.

Diru-sarreren gehiengoa, 157.000 euro, 
udaleko kontu-hartzaileari esker eskuratu 
du, Atallun egiten diren hainbat lan uraren 
BEZa ordaintzetik salbuetsita daudelako.  
Bestetik, hiri lurren zergagatik aurreiku-
sitakoa baino hiru aldiz gehiago jaso du 
dagoeneko udalak (36.000 euro baino ge-
hiago) eta beste 13.000 euro, Eusko Jaur-
laritzak udaletara Covid19-agatik bideratu-
tako ezohiko funts batetik jaso ditu.

E EAJk aurka bozkatu zuen, haien ustez, 
batetik, ezohiko diru-sarreren ehuneko 
handi bat hondeamakina ordaintzeko 
erabiliko delako: “Horrelako inbertsio bati 
etekina ateratzeko ahalik eta ordu gehien 
lanean aritu behar du makinak, eta hori ez 
da Usurbilgo Udalaren beharren kasua”. 
Bestetik, “Haraneko arazoa” ez dela 13.000 
eurorekin konponduko argudiatu zuten. 
Hala, beste proposamen bat egin zuen 
EAJk: diru-sarrera horiek Etxealdiako irisga-
rritasuna hobetzera bideratzeko.

EH Bilduk erantzun zuen udalak brigada-
ren aldeko apustua egiten duela, herri-lan 
mordoa egiten dutelako, eta askotan era-
biltzen dutelako hondeamakina, dela lore-
zaintzan, kultur ekitaldietan, igeltserotzan 
edo iturgintza lanetan, eta abar. “Baliabide 
propioen aldeko apustua egiten dugu, eta 
horrek inbertsioak egitea eskatzen du”. 
Gaineratu zuen egungo hondeamakinak 
27 urte dituela, eta aspaldi amortizatu-
ta dagoela. Izatez, hondeamakina berria 
erostea 2020ko aurrekontuetan islatu zu-

Ezohiko diru-sarrerak izan ditu udalak aurten, 207.000 euro, eta zertan inbertitu erabaki 
dute ekaineko plenoan. Hondeamakinaz eta harmailez gain, kiroldegian altuerako lanak 
egiteko plataforma bat erosi eta sagardoaren ikerketa antropologiko bat bultzatuko dute.

El ayuntamiento  
comprará una  
excavadora nueva  
y pondrá gradas  
en Harane

ten, baina Covid19-a tarteko, bertan behe-
ra utzi behar izan zuen udalak, beste hain-
bat inbertsio bezala, lehentasuna osasun 
krisiari erantzutea izan zelako. Haraneren 
kasuan, berriz, azaldu dute Usurbil Futbol 
Taldearekin adostu dutela zer eta non ja-
rri. Futbol zelaiaren mailan jarriko dituzte 
harmailak, estalki txikia aprobetxatuz: hiru 
maila izango ditu, eta 120 laguneko edu-
kiera.
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Datozen asteetan, Intsignis eta  
itsas pinuz osaturiko basoa moztuko 
du Basalan Arrospide SL enpresak 
Andatzan, Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Mendietako sailak lanak hari 
esleitu ostean. Guztira, 13 hektarea 
inguruko eremuan arituko da, eta 
bi hilabete iraun dezakete lanek. 
Hain zuzen, Armiarmategi eta Erroiz- 
pe inguruko magaletan dagoen 
59 urteko basoa da moztuko du-
tena, eta 4.167,18 m3 egur atera- 
tzea aurreikusi dute. Epe laburrean 

Intsignis eta itsas pinuz osaturiko basoa  
moztuko da, datozen asteetan, Andatzan

Oiardo Kiroldegia. 
Uztailaren 1etik abuztuaren 31ra.
Lanegunetan:
07:00 / 13:00 eta 15:30 / 20:15.
Asteburuan eta jaiegunetan:
09:00 / 13:00.
Txanda ludikoa igerileku txikian (lau 
laguneko taldeak elkarrekin joateko):
Astelehenetik ostiralera, 16:45 / 17:45.
Itxita: abuztuaren 9tik 22ra.

Sutegi liburutegia. 
Ekainaren 28tik irailaren 3ra.
Lanegunetan:
09:30 / 14:00.
Uztaileko astelehenetan: 
17:00 / 19:00.

Bidez Bide (Taxibusa). 
Uztailean, goizeko txanda soilik:  
07:30, 10:30 eta 13:30.
Abuztuan, zerbitzurik ez.
Azken eguna: uztailak 30.
Irailak 1etik aurrera, ohiko ordutegia.

UDAKO ORDUTEGIAK

Udalak obrak egingo ditu, 
udan, kiroldegian eta Sutegin 
Kiroldegiko eskubaloi pistako harmailak berritzeko esleipen prozesua ixtear da, eta laster 
abiatuko da Sutegiko fatxada egokitu eta liburutegiko solairua ixteko obrarena.

dalak bi obra nagusi egingo ditu 
aurtengo udan: Kiroldegiko har-
mailena eta Sutegi liburutegikoa. 

Kiroldegiko eskubaloi pistako harmailak 
berritzeko lizitazioa martxan da, eta laster 
abiatuko da Sutegiko fatxada egokitu eta 
liburutegiko solairua ixteko lanena ere. 

U
Harmaila zaharra kenduta, konponketa txiki batzuk egingo dituzte berria jarri bitartean.

 

El ayuntamiento realizará dos obras 
importantes este verano: renovará las 
gradas de la pista de balonmano del 
polideportivo y, en Sutegi, acondicionará 
la fachada y cerrará la planta de arriba.
 
En el caso del polideportivo, la licitación 
está a punto terminar. Las gradas an-
tiguas se retiraron en mayo para poder 
realizar pequeñas reparaciones antes de 
instalar las nuevas. En el caso de Sutegi, 
por un lado, se acondicionará la fachada, 
ya que no es eficiente energéticamente. 
Por otro, se cerrará la planta de arriba, 
para lograr más espacio y silencio; tam-
bién se habilitará un espacio para grupos.

Kiroldegiko harmailen kasuan, orain arte 
egon direnak kiroldegia egin zen garaikoak 
ziren. 2020ko udal-aurrekontuetan 90.000 
euroko partida bat gorde zen horretarako, 
baina Covid19-a tarteko, bertan behera utzi 
zen, diru hori osasun krisiari eta horren on-
dorioei aurre egiteko erabiltzea lehenetsita. 
Harmaila zaharra kendu dute dagoene-
ko, eta konponketa txiki batzuk egiteko 
aprobetxatu dute, berria jarri bitartean. 
Harmaila berriaren proiektuak aurrekontu 
txikiagoa du, 72.600 eurokoa, harmaila za-
harra kentzeko lana brigadak egin baitu.

Sutegi liburutegiaren kasuan, bi lan izango 
dira. Batetik, fatxada egokituko da, erai-
kinari izaera propioa ematen dion alabas-
troa ez baita efizientea energetikoki. Beste-

tik, zerbitzua hobetu eta ikasteko espazio 
egokiagoa izan dadin, bi solairuen arteko 
hutsunea itxiko da: espazioa irabazi, eta 
isiltasun gehiago egongo da. Horrez gain, 
taldeak biltzeko gune bat egingo dute goiko 
solairuan, eta espazio hori bereizteko erabi-
liko dute fatxadako alabastroa, materialari 
balioa emateko. Proiektua 89.300 euroan 
aterako dute esleipenera.

Obra gehiago kiroldegian
Ikasturte berrirako obra gehiago egitea 
aurreikusten da kiroldegian. Zehazki, sau-
na berria jarriko dute, zaharra kendu eta 
lekuz aldatuta. Ikasturte berriarekin, bilera 
bat egin asmo dute erabiltzaileekin. Hori al-
datzean, dantza taldearentzako lokal berria 
egokituko du brigadak.

hasiko dira lanean, eta bertatik atera-
tako egurra Txokoaldetik eta Santue-
netik aterako dute, San Estebandik 
barrena. 

El ayuntamiento  
realizará obras en 
verano en Sutegi  
y el polideportivo


