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ZUMAIARRENTZAT LANEAN

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
Al cuidado y servicio de
nuestra ciudadanía
Marikruz Alvarez
Ogasun zinegotzia
ZUMAIARREN ZERBITZURA
Udalaren jarduna eta betebeharra da herritarrei beren
beharretara egokitutako kalitatezko udal zerbitzuak
eskaintzea. Horretarako buru-belarri egiten dugu lan, azken
batean, gure helburua baita Udala zumaiarren zerbitzura jarri
eta haien bizi kalitatea hobetu eta bermatzeko gure eskura
ditugun erraztasun guztiak ematea.
Beraz, urtetik urtera Udalak eskaintzen dituen zerbitzu horiek
mantendu eta hobetzen jarraitzeko, ezinbestekoa da gure
gastu eta diru sarreren azterketa eguneratu eta momentu oro
horien arteko oreka mantentzea. Eta horretarako onartzen
ditugu urtero ordenantza fiskalak, aipatutako oreka hori
betetzen dela ziurtatzeko, alegia.
Egia da ordenantza fiskalek eragin zuzena dutela guztion
poltsikoetan, izan ere, guztion artean ordaintzen ditugun
zerga eta tasak baitira. Horregatik behin baino gehiagotan
haserretu gara kuota igoeren aurrean edo, alderantzizko
kasuan poztu gara noski, jaitsierekin. Baina horren atzean
dagoen errealitatea honakoa da: ordenantza fiskalak udalerri
bakoitzeko Udalaren diru sarrera nagusia dira eta Udalaren
lehentasun eta zeregin nagusia, diru horrekin, herritarrei behar
bezalako erantzuna ematea da, haien beharrei egokitutako
kalitatezko zerbitzuak eskainiz eta bermatuz. Gure lan ardatza
zumaiarrak zarete, zuek guztiak, eta zuon ongizatea eta bizi
kalitatea hobetze aldera hartzen ditugu ordenantza fiskalen
inguruko erabaki nagusiak. Zumaiarrek ordaintzen dutena
zumaiarrentzat da; zumaiarrena zumaiarrentzat, alegia.
Es responsabilidad y obligación del Ayuntamiento ofrecer a
la ciudadanía, en este caso a las y los zumaiarras servicios
municipales de calidad. Y la realidad es que, cada año,
dichos servicios quedan ligados, en gran medida, a la
aprobación de las ordenanzas fiscales, siendo estas la
mayor fuente de ingresos del Consistorio.
Sabemos que esta aprobación es algo que repercute en los
bolsillos de todas y todos. Nosotros trabajamos por y para
nuestros habitantes, con el firme propósito de ofrecerles
todos los medios a nuestro alcance para mejorar su calidad
de vida. Es por ello que cada año hacemos un especial
esfuerzo y adoptamos todas las medidas necesarias para
aliviar la presión fiscal que les pueden causar la subida de
tasas y/o impuestos. Trabajamos para nuestro pueblo y
nuestra ciudadanía y queremos que lo que paguen las y los
zumaiarras sea para todos ellos, porque nuestro principal
objetivo es ofrecer y garantizar servicios de calidad que
repercutan en su bienestar y mejoren su calidad de vida.
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El elevado coste del servicio municipal
de ayuda a domicilio ha hecho que,
durante estos últimos años, su demanda
baje notablemente y por ende, aumente
el empleo irregular en dicho sector. Por
ello, el Ayuntamiento, apostando por su
regularización, ha realizado un especial
esfuerzo y ha bajado considerablemente el
precio con el firme propósito de adaptarlo
a las necesidades de sus demandantes
y ofrecer a la ciudadanía un servicio de
calidad bajo unas condiciones de empleo
reguladas y realizado por especialistas.

NON ESKATU DEZAKET
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA
ZERBITZUA?
¿DÓNDE PUEDO SOLICITAR LA
AYUDA DOMICILIARIA?
Zumaiako Branka Udal
Gizarte Zerbitzu zentroan
En el Centro de Servicios
Sociales Branka
Helbidea Dirección
Aizkorri kalea 4
Telefonoa Teléfono
943 86 22 00
Helbide elektronikoa e-mail
gizartelangilea@zumaia.eus.
Ordutegia Horario
astelehenetik ostiralera de lunes a
viernes 08:15 -14:00
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HERRITARREN ESKURA

Zerbitzu honen beharra duten
pertsonei beren egoera eta
baldintzetara egokitutako
kalitatezkoa zerbitzua eskaintzea
da gure lehentasuna
Etxez etxeko laguntza zerbitzua Udalak mendekotasun
egoeran dauden pertsonei, adinekoei edota hauen
senideei eskaintzen dien zerbitzua da.
Horren bitartez ezintasun egoeran dauden pertsonei
egunerokotasuneko ekintzak betetzeko laguntza
eskaintzen zaie, etxeko garbiketa lanetarako, janaria
prestatzeko edo beren burua txukuntzeko, besteak
beste. Zerbitzuaren helburua da onuradunen autonomia
maila mantentzea horretarako etxean beharrezkoa
duten laguntza eskainiz.
Datuei erreparatuz, Zumaian familia eta pertsona ugari
dira zerbitzu honen onuradun, baina azken urteotan
eskaerak nabarmen egin du behera. Bilakaera horren
aurrean Udalak, zumaiarrak eta haien ongizatea

Zerbitzuaren kostua Coste del servicio
Astegunetan Laborables
Jaiegunak Festivos

ardatz hartuta, egoera aztertu du eta jaitsiera handi
horren arrazoi nagusia zerbitzuaren kostuan topatu du.
Hau da, ez da herritarren beharra jaitsi, zerbitzuaren
prezioa igo baizik. Horregatik, zumaiar askok
zerbitzua merkeago eskaintzen duten pertsonengana jo
dute. Langile horiek gehienek inolako kontraturik gabe
lan egiten dute eta modu honetara, herrian, enplegu
irregularra sortu da.
Egoera hori nola ahala sahiesteko eta zerbitzuari zein
laguntza eskaintzen duten pertsonen lanari bultzada
emateko, aurtengo ordenantza fiskalen baitan, Udalak
arreta berezia eskaini dio gaiari eta laguntza zerbitzu
horren kostua nabarmen jaitsi du.
Jaitsiera honen bitartez laguntza zerbitzu hau behar
duten pertsonen zein familien beharrei erantzuna
ematea du helburu udal gobernuak. Zerbitzuaren
kostua berriro ere laguntza hori jasotzeko oztopo bat
izan ez dadin gogor lan egingo du eta herritarren
beharretara egokituko du, pertsona horiei zein senide
guztiei laguntzeko eta haien eskaerei erantzuteko,
edozein delarik pertsona eta familia horien egoera
ekonomikoa.

LEHEN ANTES
21,29 €/orduko €/hora
22,87 €/orduko €/hora

ORAIN AHORA
17,50 €/orduko €/hora
18,50 €/orduko €/hora

Ikerketa beka eta ikastaroak etxez etxeko laguntza zerbitzua hobetzeko
Udalak zahartzaroan eta mendekotasun egoeran dauden pertsonen zaintza lanak aztertzeko ikerketa beka bat
eskaini du zaintza lanak nolakoak diren ezagutu eta aztertzeko. Horrela, lan horien inguruko ezagutza integrala
lortu eta etorkizunera begira, erronkak hauteman eta zerbitzuaren onuradunen bizimodua hobetu nahi du Udalak.
Ezagutza hori ahalik eta zehatzena izan dadin, herriko zaintzaileen bizipenak ezagutzeko laguntza eskatu du.
Prozesu honetan parte hartu ahal izateko, zerbitzu hau eskaintzen duten pertsonek zumaianzainduz@gmail.com
helbide elektronikora idatzi edo 943 86 50 25 telefonora deitu ahal izango dute 404 luzapenera.
Era berean, mendekotasuna duten pertsonen zaintzaileei zuzendutako formazio ikastaro bat ere antolatu du
Udalak. Azaroan zehar garatuko da eta helburu du pertsona hauen zaintza zerbitzuak hobetu eta bermatzea.

Beca de investigación y cursos para mejorar el servicio de ayuda domiciliaria
De cara al año que viene el Ayuntamiento ha hecho una firme apuesta
por mejorar el actual servicio de ayuda a domicilio y además de bajar
considerablemente el precio del servicio, ha otorgado una beca de
investigación destinada a conocer y estudiar el servicio de cuidados
que Zumaia ofrece a las personas mayores y a aquellas en situación de
dependencia, con objeto de obtener una visión integral del mismo.
Además durante el mes de noviembre también ofrecerá un curso teóricopráctico dirigido a las personas encargadas de ofrecer dicho servicio para
conocer sus aptitudes y actuales necesidades y mejorar la calidad del citado
servicio municipal.
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Apostamos por la
educación y formación
de especialistas en
el sector para ofrecer
un servicio municipal
de calidad
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AURRERA ERAMANDAKO EKINTZAK
INICIATIVAS LLEVADAS A CABO
UZTAILA 2016 JULIO
Puntanoetan eraikitzeko aurrera pausoak

ABUZTUA 2016 AGOSTO
Mugikortasuna hobetzeko
aurrerapausoak emanez
Guztiok dakigu udan, hondartza denboraldiarekin
batera, turismoa eta noski trafikoa ere nabarmen
areagotzen direla Zumaian.

Puntanoetako lur eremuan babes ofizialeko etxeak
eraikitzeko proiektua hainbat urtez geldi egon
ondoren, udal gobernuak ekimen hori berriro
ere martxan jartzeko pausoak ematen hasi da.
Horretarako Visesa etxebizitza sustatzailea den
sozietate publikoarekin harremanetan jarri eta
eremua libratzeko aurrerapausoak landu eta garatu
ditu. Besteak beste, aipaturiko eremuan etxebizitzak
eraikitzea oztopatzen duten lurren egoerari irtenbidea
nola eman aztertzen hasi da etorkizunera begira hori
konpondu ahal izateko.

Egoera horri aurre egiteko eta bereziki
aparkaleku egoera hobetzeko, besteak beste,
aurten tren turistikoa berreskuratu du Udalak.
Baina uda sasoian ez ezik, urtean zehar ere
herriaren eta herritarren mugikortasun eta
irisgarritasun egoera hobetu eta zumaiarren
beharrei erantzuna emateko, gobernuak,
Zumaiako auzoetako bizilagunekin bilerak
antolatu ditu egungo egoeraren inguruan haien
iritzi eta ekarpenak jasotzeko.

Avances en el proyecto de construcción
de viviendas de Puntanoeta
El actual gobierno municipal ha vuelto a poner en
marcha el proyecto de construcción de viviendas
de protección oficial en el entorno de Puntanoeta
después de que este haya estado paralizado durante
varios años. Para ello, ha trabajado y desarrollado
distintas vías para desatascar el citado espacio y
también ha analizado cómo dar solución al actual
estado de las tierras que hoy en día dificultan la
construcción de las viviendas y por consiguiente, el
avance del proyecto.

Mejorando la movilidad en Zumaia
Con la llegada del verano y la temporada
de playa Zumaia recibe numerosos turistas y
como consecuencia de ello, el tráfico aumenta
notablemente en el municipio.
Con el objeto de aliviar el problema que esto
conlleva y mejorar la movilidad y accesibilidad
de la ciudadanía más allá del periodo estival,
el actual gobierno organizó para septiembre
una reunión con los vecinos de varios barrios de
Zumaia con el objeto de conocer y recoger sus
opiniones y propuestas
al respecto.
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IRAILA 2016 SEPTIEMBRE
Plan Estrategikoaren aurkezpena

URRIA 2016 OCTUBRE
Ordenantza fiskalen onarpena
Urrian 2017rako ordenantza fiskalak onartu ziren.
Udalaren irizpide orokorra ahalik eta zerga eta tasa
gehien izoztuta mantentzea izan da, nahiz eta diru
sarrera publikoen eta gastuen arteko oreka mantendu
eta bermatzeko zenbait balio eguneratu behar izan
dituen, horien artean ura edo zabor tasa, esaterako.
Aldaketa nabarmenen artean etxez etxeko laguntza
zerbitzuaren kostuak izan duen beherakada da
aipagarriena; %17,81 murriztu da.

Urtebeteko prozesu irekiaren ondoren, zumaiarrekin,
herriko elkarte eta eragileekin eta udal talde
politiko eta teknikariekin elkarlanean landutako Plan
Estrategikoa aurkeztu zuen Udalak irailaren 28an.
Planak 79 proiektu jasotzen ditu 4 lerro estrategiko
nagusien baitan eta ekimen guztien helburua da
zumaiarren herri eredua zehazteko ibilbidea garatu
eta guztion artean etorkizuneko Zumaia eraikitzea.

Presentación del Plan Estratégico
El 28 de septiembre se presentó el Plan Estratégico
desarrollado conjuntamente por la ciudadanía, los
agentes y asociaciones municipales, los partidos
políticos y el personal técnico del Ayuntamiento y tiene
como objetivo definir las bases para la construcción
de un municipio con futuro que mejore la calidad de
vida de sus habitantes.

Enplegu sustapenerako Plana
Gobernu taldeak gogor heldu dio enplegu
sustapenari. Izan ere, gai honek herriaren zein
herritarren ongizatean zuzenean eragiten du eta,
beraz, pertsonak izanik udal jardunaren ardatz
nagusia, ezinbestekotzat jo du gobernuak Zumaian
lanpostu aukera berriak sortu eta enpleguari bultzada
ematea. Horiek horrela, Mankomunitatearekin
elkarlanean, 11 lanpostu betetzeko deialdia aurkeztu
zuen irailean 2016ko Enplegu Planaren baitan.

Plan para el fomento del empleo
El gobierno municipal ha establecido el fomento
del empleo como una de sus principales líneas de
trabajo a lo largo de su legislatura, por lo que, en
colaboración con la Mancomunidad, presentó, dentro
del Plan de Empleo de 2016, una bolsa de trabajo
con 11 nuevos puestos.
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Aprobación de las ordenanzas fiscales
El criterio general del Consistorio para las ordenanzas
fiscales de 2017 ha sido el de congelar todas las
tasas e impuestos posibles. Aun así, ha tenido que
modificar algunas de ellas para mantener y garantizar
el equilibrio
necesario entre los
gastos e ingresos
públicos de la
entidad, tales como
la tasa del agua
o la de basuras.
Entre los cambios
más significativos
destaca la bajada
del precio del
servicio de ayuda
a domicilio que
ha disminuido en
un 17,81%.

Aurrekontu parte hartzaileak
Datorren urtean Zumaian aurrera eramango diren
proiektuek herritarren behar eta eskaerei erantzun
diezaieten, gobernuak 2017ko aurrekontuetarako
zumaiarren proposamenak jasotzeko helbide
elektronikoa jarri du, aurrekontuak2017@zumaia.eus,
hain zuzen. Herritarrek abenduaren 1a bitarte egin
ahal izango dituzte ekarpenak.

Presupuestos participativos
El equipo de gobierno ha habilitado el correo
electrónico aurrekontuak2017@zumaia.eus para
que la ciudadanía envíe sus propuestas para los
presupuestos de 2017. Dichas aportaciones se
recogerán hasta el 1 de diciembre.
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2017KO ORDENANTZA FISKALAK
ALDAKETAK

Ordenantza fiskalen gaiak garrantzi
handia du herritarrengan eragin
zuzena dutelako
Ordenantza fiskalak Udalaren zerga, tasa eta
prezio publiko guztiak biltzen dituen araudia
da. Bertan Udalak eskaintzen dituen zerbitzu
guztiak biltzen dira, ordenantzak baitira udalerri
guztietako udaletxeen diru sarrera nagusia.
Udalak zerga eta tasetatik biltzen duen dirua
baliabide publiko bilakatu eta herritarrei
kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzera
bideratzen du bere osotasunean. Zerbitzu horiek
guztien beharretara egokitutakoak izateko,
ezinbestekoa da urtero errebisatzea. Hori
dela eta, ordenantzek aldaketak izaten dituzte
momentuko testuingurura egokitzeko.
Aurtengo ordenantza fiskalen baitan, udal
gobernuak, zerga eta tasa gehienei KPIa
(Kontsumoko Prezioen Indizea) aplikatzea erabaki
dute. Balio hori 0 izan denez, Udalaren irizpide
orokorra zerga eta tasa guztien balioak berdin
mantentzea izan da.
Hala eta guztiz ere, eta lehen aipatu bezala,
Udalaren eginkizuna da urtetik urtera Udalak
eskaintzen dituen zerbitzuen kostua eta zerga,
tasa eta prezio publikoetatik jasotzen dituen diru
sarrerak berrikusi, aztertu eta horien arteko oreka
bermatzea, izan ere, oreka horrek baldintzatzen
baitu udal zerbitzu guztien jarraipena. Horregatik,
berrazterketa horri erreparatuz balio gehiengoak
izoztuta mantendu badira ere, ezinbestean
zenbait zerga eta tasa igo behar izan ditu Udalak
aipatutako oreka mantendu eta zumaiarrei orain
arteko kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzen
jarraitu ahal izateko.

Udalaren betebehar eta ardura
izaten da betiere, kalitatezko zerbitzu
publikoak bermatzea
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Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga:
Gipuzkoako Foru Aldundiak eguneratu berri duen balio
katastralak zumaiarrek ordaindu beharreko diru kopuruan
igoera garrantzitsua eragin ez dezan, Udalak tipoak
egokitu ditu. Neurri horri esker, berrikuspen honen eragina
arindu eta herritarrek jasaten duten presio fiskala baretu
ahal izan du. Horrela, zumaiarrek gutxi gorabehera orain
arteko kuota berdina ordaindu beharko dute aldaketa
garrantzitsurik izan gabe.
El Ayuntamiento ha regulado y adecuado los tipos para
que la reciente actualización del valor catastral no afecte
ni repercuta en una cuantiosa subida en las cuotas de la
ciudadanía.

Ura, zaborrak eta kirol patronatuko tasak:

Urteetan zehar tasa hauek izoztuta mantendu dira eta
horrek emaitza defizitarioak eragin dizkio Udalari.
Defizit honi aurre egin eta sarrera eta gastuen arteko
oreka mantentzeko ezinbestean igo egin behar izan dira
aurten. Horiek horrela, ura %1 igoko da eta zabor tasa
%8. Kirol patronatuari dagokionez, ikastaroak %1 igoko
dira eta bazkide izateagatik ordaindu beharreko kuota,
aldiz, %1,42. Dena den, azken tasa horren kasuan, bi
salbuespen nabarmendu behar dira: 3-21 urte bitarteko
haur eta gazteek ez dute igoerarik izango kuotetan eta
udal gobernuaren proposamenari esker, berrikuntza
bezala, Diru sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE) edo
Gizarte Larrialdietako Laguntzen (GLL) onuradunen semealabek ez dituzte kiroldegiko tasak ordaindu beharko.
La tasa del agua subirá un 1% y la del servicio de basuras
un 8%. En cuanto a los cánones del Patronato de Deportes,
los cursillos subirán un 1% y la cuota de socios un 1,42%,
exceptuando las cuotas de los escolares y jóvenes de
entre 3 y 21 que se mantendrán congeladas. Asimismo,
no pagarán estas tasas los y las menores de las familias
beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o
Ayudas de Emergencia Social (AES).

Udalekuak eta Ludoteka zerbitzua:
Bi zerbitzu horien kuota ere izoztuta mantendu da azken
urteotan. Hori dela eta, hauen defizit ehunekoa oso altua
da. Zerbitzu horiek eskari handia dute eta orain arte oso
balorazio ona jaso dute. Beraz, kalitate hori mantentzeko
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Udalak kuotak
aldatu behar izan
ditu. Datorren
urteari begira
udalekuetan hileko
kuota 5,40€ igoko
da eta ludotekaren
kasuan, urteko 7€
gehiagoko kostua
izango du, hau da,
0,70 zentimo hileko.
Zerbitzu horiei dagokienez ere, DBE edo GLL onuradunen
seme-alabek ez dituzte tasak ordaindu beharko.
El servicio de colonias de verano aumentará 5,40€
mensuales y el de la ludoteca, en cambio, 7€ anuales.
En este caso, tampoco pagarán dichas cuotas las y los
menores de las familias beneficiarias de la RGI o AES.

Etxez etxeko laguntza zerbitzua:
Zerbitzuaren kostua laguntza hori jasotzeko oztopo bat
izan ez dadin eta zerbitzuari zein laguntza eskaintzen
duten pertsonen lanari bultzada emateko, Udalak etxez
etxeko laguntzaren prezioak nabarmen jaitsi ditu, zehazki,
%17,80 lanegunetan eta %19,10 jaiegunetan.
Con el objetivo de hacer asequible este servicio a
cualquier zumaiarra que lo necesite, el servicio de ayuda
domiciliaria ha bajado un 17,80% los días laborales y
un 19,10% los festivos.

Gizarte Zentroa:
Kasu honetan, podologo zerbitzuan euro bat igo da
kiropodiako zerbitzua eta 0,50€ ezinduentzako etxeko
zerbitzua. Ile-apaindegian aldiz, zerbitzu guztiek
0,50€ko igoera izan dute.
Sube un euro el servicio de quiropodia y 0,50€ el
servicio a domicilio para dependientes. En el caso de la
peluquería, aumentan 0,50€ todos los servicios.

Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga
Ibilgailu historikoek edota gutxienez 25 urteko
antzinatasuna dutenek %100eko hobaria izango
dute eta gutxien kutsatzen duten ibilgailuek (isuria 0),
ezaugarrien arabera, %75ekoa edota %40koa.
Obtendrán una bonificación del 100% los vehículos
históricos y/o aquellos que tengan una antigüedad
mínima de 25 años y los vehículos que menos
contaminen (emisión 0) podrán obtener también una
bonificación del 75% o del 40%, dependiendo de
sus características.
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Udalaren irizpide orokorra ahalik
eta zerga eta tasa gehien izoztuta
mantentzea izan da
BERRIKUNTZAK
San Telmo ermitan ezkontzak
Orain arte arautu gabe zegoen San Telmon ezkontzeagatik
ordaindu beharreko diru kopurua eta datorren urtetik aurrera
gainerako eraikinetan aplikatzen den prezio berdina
ordaindu beharko da, hau da, 43,15€.
Al igual que se
hace en todos los
demás edificios
municipales, a
partir del año que
viene habrá que
abonar 43,15€
para casarse en
la ermita de
San Telmo.

Filmaketak egiteko tasa
Azken urteotan Zumaiak zine eta telebista arloan izan
duen ospea ikusirik, Udal gobernuak tasa berri bat
sortu du, orain arte ez baitzegoen filmaketak arautzeko
ordenantzarik. Horiek horrela, interesdunek 300€
ordaindu beharko dituzte eguneko eta kokalekuko,
ikus-entzuneko lanak irabazi asmoa duenean. Ikusentzunezko hori euskaraz den kasuetan, hala ere, tasa
honen kostua150 eurokoa izango da.
Las productoras deberán pagar 300€ por cada día
y localización si la finalizad del trabajo es lucrativa,
salvo que la producción sea en euskera, en cuyo caso,
deberán pagar 150 euros.

Egoiliarren txartela
Datorren urteari begira gobernuak herriko aparkalekuen
antolamenduan egin nahi dituen hobekuntzak aintzat hartuta,
egoiliarrentzat ibilgailuak aparkatzeko txartelaren prezioa
ezarri da. Urteko 15€ko kostua izango du eta bigarren txartela
behar izanez gero 25€ ordaindu beharko dira.
Se ha establecido el precio de la tarjeta de residentes
para el estacionamiento de vehículos: costará 15€ por
año y en el caso de necesitar una segunda tarjeta, ésta
última tendría un coste de 25€.
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ZUMAIARRENTZAT LANEAN

BERRIAK
AXULAR - P. ETXEZARRETA EREMUA
HERRITARTUKO DA
BULEVARIZACIÓN DEL ENTORNO
AXULAR - P.ETXEZARRETA

dago. Lehen bulegoan, ordenagailu bitartez,
Mankomunitateko teknikariek, egungo eskaintzaren
inguruko informazioa eman eta lana bilatzeko
laguntza eskainiko diete herritarrei. Bigarren
bulegoan, aldiz, norbanako atentzioa eta
aholkularitza zerbitzua eskainiko zaie zumaiarrei.
Bulegoa hileko hirugarren ostegunetan zabalduko
da goizeko 09:00etatik 14:00etara bitartean.
Herritarren artean harrera ona izanez gero,
zerbitzua areagotzea aurreikusi du Udalak. Era
berean, herritarrek harrera@urolakosta.eus helbide
elektronikora bideratu ahal izango dituzte beraien
eskaera eta beharrak, ostegunetan bulegoetan
eskainiko den zerbitzua ahalik eta zehatzena eta
egokituena izan dadin.

Axular - P. Etxezarreta eremuan oinezko ugari
ibiltzen dira, bereziki haurrak, bertan baitago
kokatuta Maria eta Jose ikastetxea. Espaloiak oso
estuak dira eta autoak abiadura handian pasatzen
dira; hori dela eta, udal gobernuak, egungo
egoera honi irtenbidea eman eta oinezko guztien
eta bereziki haurren segurtasuna eta irisgarritasuna
hobetu eta bermatze aldera, hainbat egokitzapen
egingo ditu. Alde batetik, espaloiak zabalduko ditu
errepidearen bi noranzkoak errespetatuz, baina
bidea estuagoa izango da, beraz, autoek polikiago
joan beharko dute. Bestalde, aparkalekuak ere
doituko ditu eta gainera, bide gorriari jarraipena
emango dio bizikletek bertatik inolako arriskurik
gabe igaro daitezen.
Con el objeto de garantizar la seguridad de los y
las viandantes y en especial de los escolares de la
zona se ampliarán las aceras manteniendo el doble
sentido de circulación pero la carretera será más
estrecha, por lo que los coches deberán circular
más despacio. Asimismo, se habilitarán varias
plazas de aparcamiento y se dará continuidad al
actual bidegorri.

ENPLEGU ZENTROA ZABALDU DA
INAUGURADO EL CENTRO DE EMPLEO
Gaur egun garapen ekonomikoak gizarte ongizatea
bermatzen duela jakinik, udal gobernuak,
enpleguaren sustapena lan ardatz hartuta, martxan
jarri berri du Urola Kostako Mankomunitatearekin
batera, Zumaiako Enplegu Zentroa. Hogarreko
lehen solairuan kokatu da eta bi bulegoz osatuta
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El nuevo Centro de Empleo tiene su sede en la
primera planta del Hogar del Jubilado y abrirá sus
puertas el tercer jueves de cada mes, de 09:00
a 14:00. El centro dispone de dos oficinas en las
cuales se informará a la ciudadanía en torno a la
actual oferta y también se le ofrecerá un servicio de
atención y asesoría personalizada.

SKATE PARK BERRIA ZUMAIAN
NUEVO SKATE PARK EN ZUMAIA
Invert skate
klubeko kideeketa
gainerako herriko
patinatzaileek
azkenean izango
dute beraiei
zuzendutako
gunea. Skate park
berria Marianton
parkean kokatuko
da eta ia 700
metro karratuko
azalera izango du.
Idazketa prozesua
hasi aurretik,
Udalak hainbat bilera egin ditu skate klubeko zein
gainerako patinatzaileekin, parkearen erabiltzaile
nagusiak izango diren kide hauen beharrak ezagutu
eta identifikatzeko. Proiektuaren idazketa lana
abendurako amaitu eta skate park berria 2017rako
prest egotea aurreikusi du Udalak.
El nuevo skate park, previsto para 2017, se situará
en el parque Marianton y tendrá una superficie de
unos 700 metros cuadrados.

AZAROA

2016 NOVIEMBRE

IRITSI DA EUSKARAREN ASTEA!
YA ESTÁ AQUÍ LA SEMANA DEL EUSKERA
Datorren azaroaren 29tik
abenduaren 4ra bitartean
hainbat ekimen eta
ekintza egingo dira
Zumaian Euskararen
Astea ospatzeko.
Asteartean, hilak 29,
Gutik zura dokumentala
eskainiko da Aita Mari zinean
arratsaldeko 19:00etan. Asteari jarraipena
emateko, abenduaren 1ean, Julene Azpeitia ipuin
lehiaketaren sari banaketa izango da Alondegian
19:00etan eta jarraian Lekord taldeak Sokak
ikuskizuna aurkeztuko du. Abenduaren 3an
Euskararen Eguna ospatuko da eta herriko talde
zein elkarteekin batera euskararen desioen zuhaitza
osatuko da Beheko Plazan. Bertan Gabonetako
zuhaitz bat irudikatu eta txarteletan euskarari lotuta
dituzten nahiak zintzilikatuko dituzte.
Animatu ekintzetan parte hartzera! Bizi gaitezen
guztiok euskaraz!
Zumaia celebrará, del 29 de noviembre al 4 de
diciembre, la semana del euskera. Entre las muchas
actividades organizadas para reforzar el uso del
idioma, destaca la formación del Árbol de los
deseos que se llevará a cabo el 3 de diciembre,
Día del Euskera en la plaza Eusebio Gurrutxaga.

ESKAINTZA ZABALA GURE ESKURA!
GRAN OFERTA Y VARIEDAD AL ALCANCE
Gabonen atarian Udalak apustu berezia egin
nahi du herriko merkataritza eta ostalaritza indartu
eta bultzatzeko. Zumaian kalitatezko denda eta
tabernak ditugu eta ez dugu urrutira joan beharrik
beharrezkoa duguna aurkitu eta erosi ahal izateko.
Horregatik, Udalak herritarrak animatzen ditu
Gabonetako erosketak herrian egin ditzaten.
Aukera, eskaintza, zozketa eta sari ugari daude
zuon zain!
Hemen lehena: azaroaren 25ean ostiral beltza
ospatuko da, milaka deskontu eta 100€ko bi
sarirekin. Ez galdu aukera paregabe hau!
A punto de dar comienzo a la campaña de
navidad, el Ayuntamiento anima a la ciudadanía a
que hagan sus compras de navidad en el municipio,
de modo que apoyemos y protejamos nuestro
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comercio, promoviendo el consumo local. Para
calentar motores, el próximo 25 de noviembre se
celebrará el Viernes Negro. ¡Miles de descuentos,
ofertas, sorteos y premios os esperan! ¡No os lo
perdáis!

ZUMAIAN BIDAIA-TÚ
BIDAIA-TÚ EN ZUMAIA

BidaiaTÚ proiektua dinamika berritzaileen bitartez
herritarrak elkarrekin harremanetan jartzean datza.
Horretarako Udalak bi saio egin ditu, urriaren 5ean
lehena eta 18an bigarrena.
Bilera horietan, aniztasunari erreparatuta, Zumaian
hainbat arlotan erreferente diren pertsonak bildu
dira, euskaldunak zein erdaldunak. Helburua:
elkarren arteko “zubiak” eraiki eta hizkuntza aldetik
norberaren errealitatearen ikuspuntua ezagutzea
herritarren eta hizkuntzen arteko elkarbizitza
lantzeko. Horiek horrela, elkarrizketa saio horietan,
bakoitzaren esperientziatik abiatuta, pertsonak
eta norberaren burua ikusteko eta interpretatzeko
bakoitzak daukagun moduaz hitz egin eta hori gure
egunerokotasunean zenbateraino den lagungarri
edo oztopo aztertu da.
Solasaldi honek oso harrera ona izan du parte
hartzaileen artean eta momentuz proiektua
amaitutzat eman bada ere, Udalak gaiari jarraipena
emateko bideak aztertuko ditu.
El programa BidaiaTÚ es un proyecto que trata de
fomentar e impulsar relaciones entre la ciudadanía
de Zumaia. Tiene como objetivo construir puentes
entre sus habitantes, atendiendo siempre a la
diversidad de nuestro municipio.
Para ello, se han organizado dos sesiones, una el
5 de octubre y otra el 18 del mismo mes y aunque
esta experiencia se ha dado por finalizada el
Ayuntaminento estudia la posibilidad de seguir
ahondando en ella.
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GAME OF THRONES ZUMAIAN
Zumaia eszenatoki bilakatzen...
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Parte hartu nahi izan zutenak...

Parte hartzea lortu zutenak...
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ZUMAIARREN TXOKOA
KALE INKESTA - GAME OF THRONES - Zer iruditzen zaizu Zumaian grabatzea?
ITZIAR OSA - Dendaria Gee zapata dendan
Zer iruditzen zaizu Game of Thrones Zumaian filmatzea?
Oso ondo iruditzen zait. Horrelako telesail bat herrian grabatzea aukera
ona da mundu osoan zehar Zumaia mapan kokatua izateko eta hori
azkenean publizitate handia da, eta gainera doan.

Alde onak eta txarrak. Zer ekarriko du?
Nire kasuan negatibotzat gauza bakarra jo dut, hondartza itxita
egotearena, alegia.

Gustatuko litzaizuke Zumaian horrelako beste zerbait grabatzea?
Bai, nigatik ongi etorriak izango dira.

ALAITZ GOROSTIZA - Tabernaria
Zer iruditzen zaizu Game of Thrones Zumaian filmatzea?
Nire ustez pixka bat pasatu egin dira. Izan ere, hasiera batean hondartza
astelehenean itxi behar zuten, azkenean, ostegun gauean itxi zuten eta
hondartza guztia eta inguruak beraientzat hartu dituzte. Itxita egon den bitartean
ez naiz hondartzara gerturatu. Ez dut telesaila jarraitzen, beraz, ez zait axola.
Alde onak eta txarrak. Zer ekarriko du?
Niri pertsonalki ez dit ezer positiborik ekarri telesail hori Zumaian grabatzeak,
baina, negatibo bezala noski, hondartzara ezin joan izatea esango nuke. Horrez gain, honek turismo igoera
ekarriko du eta OTA jartzearen erabaki hori honek bultzatu duela pentsatzen dut.

Gustatuko litzaizuke Zumaian horrelako beste zerbait grabatzea?
Ez dut telesailik jarraitzen, beraz, berdin zait. Baina adibidez 8 apellidos vascos filmatu zutenean ez zen
horrenbesteko tirabirarik izan.

ARANTZATZU GARCIA
Zer iruditzen zaizu Game of Thrones Zumaian filmatzea?
Niri primeran iruditzen zait, azken finean, gure herria ezagutarazteko
lagungarria delako eta ondorioz turismoa areagotu egingo delako.
Honi esker diru sarrerak igo egingo dira eta horrela, dendek aurrera
egin ahal izango dute eta produktu gehiago ekarri ahal izango dituzte
gure dendetara, zumaiarrok denetik izan dezagun beste inora joateko
beharrik izan gabe.
Alde onak eta txarrak. Zer ekarriko du?
Nire iritziz emaitzak positiboak izango dira, baina noski, alde txarrak
ere izango ditu, azkenean turista gehiegi etortzen badira, herrian dugun intimitate eta lasaitasun hori
galtzeko arriskua egongo litzatekeelako.

Gustatuko litzaizuke Zumaian horrelako beste zerbait grabatzea?
La que se avecina telesaila jarraitzen dut eta adibidez hori hemen grabatzea gustatuko litzaidake, baina
batik bat jende famatua ikusteko.
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JANIRE CASTAÑAR - Dendaria okindegi batean
Zer iruditzen zaizu Game of Thrones Zumaian filmatzea?
Nik begi onez ikusten dut telesail horren grabaketa, azken finean
turismo igoera ekarriko duelako gure herrira eta era berean herriko
merkataritzan onurak ekarriko dizkiolako.
Alde onak eta txarrak. Zer ekarriko du?
Alde negatiboren bat azpimarratzekotan, agian turismo horrek
suposatu dezakeen prezio igoera esango nuke, honek azkenean
turistei bezalaxe norberaren ekonomian eragina izango duelako.

NEREA HERNANDEZ
Zer iruditzen zaizu Game of Thrones Zumaian filmatzea?
Niri ondo iruditzen zait. Herriari propaganda ona egitea dela pentsatzen dut
eta gauza asko altxatzen lagunduko duen zerbait izan daiteke.
Alde onak eta txarrak. Zer ekarriko du?
Honen inguruko zerbait negatiboa? Bai, kalean entzuten diren zurrumurru
guztiak: hau kendu dutela, bestea egin dutela... Baina, zein puntutaraino da
hau negatiboa? Azkenean gizakiok egin dugun zerbait baldin bada, gero
berriro egin daiteke.

Gustatuko litzaizuke Zumaian horrelako beste zerbait grabatzea?
Bai, nigatik primeran. Azken finean ez diot alde txarrik ikusten halakoak
Zumaian egiteari.

IELTXU CABALLERO - Game of Thronesen segurtasun lanetan
Zer iruditzen zaizu Game of Thrones Zumaian filmatzea?
Turismoari begira oso ondo, ikusi besterik ez dago 8 apellidos vascos
filmarekin gertatu zena eta hori estatu mailan bakarrik izan zuela oihartzuna.
Hau aldiz mundu osoan ezagutzen den telesail bat izanik, zer esanik ez!
Alde onak eta txarrak. Zer ekarriko du?
Gauza onak eta txarrak. Herri lasaia izanik bat-batean turismo gorakada
hori izateak agian zenbait herritar eta auzotarrei ez zaie gustatuko, normala
den bezala.
Gerturatu al zara Itzurun hondartzara ea zerbait ikusten dezun?
Bai, baina bertan ere langileoi ez digute utzi gauza asko ikusten ezta kontatzen ere.
Zergatik eman zenuen izena lan poltsan, lanagatik edo telesaileko saltsak bizitzeko?
Lan bila nenbiletako batik bat. Ni egia esan ez naiz ez telesailaren jarraitzaile. Filmaketa astean, lankide
batzuek esan zidaten “begira, hor dator aktore bat!”, eta nik egia esan ez nekien ea aktorea edo
cateringeko norbait zen! Ziur nago pertsona bat baino gehiago apuntatuko zela kuriositateagatik, baina ez
da nire kasua.

Gustatuko litzaizuke Zumaian horrelako beste zerbait grabatzea?
Nik egia esan ez dut telebista ikusten, beraz, berdin zait.
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IBON GAINZA
Tronos 2016 prozesuko parte hartzaile zumaiarra
Ibon Gainza Arakistain es un hombre zumaiarra de 43 años que
ha participado en el proceso de producción y rodaje de la serie
internacional Juego de Tronos. A pesar de que su intención inicial
era la de presentarse para figurante, antes quiso probar suerte
en la bolsa de trabajo que puso en marcha la productora. De
este modo, el hecho de ser un zumaiarra con un amplio bagaje
y conocimiento sobre el medio marino y el mar como antiguo
trabajador del Astillero Balenciaga y su dominio del ingles le han
abierto las puertas para formar parte del equipo de producción y
rodaje de la serie y vivir así una nueva experiencia.
Zein izan da zure eginkizuna prozesuan zehar? Zein
lan egin dituzu?
Ni marine deritzon sailean izan naiz lanean. Filmaketan
zehar itsasoko hainbat eszena filmatu behar izan dira.
Horretarako, ekoiztetxeak itsas gizon edo marinelen
enpresa pribatu bat azpikontratatzen du. Enpresa honek,
ordea, filmaketa lanak egitera joaten diren tokiko biztanle
bat nahi izaten dute taldean, bertako itsasoaren inguruko
ezagutzak dituena. Kasu honetan Zumaiara etorri direnez,
zumaiar bat nahi zuten, ezagutza hauez gain, ingelesa
ondo menderatzen zuena, elkarren arteko ulermena
errazteko, beharrezkoak izaten dituzten zerbitzuak non
dauden erakusteko, bitartekaritza lanak egiteko, kontratuak
bideratzeko, etab. Beraz, nire lana hori izan da, batik bat
itzultzaile lanak egitea, hondartzako mareen azterketak
egitea, zerbitzuak eskatu eta eskuratzea eta filmaketa
aurrera eraman ahal izateko zenbait erosketa egitea.
Zer nolakoa izan da bizipena? Bitxikeriarik? Zer
azpimarratuko zenuke?
Prozesu guztian zehar bi etapa nabarmenduko nituzke:
filmazio astea batetik eta aurreko 3-4 asteko prestaketa
lanak bestetik. Lehenengo asteak ez ziren oso estresagarriak
izan, denborarekin antolatu eta egiten baitituzte lanak.
Nire kasuan portuko kideekin edo Gurutze Gorrikoekin
harremanetan jarri behar izan nuen, submarinisten txalupak
eskuratzeko lanak martxan jarri, Itzurunen mareen neurketak
egin… Filmaketa asteari dagokionez, ordea, atsedenik
gabekoa izan da. Goizeko 7etan hasi eta arratsaldeko 7ak
arte etengabe aritu gara lanean. Lehen orduan hondartzara
joan, dena koordinatuta zegoela ziurtatu eta ondoren egun
guztia bertan igaro zure eginkizunak betetzen noski.
Bitxikeria bezala, aktoreak aurrez aurre ikusi ahal
izana aipatuko nuke. Ez naiz telesail honen jarraitzaile
sutsua baina sentsazio arraroa izan da beraien alboan
egotea. Dena den, ez nuen beraiekin hitz egiteko
aukera izan, langile bakoitzak bere taldeko kideekin
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bakarrik hitz egiten du.
Bestalde, asko harritu nauen beste gai bat logistikarena
izan da. Momentu oro talde guztia dago martxan,
guztiek dakite zer egin… Izugarria da! Ikaragarrizko
koordinazio lana dago guztiaren atzean.
Zer izan da prozesu honen onena? Eta txarrena?
Niretzat orokorrean guztia izan da positiboa. Azken
finean, Game of Thrones bezalako telesail baten
barruan lan egitea oso aberasgarria izan da, jende
berria ezagutu dut eta esperientzia berri bat bizi ahal
izan dut. Nire kasuan ez dut ezer txarrik aipatzeko.
Agian esan dezaket ingelesak Londresekoak zirela eta
beraien ingeles itxia batzuetan zaila egiten zitzaidala
ulertzea, haien hitz jokoak, bromak… baina hori
lehendabiziko egunetan soilik.
Zerk du lan karga handiagoa, prestaketa edo
grabaketa lanek? Zergatik?
Zalantzarik gabe grabaketa prozesua biziagoa
da, prestaketa lanak azkenean denborarekin egiten
dira eta ez duzu horrenbesteko presioa nabaritzen.
Grabaketa egunak, ordea, luzeak egiten dira,
eszena bakoitza birritan errepikatzen baita.
Zer iruditzen zaizu horrelako telesail bat Zumaian
grabatu izana?
Printzipioz filmatu diren beste filmekin bezala, ez dut
inolako arazorik ikusten. Aurreko grabaketek izan
duten oihartzuna ikusita, ordea, honek izan dezakeen
arrisku bakarra herrira erakarri dezaken turismo
masiboa izan daiteke, baina hau ondo kudeatuz
gero, arazo berezirik ez dela sortuko iruditzen zait.
Eta orain zer?
Oraingoz bukatu da nire proiektua, erlazio onak egin
ditut bai Espainiako jendearekin, baita Ingalaterrakoekin
ere, beraz, orain nork daki! Orain gogotsu 7.
denboraldia ikusteko. Ea Zumaia ezagutzeko gai garen.
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PETER WELTER
Fresco Film ekoiztetxearen zuzendaria | Director de la productora Fresco Film
Urteak daramatza Peter Welterrek
ikus-entzuneko munduan murgilduta.
Aktore gisa hasi zen baina laster ohartu
zen kameraren atzean zegoela bere
benetako bokazioa. Horrela, urtetan
zehar langile autonomo bezala lan egin
ondoren, 2006an Malagako Fresco
Film ekoiztetxearen zuzendaritza eta
gidaritza hartu zuen bere gain.
Orduz geroztik Fresco Film-ek hainbat
lan egin ditu: telesailak, publizitatea,
argazki kanpainak… Baina lan
hauen guztien artean arrakastatsuena
eta guztiontzat ezagunena Game
of Thrones telesaila izan da dudarik gabe. Duela 3 urte hasi zen Fresco Film HBO nazioarteko
ekoiztetxearekin harremanetan eta gaur egun elkarlanean dihardute oraindik. Horri esker, Peter
Zumaian egon berri da telesaileko filmaketa lanetan. Gehiago jakin nahi? Jarraitu irakurtzen!
¿Cuál es el papel de Fresco Film en el proceso de
Tronos 2016?
Fresco se encarga de toda la producción de la serie
en España. Dicha labor comienza por la búsqueda
de localizaciones, la búsqueda de personal,
material, hoteles, transporte, infraestructura, permisos
de rodaje… También pasa por llevar la producción y
el rodaje en España y termina por el cierre contable
meses después del rodaje.
¿Qué funciones cumple?
Básicamente toda las tareas requeridas por una
producción de este tamaño, como si fuera una
película de producción propia, sólo que no es
producción propia sino por encargo de una
productora extranjera.
Además de Fresco Film, ¿qué personal de la HBO ha
estado en Zumaia durante el proceso?
El elenco artístico (actores, directores, guionistas),
productores, y personal técnico.
¿Por qué se escogió Zumaia como escenario para el
rodaje? ¿Qué características especiales tiene Itzurun
para la grabación de la serie?
Estuvimos buscando playas a lo largo de toda
la franja atlántica española. Precisaban muchos
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requisitos que tenían que coincidir, y en Zumaia las
encontramos. Sus peculiares formaciones rocosas
del Flysch, sus escaleras de piedra oscura y su
amplia playa Itzurun reunía los requisitos, por lo
que fue aceptada como localización por todo el
equipo creativo.
Por último, ¿cuál es tu valoración de vuestro paso
por Zumaia?
Muy positiva. La acogida de un rodaje y
equipo de esta índole siempre es complicada,
ya que implica ciertos inconvenientes
temporales para la población. Pero dicho
impacto puede resultar muy positivo en la
convivencia entre el equipo y la población y
resultar beneficioso, sobre todo a largo plazo,
para aumentar el turismo y la economía de una
localidad. Y sin olvidar los recuerdos de todo
aquello, una vez que sale
en pantalla.
La acogida en Zumaia ha sido muy positiva
y la colaboración por parte de población,
empresas e instituciones maravillosa. Han
surgido muchas amistades y grandes recuerdos
que se quedarán guardados durante mucho
tiempo en la retina.
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ZUMAIAKO DARAHLI ELKARTEA - SAHARAREKIN ZUBIAK ERAIKIZ Hara nola kontatzen duen Samuel Ruizek, Darahli elkarteko zuzendariak, elkartearen sorrera zein izan zen.
2006. urtean Maria eta Jose ikastetxeko eta Zumaiako Institutuko lagun talde handi bat Sahara bidean
jarri ginen esperientzia berri bat bizitzeko irrikaz. Bertan aurkitu genuena, ordea, gure uste edo ametsetan
imajinatu genuena baino haratago zihoan. Esperientzia berri baten bila joan eta bizipen eta sentimendu
ugarirekin egin genuen topo, memoria eta bihotza hunkitzen dizkizuten horietarikoak, alegia. Izugarriak,
aberasgarriak eta bereziki ahaztezinak guztiak. Hunkituta eta maiteminduta bueltatu ginen bertan
bizitakoari jarraipena emateko desio eta indarrarekin. Herri sahararrari gure elkartasuna adierazi eta
laguntza eman nahi genion. Munduari sahararraren bizimodua, balioak, kultura eta pentsamoldea
ezagutarazi nahi genizkion. Eta horrela, 2006-2007an ikasle zein irakasleek, gure desio eta indarrak
batuz, bidaia hark gure memoria eta bihotzean sortu zuenak bultzatuta, Darahli Elkartea sortu genuen.
Dagoeneko ia 10 urte bete ditu Zumaiako elkarte honek eta funtsa beti bera izan da: herri sahararrarekin
zubiak eraiki eta herrialdea garatzeko aurrera pausoak ematen jarraitzea.

Zumaia comenzó a estrechar lazos con el pueblo saharaui en 1996. A pesar de que la asociación Darahli aún no
se había constituido, varios de sus fundadores y ahora miembros de la asociación comenzaron a coordinar y llevar
a cabo diversos proyectos de cooperación y ayuda en los campamentos de los refugiados saharauis de Tindouf, en
Argelia. Allí surgió el compromiso hacia el pueblo sarahaui y allí surgió también la voluntad y el deseo de trabajar
para mejorar la situación de todas aquellas personas refugiadas que tuvieron que abandonar sus hogares huyendo
de la guerra. Y fue así como el viaje realizado en 2006 por un grupo de jóvenes, adultos y profesores y profesoras
de la Ikastola Maria eta Jose y el instituto de la Herri Eskola de Zumaia cambió el rumbo de todo. Aquel viaje les
aportó la fuerza, el valor, el impulso y especialmente la determinación más que suficiente para crear la Asociación
Darahli. Todos ellos tenían un objetivo claro en mente y un largo viaje por delante para lograrlo.
Gaur egun milaka eta milaka saharar bizi dira Aljeriako
herrialdeetan errefuxiatu gisa eta Darahli elkarteak
hainbat ekimen eta ekintza antolatzen ditu urtero horien
alde. Nabarmen dira horien artean boluntariotza eta
laguntza zein lankidetza programak. Esaterako, Zumaiak
harreman estua du Aljeriako Zug herriarekin eta, 3 urtetik
behin, Maria eta Jose zein Herri Eskolako Institutuko
gazte zein irakasle eta elkarteko kideez osatutako 6070 laguneko talde bat bertara joaten da errefuxiatuei
laguntza eskaintzera. Bidaia horrek astebete irauten du
eta 7 egunetan zehar boluntarioek hainbat proiektu eta
ekintza eramaten dituzte aurrera. Eguzki plakak jartzen
dituzte eta bertako eraikinetan egokitzapen lanak ere
egiten dituzte: paretak pintatu, argindarra jarri… Horrez
gain, bertako haurrekin zenbait tailer, jolas eta antzerki
ere egiten dituzte bi herrialdeen arteko harremanak
eraikiz eta jorratuz. Era berean, bidaia hori bertako
ospitalera sendagaiak emateko ere aprobetxatzen dute,
baina azpimarragarria da Darahli bertako eskola eta
osasun zentroekin etengabeko harremanetan egoten
dela sahararrei uneoro laguntza eman ahal izateko.
Bidaia handi horrez gain, urtero elkarteko hiru kide
Zugera bueltatzen dira laguntza eta lankidetza proiektu
horri jarraipena eman ahal izateko. Horrela bada,
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Zumaiarrak Zug-en lanean - Peio Romatet-en argazkia

eguzki plaken instalakuntzarekin jarraitu edo behar
handiena duten familiei laguntza eskaintzen diete.
Era berean, urte ugari daramatza Darahlik Oporrak
Bakean deituriko programa ere antolatuz eta aurrera
eramaten duen proiektu garrantzitsuenetariko bat da.
7 eta 12 urte bitarteko haur sahararrak Euskal Herrira
etortzen dira udako oporrak igarotzera eta elkartea
ume guztien egonaldia antolatzeaz arduratzen da.
Era berean, Zumaiako hainbat gazte boluntario gisa
aurkezten dira monitore lanak egiteko eta haurrekin
denbora pasatzeko.

AZAROA
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Darahli elkartea Zugeko errefuxiatuen kanpamenduan - Peio Romatet-en argazkia

Sahararren errekonozimendu politikoaren bila
Darahliren helburua da ere egungo gizarteak
errefuxiatu sahararren egoeraren inguruko
kontzientzia hartzea eta horretarako sentsibilizazio
kanpainak egiten ditu maiz. Horien bitartez,
boluntarioen laguntza humanitarioaz gain,
instituzio eta erakundeen laguntza politikoa lortu
eta aldarrikatu nahi ditu, herri sahararrak nolabait
faltan duen errekonozimendu politikoa lor dezan.
2017an hamar urte beteko ditugu…
Bai, 10 urte daramatza dagoeneko errefuxiatuta
dauden sahararren alde lan egiten eta hau hasiera
besterik ez da. Oraindik milaka proiektu berri
ditugu buruan eta lan asko gelditzen da egiteke.
Baina honaino iritsi izanak ere badu bere balioa
eta guk, zuekin batera, ospatu egin nahi dugu.
Oraindik ezin dizuegu askorik esan, baina zenbait
hitzaldi, erakusketa, kontzertu eta bestelako ekintza
antolatuko ditugula aurreratzen dizuegu. Adi egon!
Bitxikeria
Ziur baten batek baino gehiagok dagoeneko
galdetu diola bere buruari ea nondik datorren
Darahli hitza, ez baita batere ohikoa gure
hizkuntzan. Guk gauza bera galdetu dugu eta
hona hemen erantzuna. Antza denez, Darahli
hitzak, hassania hizkuntzan, Saharako Zug
herrialdean erabiltzen den hizkuntzan, alegia,
“besarkatu” esan nahi du. Beraz, izen honek ondo
asko egiten dio erreferentzia elkartearen oinarri eta
izaerari: Sahara eta Zumaia elkartzea, elkarren
arteko zubiak eraikitzea eta bi herrialdeen arteko
harremana sustatzea.

“02”

Queremos fomentar la cooperación, la
solidaridad, el respeto y en especial el
compromiso hacia el pueblo saharaui

SAHARAREN ALDE LAN EGIN NAHI DUT
Darahli elkarteak ateak zabalik ditu Sahara eta
sahararren alde lan egin nahi duen ororentzat.
Interesa baduzu elkarteko edozein kiderekin
jar zaitezke harremanetan sare sozialen bidez,
helbide elektronikora idatzita edo nahiago
baduzu elkartera hurbil zaitezke gu ezagutzera!

Animatu!
HARREMANETARAKO|CONTACTO
www.facebook.com/darahli/
twitter.com/darahli.
darahlizumaia@gmail.com
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ALDERDIEN IRITZIA
ZUMAIA PARTE HARTZAILE ETA ERAIKITZAILEA
Herritarren inplikazioa
eta partaidetza
sustatzearen aldeko
apustua egin dugu
guztion artean
Etorkizuneko Zumaia
eraikitzeko
Denbora aurrera doan einean guk ere aurrera egiten
dugu, konturatu gabe bada ere. Egungo gizartea
aldatuz doa eta gu garai berrietara moldatzen gara.
Baina aldaketa guztiek noski, behar, nahi eta desira
berriak pizten dizkigute.
Eta hemen hasten da Udalaren eginkizun eta betebehar
nagusia: zumaiarrei behar berri horietara egokitutako

erantzuna ematea, alegia. Nola nahi dugu gure
etorkizuna eraiki, Zumaia egungo aldaketetara egokitu
gabe? Nola nahi dugu herritarrentzat Etorkizuneko
Zumaia sortu herria beren benetako beharretara
moldatu gabe? Eta nola nahi dugu guztiok etorkizuneko
ibilbidean bat egin, elkarren beharrak, nahiak eta
desirak ezagutzen ez baditugu?
Guk, EAJ-PNVren udal gobernuak ez dugu zalantzarik egiten.
Ibilbide hori jorratzeko eta aukera berriez jositako Zumaia
sortzeko ezinbestekoa da elkar ezagutzea. Ezinbestekoa
da zumaiar ororen behar, kezka, nahi eta desirak zeintzuk
diren jakitea. Eta noski, horretarako ezinbestekoa da
herritarrengandik gertu egotea. Zumaiarren zerbitzura
egotea. Zumaiarrak entzutea, alegia.
Hori da gure xede eta lehentasuna. Eta hori izan da aurten

ESTILO KONTUA
“Batzuek beren iritzia
edozerren gainetik jarri
nahi izaten dute, beste
batzuk berriz besteen
lekuan jartzen saiatzen
dira, eta heuren
iritziak entzuten”
Norbaiti buruz “estiloa” daukala diogunean, mezu positiboa
zabaltzen ari gara, dotorezia eta elegantziarekin lotzen dugu,
nahiz eta ez izan oso kontzeptu zehatza.Psikologiak ere
erabiltzen du ‘estilo’ hitza, kasu honetan modu neutralagoan,
taldeen gidaritza eramateko modu desberdinak sailkatzerakoan
(dela kirol entrenatzaileen kasua, dela enpresa zuzendariena,
agintari politikoena edo bestelako edozein talde gidariena).
Sailkapen hauetan azaltzen diren estiloak estereotipoak dira,

inor ez da errealitatean %100ean estilo bateko edo besteko.
Muturreko estiloak autoritarioa (edo autokratikoa) eta
demokratikoa dira (tartean badaude beste batzuk: paternalista,
permisiboa, burokratikoa, hierarkiazalea, eta abar…).
Esan bezala, inor ez da %100ean estilo konkretu baten
adierazle garbia, baina joerak badaude.
Batzuek beren iritzia edozerren gainetik jarri nahi izaten dute,
beste batzuk berriz besteen lekuan jartzen saiatzen dira, eta
heuren iritziak entzuten.
Batzuk protagonismo guztia berenganatzen saiatzen dira,
eta argazkian ez die beste inori lekurik uzten. Besteek, berriz,
nahiago dituzte argazki kolektiboak.
Batzuk taldeak zatitzen saiatzen dira, batzuen
fideltasun itsua bilatu nahian, baina baita ere besteen

ETAPA BERRIA ZUMAIAN
***

Uda amaituta, legealdiko ikasturte berri baten aurrean
gaude; jada urtebete baino gehiago igaro da, eta
dagoeneko Gobernu-taldeak nahikoa denbora izan
du egunean jartzeko eta udalaren martxa ezagutzeko.
Horregatik, hemendik aurrera, gobernu horren ekintzak
esperientzian oinarrituta burutuko direla pentsatzen dugu.
Hortaz, talde sozialistak arreta bereziz jarraituko ditu
bertan burutzen diren ekintzak eta hartzen diren erabakiak.

•18

Duela egun gutxi Udalbatza egin genuen aurtengo
ordenantza fiskalak onartzeko. Ondo jakingo
duzuen bezala, ordenantza horiek hainbat
kontzepturengatik urtean ordaintzen diren tasak
arautzen dituzte.
Seguimos inmersos en una crisis, que no termina
de desaparecer; es por ello, que los socialistas,
defendimos unas tasas, que no hiciesen más
gravosa, la situación de los vecinos y vecinas.
La propuesta fue, una congelación, en la práctica
mayoría, de tasas e incrementos mínimos en alguna,
con la excepción de las basuras .
En cuanto a estas últimas, propusimos al Gobierno,
el estudio este año, de las personas que reciclan, y

AZAROA

2016 NOVIEMBRE

udal gobernuak martxan jarri dituen hainbat eta hainbat
parte hartze prozesuen helburua ere. Horren erakusle
ditugu Plan Estrategikoa garatzeko herritarrekin egindako
bilerak, aurrekontuetarako zumaiarren proposamenak
jasotzeko irekitako bidea, herriko aparkalekuen
antolamendua egokitzeko eta Ardantzabideko Plan
Berezia lantzeko auzotarrekin egindako saio irekiak eta
garbiketa ordenantza osatzeko sortutako mahaia eta
herritarrekin egindako bilera ere. Guztira 21 bilera egin
dira urte honetan.

edo lan prozesuetan guztien inplikazioa eta parte hartzea
sustatzea. Eta datorren urteei begira berdin izaten
jarraitzea nahi dugu. Etorkizuneko Zumaia eraiki nahi
dugu, bai, baina herri hori guztion artean eraikitakoa
izatea da gure nahia.

Horren harira, aurtengoa urte parte-hartzailea izan
dela esan genezake, lan handikoa baina eraikitzaile
eta dinamikoa. Gure lan ardatza herritarrak
izanik garrantzitsua iruditzen zaigu Zumaian edo
zumaiarrengan eragina izango duten aldaketa, erabaki

Desde EAJ-PNV creemos y apostamos por un pueblo
cohesionado, participativo y dinámico y a este respecto,
el 2016 ha cumplido todas las expectativas. Sin duda, ha
sido un año lleno de trabajo pero este ha sido gratificante
y constructivo y además hemos contado con una gran
participación ciudadana; en total se han realizado 21
reuniones abiertas con las y los zumaiarras. Así pues,
en adelante, seguiremos apostando la cultura de la
participación para construir, entre todos, un municipio
adaptado a los nuevos tiempos y nuevas necesidades.

desatxekimendu erabatekoa lortuz, eta zatiketa sakonak
eragiten dituzte. Beste batzuek diferenteen arteko
elkarbizitza eta harmonia bilatu nahi izaten dute.
Esan bezala, estereotipoak dira, muturreko jarrerak,
inor (norbanako edo talde) ez da erabat modu batekoa
edo bestekoa, baina joerak daude, eta joera hauek
denboran finkatuz joaten dira.
Dena den, guzti honek ez du esan nahi joera aldatzerik
ez dagoenik, eta, taldearen mesedetan egitea komeni
bada, alda ezin daitekeenik.
Horrek bai erakutsiko lukeela benetako “estiloa”.
Por una verdadera participación ciudadana
Se ha presentado el Plan Estratégico 2015-2025. Ha
sido un trabajo muy valioso, que ha contado con un
elemento fundamental para EH Bildu: la participación

ciudadana. Ahora a los representantes políticos sólo nos
queda emprender el camino marcado por los zumaiarras.
En ese camino, es absolutamente prioritario definir el modelo
de turismo. No estamos en contra del turismo, ni hemos estado
en contra de la grabación de la serie Juego de Tronos, pero
queremos un turismo que beneficie a todos los zumaiarras,
que no sea sólo una fuente de ingresos para unos pocos.
Asimismo, los ciudadanos poco han podido aportar
en la redacción de la ordenanza de limpieza y del
Plan de Movilidad, que han sido un trabajo exclusivo
del gobierno municipal, aunque los anunció como una
labor a realizar entre todos los sectores del pueblo. De
nuevo, nos queda la duda de si el gobierno municipal
cree verdaderamente en la participación ciudadana. Los
hechos, de momento, no lo demuestran.

utilizan asiduamente, el contenedor de la fracción
resto, con el fin de bonificar económicamente, estas
actuaciones, a aquellos que realizan este esfuerzo.
La respuesta ha sido positiva.

Hori guztia kontuan hartuta, aurten ordenantza
fiskalak babestu ditugu eta haien alde bozkatu dugu.

Destacamos también, nuestro apoyo, a la
propuesta de hacer un esfuerzo desde acción
social, disminuyendo por ejemplo, el importe a
abonar, por la atención de ayuda a domicilio, para
favorecer, la utilización de este sistema.
Finalmente, también destacamos, las acciones
dirigidas, al sostenimiento medioambiental,
a
través de formulas, como la bonificación a los
vehículos que empleen nuevos sistemas, eléctricos,
híbridos etc..,
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Orain, beste une erabakigarri bat dator: aurrekontuak
egiteko unea. Sozialistok iaz jada egin genituen
eskaerak –hauen inguruan orain arte ezer gutxi
dakigu– aldarrikatuko ditugu aurten ere.
Desde aquí, aprovecho para indicaros, que si estáis
interesados, en hacer cualquier propuesta, bien sobre
ellos o sobre cualquier otro tema, podéis enviar un
correo a arritxu-maranon@socialistasguipuzcoanos.
com o bien a través de teléfono llamando al
943455655
Un saludo cordial y seguimos informándoos en el
siguiente artículo.
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UDAL WHATSAPP
ZERBITZUA ABIAN DA!
Telf. 688 844 400
Auzoko argiterian arazoak?
Kaleko eserleku bat apurtuta topatu duzu?
Zebra-bideak gaizki margotuta daude eta ez dira bereizten?

Idatzi udal Whatsapp zenbakira!
Bidali zure ideia eta proposamenak 688 844 400 zenbakira, 24 orduz
jasoko ditugu zuen ekarpenak.
Zumaiako Udala

Zumaiako Udala

en línea

Zumaiako Udala

en línea

Nere auzoko baliza hau hautsita ikusi
dut eta ahalik azkarren konpon
dezazuen idazten dizuet
11:43

Zumaiako Udala

en línea

en línea

He visto este banco roto en la calle,
os escribo para informaros y así
podáis arreglarlo pronto
17:02

Kaleko farola bat egoera honetan
aurkitu dut. Konpon ezazue
lehenbailehen, mesedez
19:17

Egun on, zebra-bide hau berriz
margotzea beharrezkoa dela uste
dut. Eskerrik asko
08:55

11:44

17:02

19:18

08:55

11:43

11:43

11:43

11:43

Udala sarean
WWW

FACEBOOK
ZUMAIAKO UDALA

TWITTER
ZUMAIAKO UDALA

YOUTUBE
ZUMAIAKO UDALA

WEB
ZUMAIA.EUS

