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URKABUSTAIZKO UDALAK UDALERRIAN OBJEKTUAK BERRERABILTZEKO GUNE BAT 
JARTZEA AURREIKUSI DU. HORRETARAKO, PARTE HARTZEKO PROZESU BATERAKO 
DEIA EGINGO DIE LASTER PROIEKTUAN INTERESA DUTEN PERTSONA GUZTIEI, 
PROIEKTUAREN FUNTZIONAMENDUA ZEHAZTEKO.

BERRERABILTZEKO GUNEA
 JASANGARRITASUNA

Udalak ibilgailu elektrikoak kargatzeko gune 
bat jarri du Ugarte kalean. Urkabustaizko 
karga-puntua martxan dago jada, eta Es-
tatuan ezarri den karga-puntuen sarearen 
parte da, zirkulazioan dauden ibilgailu elek-
trikoen mugikortasuna bermatzeko; EAEren 
kasuan, EEEk du horren arduraduna. Pun-
tuaren erabilera zeregin horretarako sortu-
tako app baten bidez gorde daiteke.

Udalak Izarra Herri Eskolako patioan berriki 
prestatutako rokodromo horizontal berria 
margotu du. Gainera, Izarrako Ikasleen Gu-
rasoen Elkarteak 4.994 euroko dirulaguntza 
lortu du ping-pong mahai bat eta beste jo-
las batzuk jartzeko eskolako jolastokian, 
jarduera fisikoa sustatzeko eta ikasleen ar-
tean sedentarismoa murrizteko laguntzen 
deialdiari dagokionez.

Arabako Foru Aldundiak, gunearen ardu-
radunak, inguruko hesia konpondu du, eta 
Udalak giltzarrapo bat jarri du bertako sar-
rerak hobeto kontrolatzeko. Herritarren txar-
telarekin erabil daiteke. Izan ere, zerbitzua 
partikularrei zuzenduta dago.

Urkabustaizko Udala, iraunkortasunaren, 
birziklapenaren eta hondakinen sorrera 
murriztearen alde egiten ari den ekintzen 
ildotik, aspalditik ari da aztertzen uda-
lerrian berrerabiltzeko gune bat jartzeko 
aukera, arropa, jostailuak, etxetresna ele-
ktrikoak eta tresna elektrikoak eman eta 
erabilera berriak eman ahal izateko.

Zeregin horrekin, udal arduradunak 
eraikin baten jabeekin harremanetan jarri 
dira, alokatzeko eta herritarren zerbitzu 
berri hori bertan finkatzeko. Eta erantzuna 
baiezkoa izan da.

Prozesu parte-hartzailea
Haren funtzionamenduari dagokionez, Uda-
lak hainbat modalitate aztertzen ditu: objek-
tuak eta jantziak trukatzea edo alokatzea, 
kaltetutako objektuak konpontzea... Baina 
uste du aukerarik onena dela berrerabiltze-
an interesa duten heritarrek nondik-nora-
ko guztiak erabakitzea. Horregatik,  laster 
partaidetza-prozesu bat abiaraztea aurrei-
kusten du, espazioaren kudeaketa, funtzio-
namendua, boluntariotzako txandak, ordu-
tegiak eta bestelakoak zehazteko.

17.000 euroko dirulaguntza
Era berean, Udalak Eusko Jaurlaritzako Ga-
rapen Iraunkorreko Sailaren dirulaguntza 

 JASANGARRITASUNA HEZKUNTZA  JASANGARRITASUNA

Ugarte kalean dagoen Puntu garbiak, 
tamaina handiko hondakinak, obra-
hondakinak eta hondakin berdeak 
botatzeko hiru edukiontzi handi 
dituenak, zenbait aldaketa izan ditu 
duela gutxi.

jaso du, Ekonomia Zirkularraren adarrean, 
proiektu horretarako 17.000 euroko zenba-
tekoarekin; zehazki, dirulaguntza horren bi-
dez lokalaren alokairuaren zati bat ordaindu, 
lokala garbitu, egokitu, eta tailer txiki bat jarri 
nahi da.

KARGA ELEKTRIKORAKO 
GUNEA

HOBEKUNTZAK ESKOLAN PUNTU GARBIAREN GUNEA



Udalak egin berri duen beste aldaketa 
garrantzitsu bat da orain arte plazan zeuden 
etxeko edukiontzien multzoa lekuz aldatzea.

Ikusmen-kutsadura saihesteko eta 
itxura higienikoa hobetzeko, Udalak 
bat egin du Administrazio Batzarraren 
ekimenarekin, hau da, hondakinak biltzeko 
guneak nolabait ezkutatzearekin. Zehazki, 
Ugarte kalean, garbigunetik oso gertu, 
edukiontziak ezkutatzeko gune berri bat 
prestatu da.

Urkabustaizko Udalak, Izarra Herri Esko-
la ikastetxeko zuzendaritzarekin landu eta 
adostu ondoren, beharrezko inbertsioa egin 
du komunitateko konpostaje-eremu berri 
bat egokitzeko, eskolak bakarrik erabiliko 
duena. Ikastetxearen zuzendaritzarekin ba-
tera egin den lan dinamikaren barruan, zona-
ren kokapena, ezaugarriak eta kudeatzeko 
modua adostu ziren.

Biohondakin guztiak jasoko dituzte 
Era berean, Izarra Herri Eskolako arduradu-
nek konpromisoa hartzen dute ikastetxeko 
jantokian eta egunerokoan sortzen diren 
biohondakin guztiak konpostaje-eremu berri 
honetan uzteko eta kudeatzeko.

Eskola-jantokiak 100 menu inguru es-
kaintzen dizkie egunero ikasle eta langileei. 
Jantokian sortutako hondakinez gain, ikas-
tetxeak konpromisoa hartzen du patioko 
atsedenaldietan sortutako hondakin guztiak 
konpostaje gune horretan uzteko, batez ere 
fruta-azalak eta bestelakoak.

ETXEAN ERABILTZEKO 
EDUKIONTZIAK 
LEKUALDATUTA ETA 
ESTALITA

Konpostaje gune berriak eskolak egunero ematen dituen menuen hondakinei irteera emango die.

IZARRA HERRI ESKOLARAKO AUTOKONPOSTAJE GUNE BAT 
PRESTATU DA

 JASANGARRITASUNA

 JASANGARRITASUNA

Zurezko hesi bat jarri da haien 
inguruan, nolabaiteko altuera duena, 
edukiontziak eta, ondorioz, hondakinak 
jendearen  begi bistan egon ez 

Sukaldeko eta jantokiko langileen pres-
takuntza
Udaleko arduradunek konpostaje gune 
komunitarioaren egoera ona mantentze-
ko eta kontrolatzeko modua azaldu die-
te zentroko langileei, eta sukaldeko eta 
jantokiko langileei prestakuntza egokia 
eskaini diete. Gainera, Udalak eta Part-
zuergoak uneoro emango dieten kontrol, 
mantentze eta laguntza zerbitzuaren berri 
ere eman diete.

Urtarrilaren 23an hasi da
Eskolako langileak urtarrilaren 23an hasi 
dira zentroan sortutako bio-hondakina kon-
postaje eremura ekartzen. Ikastetxeko, Uda-
leko eta Partzuergoko arduradunek proze-
suaren jarraipena egingo dute, hobekuntzak 
egin ahal izateko.

Inplikatutako eragileak pozik daude 
hondakinak kentzearen aldeko apustuaga-
tik, gero eta erakunde eta eragile gehiagok 
hartzen baitute erreferente gisa egunero-
koan.

daitezen. Eta esparru horren barruan 
daude etxean erabiltzeko edukiontziak: 
plastikoa, papera eta kartoia, kristala, 
arropa, olioak, organikoa eta errefusa.



OTSAILAK 17, OSTIRALA.

18:00  Karro poteoa elizatik hasita.
 Joaldunak eta buruhandiak   
 ibilbidean zehar.

20:00 Ostuñon:
 Sua.
 Herri Txokolatada.
 Dantza Plaza Triskari dantza   
 taldearekin.

20:30 Kontzertu lasaia: Lost Tracks.

21:30  Boletoen zozketa eta Bingoa. 
21:30-23:00 
 Bokatak (Txiringituan prestatu eta  
 karpan saldu).

23:00  Kontzertuak:
  -Inguma.
 - Boot Boys.
 -Rebentat Kassalla (bertsioak).

02:30  DJ Txatxis.

Bi urteko etenaldiaren ondoren, Udalak eta herriko hainbat eragilek mozorrotzeko 
eta parte hartzeko deia egin diete herritarrei.

URKABUSTAIZKO LANDA INAUTERIAK BUELTAN
FESTAK

AGENDA

Urkabustaizko Landa Inauteriak duela 
urte asko hasi ziren ospatzen, eta beti 
izan dute errotze garrantzitsua herritarren 
artean. Beste herri batzuetan ospatzen 
diren inauteriez gain, Urkabustaizekoak 
tokiko tradizioak eta usadioak berresku-
ratzearen eta bertako landa jantziak alda-
rrikatzearen aldeko apustua egiten du.

Parte hartzera gonbidatu
Pandemiaren etenaldiaren ondoren, Uda-
lak, udalerriko hainbat eragilerekin elkar-
lanean, jai hau aktibatzea eta herritarrak 
parte hartzera gonbidatzea erabaki du.

Programa zabala
Ospakizunak otsailaren 17an, ostirala, 
izango dira. Eta, ohi denez, 18:00etan ha-
siko dira, eliza kanpotik, karro-poteoare-
kin, buruhandi eta zanpanzarrekin batera. 

Ondoren, 20:00etan, ekitaldiak Ostuñon 
bilduko dira: sua piztuko da, txokolatada 
herrikoia egingo da eta ondoren dantzak 
hasiko dira Triskari taldearen eskutik. 
Ondoren, Lost Tracks bandak musika 
errezitaldia eskainiko du.

Ondoren, bingoarekin eta txartelen 
zozketarekin jolasteko denbora zabaldu-
ko da eta ogitartekoak erosi ahal izango 
dira.

Rock, punk eta Oi!
Ospakizun eguna borobiltzeko, 23:00eta-
tik aurrera, rock, punk eta Oi! taldeen 
kontzertuak izango dira: Inguma, Boot 
Boys eta Rebentat Kassalla, azken hau 
Mallorcako Oi! taldea. Eta, ondoren, DJ 
Txatxis arituko da 02:30etik aurrera. 



Eulalia de Abaitua 
Allende-Salazar

(Bilbo 1853 - 1943)  

Euskal Herrian erreferentziak dituen lehen argazkilaria da. Bere argazkien kalitate teknikoagatik
nabarmendu zen; bere garaiko ohitura, festa eta tradizioak jasotzeagatik; bere erretratuen naturalta-

sunagatik eta interes sozial eta humanoagatik, argazkilarien ohiko jardunarekin, hau da, estudioko monu-
mentu eta erretratuetan zentratzearekin, hautsiz; eta emakumeen lan eta jarrerak erretratatuz,

protagonismoa emanez.
Bere lanaren zati handi bat, bere garaian emakume izateagatik amateurra izan zena eta 2.500

irudi baino gehiago dituena, Bilboko Euskal Museoan dago ikusgai.

Es la primera fotógrafa de la que existen referencias en Euskal Herria Destacó por la calidad técnica de 
sus fotografías; por recoger las costumbres, fiestas y tradiciones de su época; por el interés social y 

humano de sus retratos al natural, rompiendo con la práctica habitual de los fotógrafos de centrarse
en monumentos y retratos de estudio; y por retratar las faenas y actitudes de las

mujeres dotándolas de protagonismo.
Gran parte de su trabajo, que fue de carácter amateur por ser mujer en su época y que suma

más de 2.500 imágenes, se conserva en el Museo Vasco de Bilbao donde se expone una muestra.

Hemengo eta Hango Emakumeak


