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LEHEN URTEKARIA
Aurreneko aldiz Mutiloan Mutiloarekin lotutako urtekaria egiteari ekin diogu. Proiektu honen
helburu garrantzitsuena urteko gertakari garrantzitsuenen bilketa egin eta herritarrei honen berri ematea da. Herriaren etorkizuna irudikatzeko prozesu bat martxan jarri zen 2019ko udazkenean eta juxtu Covid 19aren pandemiaren hasierarekin batera amaitu zen ariketa hura. Bertan
atera zen gaietako bat izan zen urteko gertakari eta ekintza garrantzitsuenak ikusi direnak agerkari batean jasotzea
Helburua xumea da, aurten lan honekin hasi egin gara eta urtero urtero errepikatzea da nahia.
2021eko urtekariak Errotatxok izango du zentralidadea eta hortik abiatuko gara, bertako berrikuntzek eta zaharberritzeak pisu nabarmena hartu baitute 2021ean horrekin batera urtean zehar burututako ekitaldi garrantzitsuenen berri emango da.
Abiapuntua da eta aldi berean datozen urteetako osatu egin nahi den ekimena da, herritarren
kolaborazioekin esate baterako. Erabat irekita gaude eta datozen urteetan beste atal batzuk ere
izan ditzake eta nola ez herritarrek ere parte hartze zuzena izatea da aurrera begira ikusten duguna. Horretan lagundu dezake batzorde txiki bat eratzea horren osaketarako.
Aurtengo beraz, lehen ahalegintxoa izango da.

San Pedro Jaiak
San Pedroak dira herriko jai nagusiak
eta Covid19aren eraginez, aurten bigarren urtez jarraian ez da jairik egon eta
ondorioz ez sagardo dastaketarik, ez
berbenarik Joselu anaiekin ezta bestelako ikuskizunik ere. Festa itxura emateko frontoian herriko Ostatuak antolaturik, herri afaria egin zen, bertan herriko 25 bat lagun elkartu ziren eta
afalondorena Julio Soto eta Iker Zubeldia bertsolariek alaitu zuten.

Txerri azoka
2020eko etenaldiaren ondoren, 2021eko azaroaren
7an ospatu da Mutiloako XIII. Txerri azoka. Urtero
bezala jatorri ezberdinetako txerri produktuak ikusteko, erosteko eta dastatzeko aukera eskaini da eta
horrekin batera herriko nahiz kanpoko beste produktu batzuk ere eskaini dira, esnekiak, barazkiak, gozogintzako produktuak eta kontserbak. Azoka osatzeko
artisautza postuak ere egon ziren. Herriko produktore eta saltzaileez gain, Gipuzkoako, Nafarroako, Bizkaiko eta Errioxako saltzaileak ere egon dira. Guztira
25 bat postu. Txerriarekin lotutako azoka izanda, odolkiak egiteko erakustaldia egon da, Juanita Murgiondok eta Josune Agirreren erakustaldia hain ere. Txerria bertan erre eta probatzeko aukera ere egon da.
Eta azoka osatzeko Mutiloatik, Markinatik eta Azkoititik ekarritako txerrien erakusketa ere egon da.
Urtebeteko etenaldiaren ondoren egun izan zen eta
eguna borobiltzeko herri bazkaria ere antolatu zen
frontoian.
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Errotatxon ate irekien eguna
Plan Estrategikoaren baitan Errotatxoren inguruan aipamen
ugari jaso ziren eta egoki ikusi zen, bertara bisita bat egitea.
Hortik abiatuta, 2021eko otsailaren 20an, herritarrak eraikina
ikusteko ate irekien eguna antolatu zen. Momentu hartan lanetan ari ziren bete-betean eta Passivhaus nola egiten ari ziren
ikusteko aukera paregabea izan zuten herritarrek.

Denis Itxasoren bisita
Ekainaren 7an, Errotatxo eraikinera bisita egin genuen Espainiako Gobernu ordezkaria Denis Itxaso
eta Harkaitz Millan Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Diputatua bertan izan ziren. Ezin da ahaztu eraikinak azken fase honetan Espainiako Ministerioaren
diru laguntza ere jaso duela.

Txikitasunetik handi
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun
eta eta Ingurumen sailaren kokatzen da, Landa Garapeneko
sailburuordetza eta sailburuordetza honek bultzatutako hainbat ekimen burutu dira Mutiloan eta Goierriko hainbat herritan. Aitzakia hori kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzako hainbat ordezkari izan ziren Mutiloan ekainaren 7an, Bittor Oroz ,
Nekazaritzako, Arantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordea eta Jone Miren Fernandez Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako
Zuzendaria.
LEADER eta Erein programen bidez, udalerrien sustapen, garapen eta dibertsifikazio ekonomikoa laguntzen da, herri bakoitzak duen landatartasun mailaren arabera. Proiektu hauek,
Goimen Landa Garapenerako Elkartearen laguntzarekin eta aholkularitzarekin garatzen dira.
Goierriko lau herritara egin ziren bisitak, Ezkiora, Zerainera, Mutiloara eta Zegamara. Mutiloaren kasuan plazako etxebizitzak erakutsi ziren.

Plazako etxebizitzak
2019-2020ko epealdian egindako plazako
etxebizitzetara egin zen bisitaldia. Biztanleak
herrian bertan geratzeko helburuarekin, etxebizitzak egin ziren plazan, eta horrela plaza erdiguneari beste itxura bat ematea lortu da, gara hartan eskeletoan baitzegoen egitura. Sustapen kolektiboaren bidez etxebizitza berriak

urbanizatzea eta eraikitzea izan da proiektua. Herriko plazan 6
etxebizitza eraikitzeko egin den bigarren fasea izan zen. Lehen fasean (2011), eraikinaren egitura, garajeak (lurpeko solairua) eta beheko solairuko zerbitzuak (liburutegia, mediku
kontsulta eta ludoteka) egin ziren, eta bigarren fasean,
2018ko proiektu honekin, eraikina bukatu da erabat, etxebizitzen bi solairuak eginez.
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Errotatxo zaharberritzea
(Bigarren fasea)
Errotatxo, Mutiloako erdigunean dago, elizaren hego-ekialdean. Lursailak sarbide nagusi bat du, lursailaren ekialdean dagoen Mutiloa erreka zeharkatzen duen zubi baten bidez eta horrez
gain, iparraldeko bigarren sarrera bat ere badauka, errotarako
sarbidea hain zuzen ere.
XIX. mendearen erdialdean, Errotatxo errota Casilda López
Dávalos Zurbanorena eta haren senar Domingo Salazarrena
zen eta lehenaren amarengandik jaso zuen, María Luisa de Zurbano, Vargas markesaren alargunarengandik. 1873an errota
Jose Blas Telleria Mujika maizterraren eskuetara pasa zen. XX.
mendean, 1918an, garai hartan jabea zen Juan Miguel Telleriak
luzapena egiteko baimena eskatu zuen, abenduaren 6ko Gipuzkoako Aldizkari Oﬁzialean agertzen denez. Bertako azken errotaria Jose Antonio Alustiza izan zen eta laurogeigarren hamarkadara arte martxan egon zen.
Errotatxo zaharberritzen hasi zenetik dagoeneko urte batzuk
pasa dira eta 2021ean urrats garrantzitsuak eman dira.
Errotatxo eraikina 2006an erosi zuen Mutiloako Udalak, beraz, Udalaren jabetzako eraikina da eta Donejakue bideari lotutako elementu gisa sartu da, San Adriango tunelaren ibilbidearen barruan, 2012ko urtarrilaren 27ko EHAAn agertzen den bezala. Laurogeigarren hamarkadara arte erabilitako errota da,
Mutiloan garai batean Antton Agirresorondok esaten duen bezala 8 errota egon ziren Peatzatik hasi eta Segurako mugara bitartean.
Errota-azpiegiturak berak osatzen du elementu garrantzitsu
hori: errota-eraikinak eta -azpiegiturak, eta lehenari erantsitako
laborantza-etxeak, bertan zeuden errotariaren etxebizitza,
ukuilua eta ganbara, L formako eraikina da.

Mutiloako udalak erosi zuenean, dagoeneko egoera txarrean
zegoen eta urte batzuk pasa ziren eraikina bera zaharberritzeari heldu bitartean. 2013an, Mutiloako kultura-ondareko elementu horren zati bati balioa emateko eta berreskuratzeko lanen lehen faseari ekin zitzaion.
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Proiektua osotasunean hasi zenetik izan duen inbertsioa:
1.000.077€koa (proiektua egin, lehen faseko lana, bigarren
eta hirugarrengoak)
Errotatxon egindako inbertsioak:
1.013.496,69€ (2010etik)
Jasotako diru laguntzak:
909.767,59€ (2014tik aurrerakoak jasotzeko)

Lehenengo fase batean, 2013-2015 urteetan eraikina bera
eusteko lanak egin ziren, teilatua oso egoera kaskarrean eta horrekin batera baita egitura bera ere, hezetasun arazo handiak
eta egitura ere erortzear.
Mutiloako Udalak, Kultura sailaren 2013ko irailaren 18ko
Aginduari jarraituz, 2013-2015 epealdirako Erkidegoko kultura
ondarea babestu, aberastu eta sustatzeko deialdiari erantzunez, aipatutako diru-laguntza eskaera egin zuen eta garai hartan Eusko Jaurlaritzako Erein diru laguntza ere eskatu zen.
Denbora eta aurrekontu arrazoiengatik, lehen fase batean,
errotan bertan ez zen esku hartzerik egin eta beste laguntza
bati esker, lan horiek 2014an eta 2015ean hasi ziren. Tamaina
honetako proiektuak faseka egin behar dira, aurrekontuak handiak izan ohi dira eta udalaren aurrekontuan ahalbideratzen
duen neurrian egin da. 2015ean lortu zen errota berriz ere martxan jartzea.
Lehen fasea bukatu ondoren eta hori 2015ean kokatu dezakegu, 2016tik aurrera berriz ere diru laguntza bilatzeari ekin zitzaion, erabilera-aldaketa bat emateko. Passivhaus estandar
energetikoa kontuan hartuz eraikina zaharberritzeko erabakia
hartu zen eta aldi berean erabilera berriak ematea.

Zer da Passivhaus energia-estandarra?
Energia aurreztea erronka handia da gure gizartearentzat eta
komeni da lehendik dauden eraikinen parkearen energia-kalitatea hobetzea. Errotatxo bezalako eraikinak ohikoak dira Gipuzkoan eta Euskal Herrian, eta beti izango dira zaharberritze
lanen helburu, erabilera-aldaketak ematea.
Passivhaus energia-estandarra – Etxe pasiboa – Europako
erdialdeko herrialdeetan garatutako eta egiaztatutako estandarra da, eta energia-eskaera % 80ra (eta gehiagora) jaistea
lortzen du, indarrean dagoen araudiaren gutxienekoen aldean.
Estandar horren ezarpena abian da herrialde honetan, eta
2020ra arte ia zero energia duten eraikinei buruz hitz egiten
duten Europako jarraibide berriek babesten dute.
Beraz, bigarren fase honetan eraikina bere osotasunean estandar energetiko hau kontuan hartuz berreskuratu da, errota
dagoen zatia izan ezik, hermetizitate kontuengatik zaila baita
horrela egitea.
Errotaren eraikina behar bezala erabili ahal izateko, barruko
estaldurak eta dagozkien akaberak amaitu dira, inguratzaile
termiko osoko isolamendu termikoa barne, eta airean hermetikotasun ona izateko irtenbideak aplikatu dira. Gainera, erabiltzeko beharrezkoak diren instalazio guztiak egin dira (elektrizitatea, iturgintza, saneamendua, aireztapena, berokuntza),
eraikin hau Passivhaus Eskola/Tailer gisa erabiltzeko ideia nagusiarekin bat etorriz.
Proiektu honek ere diru laguntza ezberdinak jaso ditu alde
batetik Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren

eta Kultura edo Kirol Ministeriotik eta bestetik Eusko Jaurlaritzako Kultura sailetik.
Behin bigarren faseko lan hauek amaituta 2021eko lehen
seihilekoan, eraikinari erabilera egokia eman nahi zaio eta erabilera horiek zeintzuk izan behar diren zehaztu. Errotako eraikineko erabilera zein izango den dagoeneko erabakita dago: batetik errota bera erakusgai eta martxan egongo da eta errotaren aldamenean, garai batean sukaldea zegoen puntuan,
meatzaritzak iraganean izan zuen pisua erakusteko panelak eta
informazioa jarriko da eta aldi berean sukaldea bera ere dekoratu egingo da, Antonio Iparragirre Aldasorok utzitako elementuak jarriaz.
Errotaren goiko aldean berriz, garai bateko labea berreskuratu da eta aldamenean ehungintza tailerra jarri da, Lierniako Seroraetxeko Telleria sendiak emandako telarra zaharberritu eta
emandako tresneria guztia muntatu ondoren 2 elementu zeudela ohartu ginen telarra eta enkanilladora. Hori guztia ere erakusgai egongo da
Aldi berean aldameneko eraikina dago, 3 solairukoa eta etorkizunean beste erabilera batzuk hartzeko zain, Plan Estrategikoaren baitan ideia asko atera dira, Passivhaus eskola tailerra
izan zen hastapenetako ideia baina beste batzuk ere atera dira,
herritarrentzako espazioak, bertan lan egin nahi duten pertsonentzat gune bat egokitzea, garagardo bodega, edota besteren
bat. Oraindik ere hausnarketa irekia dago baina datozen hilabeteotan borobiltzen joango gara.
Garrantzitsua da Mutiloak duen bere ondare kulturala eta
naturala berreskuratzea eta horretarako erabiliko da errotako
eraikina; Errotatxo, kaliﬁkatutako eraikina berreskuratzera,
meatzaritzak izan duen pisua bisibilizatzea, ehungintza tailerra
Eta 2021ean hirugarren fase bat ere egin da eta kasu honetan
kanpoko urbanizazioa egin da, kanpoko eta barruko argiteria
(Errotan bakarrik), seinalizazioa jarri da ehungintza tailerrean
errota eta meatzaritzako elementuak erakusteko moduan jarri
dira, panel interpretatiboak, narratiba berriak, hau da ondarea
musealizatu egin da eta aldi berean ondarea digitalizatuko da.
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Plan Estrategikoaren aurkezpena
Otsailaren 6an egin zen
2019ko udazkenean hasi eta 2020ko martxoaren hasiera bitartean burutu zen Mutiloako Plan Estrategikoa. Prozesua juxtu
pandemia hastearekin batera amaitu zen. Prozesuaren helburu
nagusiak momentuko herriaren egoera diagnostikatu eta etorkizuneko erronkak irudikatzea izan zen eta horrekin batera aurrera eraman beharreko ekintzak zehaztea. Herritarrek horretan parte hartze zuzena izatea nahi zen eta lanketa honetan
egindako 3 parte hartze saioetan herriko 80 pertsonak parte
hartu zuten. Parte hartze bikaina. Zoriontzeko modukoa parte
hartzea eta egindako ekarpen guztiak. Kanpoko aholkularitzaren laguntza izan genuen prozesua aurrera eramateko. Herritarrekin egindako 3 saioez gain, espreski gazteekin beste saio bat
ere egin zen.
Prozesua amaitu bezain laster pandemia etorri zen gainera
eta herritarrei deboluzioa egiteko bilera 2021eko otsailaren 6an
egin zen, Udaletxeko ganbaran.

Lerro estrategikoak
Elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko
herria.

Kultura, ikaskuntza eta partaidetza
sustatzen duen herria.

Udalerriko zerbitzuak eta
azpiegiturak mantentzen dituen
herria.

Gune naturalei balioa ematen dien
eta kudeaketa iraunkorra bultzatzen
duen herria.

Mundura irekita dagoen herri
konektatua.

Mutiloako lerro estrategikoak:
• Elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko herria.
• Kultura, ikaskuntza eta partaidetza sustatzen duen herria.
• Udalerriko zerbitzuak eta azpiegiturak mantentzen dituen herria.
• Gune naturalei balioa ematen dien eta kudeaketa iraunkorra
bultzatzen duen herria.
• Mundura irekita dagoen herri konektatua.

Lan-esparruak
1.1.

Haurrak, gazteak eta helduak herrian nahi ditugu!

1.2.

Emakumeen eta gizonen artean tratu eta aukera berdintasuna lortu.

1.3.

Mutiloa, herri segurua.

1.4.

Euskararen erabilera sustatzen jarraitu.

2.1.

Herriko jarduera kulturalak dinamizatu.

2.2.

Irakaskuntzako azpiegiturak mantendu (haurreskola).

2.3.

Herritarren partaidetza eta inplikazioa bultzatu.

3.1.

Mutiloako zerbitzuak mantendu.

3.2.

Azpiegiturak biziberritu.

3.3.

Informazioa eta gardentasuna mantendu mantendu.

4.1.

Mugikortasun jasangarria bultzatu.

4.2.

Hondakinen birziklapen tasa handitu.

4.3.

Mutiloa iraunkorra sustatu.

5.1.

Internet zerbitzua modernizatu.

5.2.

Mutiloa Goierriko beste udalerriekin konektatu.

Lan esparru hauetako bakoitzean noski ekintza asko eta asko daude eta hauek guztiak erreferentzia moduan hartuko ditu Udalak datozen urteotako proiektuak eta ekintzak martxan jarri behar direnean.
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Realeko autobusa
Realak Errege Kopako finalera iritsi izanagatik, martxoaren
24an Realeko autobusa etorri zen Mutiloako frontoi aurrera
eta argazkia atera zen herriko plazan. Udaletxeko balkoian Realeko armarria jarri zen eta Mutiloako armarria Sevillako estadiora eraman zen, finala jokatu behar zuen egunerako.
Gipuzkoako herri guztiak pasa zituen autobusak eta Mutiloan ere egin zuen geldialdia.

Kantabriako Torrelavegan
‘Custodia del territorio’
2021eko azaroaren 30ean Mutiloako Udaleko ordezkaritza bat Santander
ingurura hurbildu zen. Kantabriako gobernuan antolaturik, “Lurraldearen Kustodia eta renaturalizazioa” izeneko jardunaldiaren barruan Mutiloako Udalak, azken urteotan meatzaritzarekin lotuta egindako lanaren
berri ematera joateko gonbitea jaso zuen. Bertan meatzaritzak Mutiloan
izan zuen garrantziaren berri eman zen eta horrek inguruko paisaian
utzitako aztarnak eta azken urteotan berreskuratzeko egiten ari garen lanaren berri emateko aprobetxatu zen. Jardunaldian Kantabriako eta Bizkaiko beste esperientzia batzuk ere egon ziren.

Baserrietako bideetan egindako konponketa
Azken urteotan baserri bideetan urtero hobekuntzak egiteko ahalegina egin da eta horretarako Aldundiaren laguntzetara jotzen
da. 2021ean burututako proiektuak honako hauek izan dira:
• Odio eta Izagirre baserrietara bidea. Pitzatuta zeuden hormigoi
puntu batzuk kendu eta garbitu egin dira. Jarraian enkofratu, mailazoa
bota eta berriz ere hormigoia bota da. Aurrekontua: 7607,10€koa
izan da.

• Mendizabal baserriko bidea. Bidean berrikuntza lanak egin dira.
Puntu batean hormigoia pitzatuta zegoen, aurretik zati bat konpondu
zen baina beste zatian, hezetasunaren eraginez, gero eta zartatu handiagoa egiten ari zen. Beraz, egoera txarrean zeuden hormigoi zati batzuk kendu egin dira. Ondoren enkofratu, mailazoa jarri eta bukatzeko
berriz hormigoia bota zen. Aurrekontua: 11490,81€koa izan da.

• Urteaga baserrietako bidea. Urteaga baserriaren parean, baserrirako bidean alboak garbitu dira, berdindu eta todo unoarekin konpaktatu dira. Ondoren berriz ere enkofratua egin da, 15-15-8ko mailazoa
bota eta dilatazio juntak zerratu dira. Eta bukatzeko berriz ere hormigoia bota da. Aurrekontua: 6.935,05€koa izan da.

• Agirieta baserrri bidea. Agirieta baserrira eta Elorrita etxeetara
doan bidean konponketak egin dira, Agirietako putzu parean, luizi txiki bat konpondu da eta lehendik zegoen hormigoi zati bat kendu, mailazoa jarri enkofratu eta berriz hormigoa bota da. Zanja berri bat ireki
eta tubo berri bat ere sartu da. Aurrekontua: 7692,72€koa izan da.
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Goi tentsioko linearik ez Plataforma,
10 urteko borroka geldiezina
Goi tentsioko linearen aurkako borroka aspaldikoa da
2007an aurkeztu zen lehen proiektua , Lizarraldea eta Gasteiz
lotzen zituen Goi tentsioko linean hark baina kasu hartan ez
zuen Mutiloako udalerrian sartzean baina 2010eko azaroaren
12ko buletinean atzera botatzea argitaratu zen , ingurumenean
sortzen zuen eraginagatik eta gizartearen oposizioagatik.
Mutiloara lehenengo aldiz, 2011ko abuztuan sartu zuen REEk,
Goierriko eta Nafarroako udaletan Deikaztelutik Ezkio Itsaso lotuko zituen 400KVko Goi tentsioko linearen proiektua. Urte honetan irailaren 17an “Goi tentsioko linearik ez Plataforma” eratu
zen.
Dagoeneko 10 urte pasa dira proiektu honen aurkako proiektua hasi zenetik.
2011ko abenduan Berriozarren 500 udal hautetsi elkartu zi-

ren proiektuaren aurkako oposizioa adierazteko.
Ordutik urte batzuk pasa dira eta oraindik jarraitzen dugu horren aurka lan egiten. Goierriko herriak biltzen dituen “Goi tentsioko linearik ez Plataforma” ere martxan jarri zen. Plataforma
herritarrez eta udaleko ordezkariz osatuta egon da eta horrela
izaten jarraitzen du.
2012an Gipuzkoako eta Nafarroako Udal eta Kontzejuetan
proiektuaren aurkako 216 mozio onartu ziren eta urte horretan
bertan apirilean manifestazio jendetsuak egin ziren Lizarran eta
Ordizian. Eta abenduan sektore sozial ezberdinetako 500 bat
lagunen Altsasuko adierazpena sinatu zuten proiektua atzera
botatzeko eskatuz.
2013ko martxoan Plataformak itzalaldi masiborako deialdia

Etxarriko batzarra
2021eko urriaren 30ean, Etxarriko Plazan egindako Batzarrean, bertan bildutako herritar eta udal hautetsiek hartutako erabakiak honako hauek izan ziren
Goi tentsioko Linearik ez Plataformak deituta, Udal eta Kontzejuetako kargu hautetsien Batzarrak, urriaren 30ean Etxarri Aranatzen egindako bileran, aho batez ondorengo akordio hauek hartu zituen:
1.- Forestaliak eta
REE SAk sustatuta, goi tentsioko
linearen proiektuaren eraginez
kaltetutako Udal
eta Kontzejuok,
gure herrion
etorkizuna meatxatzen duten
proiektu hauekiko erabateko
oposizioa adierazi nahi diogu,
400Kv 2 linea berri hauen inplantazioari. 2 linea
hauek paraleloan
joango
lirateke,NAfarroako Tafallatik eta Gipuzkoako Gabiria bitartean, sei zirkuiturekin eta 70 metroko altuera duten 500 torretatan
sostengatuz.
2.- Aurrekarikik gabeko eraso honi aurre egiteko batasunaren alde egiten dugu, gardentasunetik, konfiantzatik, solidaritatetik eta irizpide eta ekintzailetasunaren indepen-

dentziatik. Hauek izan dira orain arte identitate ezaugarriak eta aurrera begira ere hauek izaten jarraituko dute.
3.- Teknikoki lan baterarua garatzeko konpromisoa hartzen
dugu espedienteen tramitazioan eta alegazioak aurkezterakoan, abiapuntu hartuz, jendaurreko agerraldian jarri
diren bezala, proiektuek eragin kritiko eta onartezina dutela eta gure herrien etorkizuneko
garapenarekin bateragarriak ez diren kalteak sortzen
dituztela.
4.- Epe motzean informazio, kontzientziazio eta herritarrak mugitzeko
kanpainak sustatzeko apustua egiten dugu diseinu
bateratuarekin.
Hasteko mozio bateratua onartuko
dugu eta udal eta
kontzejuetako aurrealdeetan Plataformaren bereizgarriak jarriko dira.
5.- Nafarroako
Foru Erkidegoari eta Euskal Autonomia Erkidegoa interpelatu nahi ditugu, kaltetutako herriekin bat egiteko, erabateko eta itzulingururik gabeko oposizioa adieraziz,
proiektuen aurka informatuz eta beraien esku dauden mekanismo legal eta instituzional guztiak erabiliz, proiektuak
atzera botatzea lortu arte.
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egin zuen eta maiatzean 172 alkatek tramitazioa bertan behera
geratzea eskatu zuten. Egun batzuk beranduago REEk herritarren ahotsari muzin eginez proiektua tramitazio publikora eraman zuen.
Ekainaren 16an kaltetutako herrietako herritar Batzarrek eskatuta herri kontsultak egin ziren eta herritarren %63k parte
hartu zuen eta Mutiloaren kasuan %80tik gorakoa izan zen parte hartzea. Jasotako bozken %99 proiektuaren aurkakoa izan
zen. Uztailean Udalek aurkeztutako alegazio teknikoekin batera, herritarren beste 14000 alegazio ere aurkeztu ziren.
2014ko otsailean, Artikako Batzar batean mota guztietako
247 taldek Lurkide konpromisoa sinatu zuten lurra babesteko
eta proiektuaren aurka egiteko konpromisoa hartu zuten; martxoaren 30ean Lurkide eguna ospatu zen eta egun horretan talde bakoitzeko ordezkariak, dorreak jartzea aurreikusitako puntura joan ziren. Eta urriaren 25ean linearen aurkako marea gorriak Donostiako Kontxa hondartzea ureztatu zuen.
Kaltetutako herrien artean elkarrekin egindako lanari esker
eta kontzientziazio eta herritarren mobilizazioari esker, bigarrenez proiektu hau atzera botatzea lortu zen.
2019an berriz era REEk beste ahalegin bat egin zuen eta aurretiazko kontsultetarako hasierako dokumentua aurkeztu
zuen eta berriz ere Mutiloako Udalak kaltetutako gainontzeko
herriekin batera alegazioak aurkeztu zituen. Enpresak
Itxaso/Castejon/ Muruarte proiektuarekin aurrera jarraitu
zuen eta 2021ean informazio publikora eraman zuen eta horretan aspaldiko urteetan egindako aldarrikapen batzuk kontuan
hartu ziren.
Garaipen partziala REE aurkeztutako proiektuarekin batera
Forestaliak aurkeztu baitzuen beste proiektu bat, azken honek
Mutiloa ez du ukitzen.
Hasieran indar handiarekin hartu zen baina honetan ere pan-
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demiak eragina izan du eta elkartzeko eta mobilizatzeko aukera
baldintzatu egin du.
Aldarrikapenetan beti egon dira gure herrien etorkizuna bermatzeko eta horietan duintasunez bizitzeko konpromisoa.
Proiektuaren aurka egiteko arrazoiak askotarikoak izan dira, babestutako hainbat natur guneetan eta bertan bizi diren espezietan izango duen eragina, milaka zuhaitzen mozketa, osasunean
izan ditzakeen kalteengatik eta proiektu honek gurutzatzen dituen herrietan, etorkizuneko lurralde planeamendua eta aurreikuspenak deuseztatzea duelako helburu eta ekoizpen ehunean,
turismoan eta lehen sektorean ere ondorio nabarmenak izango
dituelako.
Bukatzeko esan borrokan jarraitzeko indarrak oraindik ere
badaudela eta jarraitu egingo dugula.
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Aizpuru mendi publikoan
egindako inbertsioak
Mendi publikoan egindako lanetako batzuk auzolanean egin dira
Aizpuru mendi publikoan azken urteotan hainbat inbertsio egin
dira, ganadua bertara eraman ahal izateko erraztasunak eskainiz. Kantera azpia, orain dela 5 bat urte otez josita zegoen eta
guztia garbitzea izan zen egin zen lehenengo lana. Horrekin batera ura ere eraman zen Aztiri gainean kokatutako ur depositotik, ordura arte emari gutxiko manantialen bat besterik ez baitzegoen.
Otadia behin garbitzearekin ez da ordea nahikoa eta urtero
garbiketa egitea eskatzen du eta gaur gaurkoz dagoen bezala
kontuan hartuta, egoera hobean dagoela garbi ikusten da. Baserritarrez eta udal ordezkariez osatua Batzordea ere eratuta
dago eta urtez bizpahiru aldiz elkartzen da. Mendi publikoan
egindako lanetako batzuk gainera auzolanean egin dira, gehien
bat hesi berriak egiteko lanak. Azken urteotan 4 egin dira guztira eta herritar nahiz baserritarrek parte hartu dute.
2021ean zehar Aizpururako bideak egokitzeko lanak egin
dira, bidea urteen poderioz egoera kaskarrean zegoen eta punturen batean luizi txikiren bat ere bai. Horrez gain, garbiketa lanak, ganaduarentzat harrapalekua, paso kanadiarra mugitzeko
lanak eta hesi berriak ere egin dira.

2021eko inbertsioak
GFA:
15.415,73
Udala: 26.150,45
Guztira: 41.566,18

Landa errealitatea eraldatzen
Aizkorpe bailaran bizi diren emakume guztiei zuzendutako prozesua
Land.U proiektua Aizkorpe bailaran bizi diren emakume guztiei
zuzendutako prozesu bat izan da. Bideratzaileak Impact Hubeko Verena Hammes eta Farapi kooperatibako June Arechalde
izan dira eta laguntzaileak Goimen eta Foru Aldundia. Proiektuaren helburuak honako hauek:
• Emakume bezala inguruan eta gizartean

izan nahi den eraginaz jabetzea eta bizi
proiektua eta izaera nahi den etorkizun
hori eraikitzeko bidean jartzeko pausoak
ematen hastea.
• Aizkorpeko beste emakume batzuekin

batera, bailararen etorkizuna nolakoa nahi
den izatea eta etorkizun horretan izan
nahi den paperaz kontziente izatea. Horrek, taldean egon daitezkeen helburu komun edo bateragarriak identiﬁkatu eta
bailarako beste eragile eta erakunde batzuekiko, lankidetzarako bide, proiektu eta
ekimenak garatzen lagunduko duelarik.

Lan saioak martxoaren 26tik uztailaren 9ra izan dira
Aizkorpe bailarako herri ezberdinetan eta Mutiloan ere egin
ziren.
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Haurreskolako bilakaera
Mutiloako haurreskola 2007ko ikasturtean,
irailean martxan jarri zen eta orduz geroztik
irekita mantendu da. Ireki zenetik 41 neskamutil pasa dira bertatik, 33 herrikoak eta
beste 8 Seguratik eta Zeraindik bertara etorritakoak. Beraz, 2022. urtean 15 urte beteko ditu.
Bertako zorua egoera txarrean zegoen eta
udan aldatu egin da, proiektuaren aurrekontua. 12.245,20€koa izan da.

Gaztelekua martxan
Eskola-etxeko beheko plantan martxan
da gaztelekua, 13 urtetik gorako gaztetxoentzat prestatu da gela bat eta hemendik aurrera bertan egoteko eta beraien aisialdirako leku bat izango dute
herriko gazteek.

Ludoteka zerbitzua
Ludoteka zerbitzua ere martxan egon da 2021ean zehar, uda
garaian udalekuak antolatu dira eta Maria Rodriguez beasaindarra egon da urte osoan zehar. Eskolatik irten ondoren he-

Jaunartzea
2021. urtean zazpi neska-mutikok egin
zuten jaunartzea.

rriko haurrak elkartzeko lekua da, astelehenetik ostiralera
egoten da irekita eta astean behin guraso batek hartzen du
umetxea irekitzeko ardura.
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Abenduko Kultur emanaldiak
Kultura arloan urtea amaiera aberatsa izan da emanaldi aldetik, Kale Kulturako deialdiari esker Udalak laguntza handia
lortu zuen eta 2 ikuskizun antolatu dira Mutiloako elizan
• Amak taldearen ikuskizuna egin zen. Alaitz Telletxea , Maixa Lizarribar , Amaia Oreja eta Kristina Solano izan genituen bertan.
• Zoaz bake santuan antzerki emanaldia Mikel Laskurain
eta Ane Gabarain aktoreen eskutik.

Martxoaren 8ko eta
azaroaren 25eko ekitaldiak
Emakumearen Nazioarteko egunean eta Emakumearen aurkako indarkeria desagerrazateko Nazioarteko egunean egin dira agerraldiak herriko
plazan eta 2 ekiatliak ere jendetsuak izan ziren.

Bide berdearen eguna
Meatzaritzak gure herrian jarduera ekonomiko moduan
pisu handia izan zuen, garai ezberdinetan. Meategia martxan egon zen 1993. urtera arte eta horren eragin nabarmenak utzi ditu Troi, Peatza, Gezurmuño inguruetan
besteak beste. Meatzaritza jarduerarekin lotuta, Barnaolatik abiatuta eta Ormaiztegira bitartean, herriko meatze
barrutian ateratako materiala garraiatzeko trenbide bat
egon zen 1927 urte ingururarte. Ondoren meatzaritza
jarduerak etenaldia izan zuen baina hor gelditu zen bide
hori. 2005ean Eusko Jaurlaritzako meatzaritza sailetik
lortutako laguntza bati esker aipatutako bidea bererskuratu egin zen, momentu hartan luizi baten ondorioaz bidea erabat moztuta zegoen.
Urte pare bat beranduago aipatutako bidea “Bide Berdea” izendatu zen, beste leku askotan gertatu ohi den bezala. Bide berdeak erabiltzaile asko ditu eta urtero Bide
Berdearen eguna antolatzen da. Aurtengoan Iñaki Mezkita naturalistaren laguntzarekin Mutiloatik abiatu eta
Troi bidetik eta Barnaolara bitartean Xomorroak aztertzeko eta ezagutzeko eta dituzten ezaugarrien inguruan
hitz egiteko tartea hartu zuten eta horretarako ibilaldia
antolatu zen. Aurten Lemniskata elkartea ere batu da ibilaldira.
Aste horretan Iñaki Mezquitak, berak ateratako argazkiekin osatutako erakusketa ere egon zen ganbaran.
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5 herrien arteko ibilaldia, irailaren 18an
Idiazabal, Segura eta Zegamako mendi elkarteek eta Zeraingo Liztormendi eta Mutiloako Txerri Gorri kultur elkarteek antolaturik mendi irteera egin zen irailaren 18an. Urtero herri ezberdin batean egiten da ibilaldia
eta 2021ean Segurari egokitu zaio eta goiz
pasa antolatzeaz gain, bertako parajeak hobeto ezagutzeko aukera ere eman zuen egunak eta aurten gainera Segurako mapa berria aitzakia moduan hartuta leku bakoitzaren izena ezagutzea zein garrantzitsua den
jabetzeko modu bat izan da.
Egun pasa ederraren ondoren Seguran
egin zen bazkaria.

Olentzero etorri da Mutiloara
Urtero bezala abenduaren 24an, arratsaldeko
18:00etan herriko plazara iritsi zen Olentzero herriko
haurren gozamenerako.

Luiziak Bide berdean
Abenduaren hasieran eurite handiak izan ziren Mutiloan, inguruko beste herri batzuetan bezala, berrehun litrotik gora egun gutxitan eta horrek ondorio nabarmenak izan zituen Bide berdeko 2
puntutan, Barnaolatik hasi eta 200 bat metrora eta bestea Liernira
iritsi baino kilometro bat metro lehenago, Cespa zabortegia baino
pixka bat aurrerago.

Maiatzaren 8an
Haizelekura igoera
Maiatzaren 8an milaka pertsona Euskal Herriko
650 mendi ezagunenetara joango ziren preso guztiak etxera itzultzeko bidearen hasiera aldarrikatzeko. Mutiloari egokitutako tontorra Haizeleku
izan zen.

Plazatik frontoira bitarteko
ibilalditxoa
Plazatik frontoira bitarteko bidean eta hortik parkera lasai joateko gunea prestatu da. Frontoi aurreari zatitxo bat
kendu eta egurrezko zutabez eta sokaz egindako egitura
bat prestatu da.
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Zabor bilketaren egoera
Mutiloan 2021ean zabor bilketak izan duen bilakaera grafika honetan ikus daiteke.
Beste urte batzuetako datuekin alderatuta hobekuntza
bat nabari da Mutiloako datuetan, hala ere oraindik zer
hobetua badaukagu. Udazkenean Udaletik idatzi bat bidali zen etxe guztietara eta jakinarazpen hartan datuen
berri ematen zen, altzariak ateratzeko egunak eta abar.
Ordutik igarri da aldaketa bat eta alde horretatik zoriondu egindako ahaleginarengatik.
Hala ere, oraindik badugu zer egina eta horretan saiatu
behar dugu. Jarrai dezagun birziklatzen gure inguruak
eskertuko du eta.

Zaborra biltzeko
gune berriak
Herrigunean etxeetan moztutako adarrak
eta belarra botatzeko 2 gune prestatu dira,
bata Zelaialde auzoan eta bestea Gerrikon,
Murgiondo aldeko bidean.

Idazkari berria
Mutiloako udalean azken ia 30 urteotan idazkari postuan
Iñaki Alonso egon ondoren, 2019ko abenduan utzi zuen.
Mugimendu handia egon da azken 3 urte hauetan idazkari postuan. Hasiera batean Olaberrian zegoen Idoia
Arevalo etorri zen eta sei hilabeteren ondoren joan egin
zen eta bere ordez Ezkio Itsasoko idazkari den Martin
Iparragirren hartu zuen akumulazioaz Mutiloako lanpostua. Tartean hiru hilabetez Endika Jaio ere egon da. Momentu honetan Martin Iparragirre dago, lanpostua betetzeko prozesua jarri bitartean.

GoiOsasunLab programa
Goierriko adineko pertsonen bizitza autonomoa eta
zaintza luzatzeko programa da. Ubikare taldeak eramaten du aurrera eta adinekoen egunerokoa hobetzeko lan
egiten dute.
2021ean, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta, Goieki, H-enea eta Nagusilanen laguntzarekin, esperientzia
pilotoa jarri zen martxan Goierrin. Esperientzia horretan hainbat mutiloarrek parte hartu zuten.
Gaur egun ere parte hartzeko aukera badago.

Urte hasierako elurtea. Aitor Astobizaren argazkia.
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Lierniko jaiak eta
txirrindulari proba
Liernin ere ez da bigarren urtez festarik ospatu baina bai txirrindulari proba. Irailaren 5ean
jokatu zen Lierniko 40. txirrindularitza proba
eta urtero bezala bi lasterketa egon ziren,
arrunta eta kronoigoera, eta biak BellotaGoierri taldeko Nicolas Alustiza zumarragarrak irabazi zituen. Alustizaren atzetik AmpoIkolan taldeko Unax Iztueta eta Aviron Bayonnais taldeko Maxime Renoux heldu ziren.

Energia eta
Mugikortasunaren
inguruko erakusketa
Gai honen inguruko erakusketa egin
zen azaroaren 17an eta 18an Udaletxeko ganbaran.

259 mutiloar
2021. urtea 259 biztanlerekin bukatu genuen. Urtean zehar
2 hildako eta jaiotza bat izan ziren. Herrira bizitzera 19 lagun
etorri ziren eta 15 joan.

