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Eusko Jaurlaritzak egokitzat jo du herrian bi
biribilgune egiteko Udalak egindako eskaera
Jaurlaritzak osatutako Errepideen III. Plan Orokorrari alegazioak aurkeztu zizkion Usurbilgo Udalak, eta egunotan iritsi da haren erantzuna:
N-634 errepideari izaera aldatzeko proposamena ez du onartu; haatik, Txokoaldeko eta Ostapeko biribilguneak aintzat hartu ditu.

E

uskal Autonomia Erkidegoko
Errepideen III. Plan Orokorra
(2017-2028) ezagutzera eman
zuen duela gutxi Eusko Jaurlaritzak, eta planari alegazioak aurkeztu
zizkion Usurbilgo Udalak, legealdi honetan herritarrekin batera landu duen
Mugikortasun Plana oinarri. Nagusiki,
ibilbide luzeko trafikoa N-634 errepidetik AP-8 autobidera lekualdatzeko eskatu
zaio Eusko Jaurlaritzari, N-634 errepideak gure herriko zeharkaldian gabezia geometrikoak eta istripu tasa altuak
dituelako, eta, gainera, horrek ahalbidetu
dezakeelako N-634 errepideari izaera
aldatzea, eta gune urbanoen parean, zeharbide tratamendua ematea, errepide
izaeratik aldenduz. Horrekin batera, bi
azpiprograma garatzeko eskatu zaio:
batetik, bidegurutzeak berrantolatzea
eta sarbideak kontrolatzea; bestetik,
zeharbide gisako erabilera diseinatzea.
Errepide Planari egindako alegazioez
gainera, Usurbilgo puntu beltzei konponbidea emateko proposamenak aurkeztu
dira.
Izaera aldaketarik ez
Martxoaren 21ean jaso du Usurbilgo
Udalak Eusko Jaurlaritzaren erantzuna.
Udalak egindako txostena “mamitsua”
eta “luzea” dela dio, eta eskaera batzuk
aintzat hartu eta besteak baztertu egin
ditu. Esate baterako, N-634 errepideari izaera aldatzeko egindako eskaerari hauxe da eman dioten erantzuna,
hitzez hitz: “Usurbili eragiten dion N-634
errepidearen zatia (Donostiatik Santander eta Coruñara doa errepidea), GI-2132
errepidearen Errekaldeko (Donostia)
lotunetik Ibarsusira (Bilbo) arteko zatia
da; guztira, 108,69 kilometro ditu zati
horrek eta ezaugarri guztiak ditu, osoki,
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Ostapeko herriko sarreran biribilgune bat egitea aurreikusten du Mugikortasun Planak.

lehenetasunezko errepideen sareko
parte izateko, Planaren Aurrerapenak
berak
aurreikusi
zuen
moduan”.
Ondorioz, Jaurlaritzak ez du onartu N-634
errepidea eskualde-mailako errepideen
sarean sartzeko proposamena, “ezta
partzialki ere”.
Edonola ere, Eusko Jaurlaritzak egokitzat
jo ditu Udalak trafikoa moteltzeko eta
antolatzeko proposatutako neurrietako
batzuk, hala nola Usurbilen bi biribilgune
egiteko proposamena: “Bata, N-634
errepidearen 2,9 eta 4,2 kilometropuntuen artean egitea, Usurbilgo erdigunera ekialdetik sartzeko, eta, bigarrena, Txokoalde auzoko sarrera konpontzeko, bertatik gertu kokatutako
zerbitzugunearen parean”. Hala, Jaurlaritzaren arabera, bi biribilgune horiek
Usurbilgo hiri-irisgarritasun orokorra
hobetuko lukete, baita N-634 errepideko
bide-segurtasuna ere. Ondorioz, Lotuneak Eraiki eta Berrantolatzeko Azpiprogramaren barruan, N-634ean bi biribilguneak egiteko Jaurlaritzak jarduketa bat
sartzea lortu du Usurbilgo Udalak.

“Son convenientes
las dos rotondas”
Recientemente El Gobierno Vasco
sometió a información pública el
Avance del III Plan General de Carreteras del País Vasco, y el Ayuntamiento
de Usurbil presentó en ese plazo un
informe de propuestas y alegaciones
sobre la N-634, inspirado en el Plan de
Movilidad municipal. Se propusieron
medidas para orientar el tráfico de
paso a la AP-8, y así poder dar un tratamiento de travesía (y no de carretera) en los entornos urbanos. El 21 de
marzo llegó la respuesta del Gobierno Vasco a la alegación presentada, y
algunas propuestas han sido tomadas en consideración, como por ejemplo, construir dos rotondas, una en la
entrada principal del pueblo (en Ostape) y la otra en la entrada de Txokoalde, en la zona de la gasolinera, con el
objetivo de reducir y ordenar el tráfico. Sin embargo, la N-634 seguirá
siendo parte de la red vial prioritaria.
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Sei alkateek Beterri-Buruntza Udalak lankidetza-hitzarmena sinatu zuteneko agerraldia.

Beterri-Buruntzako Garapen Agentziaren
sorreran parte hartuko du Usurbilgo Udalak
2017ko urtarrilean sinatu zuten eskualdeko sei udalek Beterri-Buruntza Udalak lankidetza-hitzarmena, eta orain arteko programak
kontsolidatuta, beste urrats bat egingo dute: Garapen Agentzia sortzea. Gure eskualdea da garapen agentziarik ez duen bakarra.

B

eterri-Buruntza
eskualdea
osatzen duten udalek (Andoain,
Astigarraga, Hernani, LasarteOria, Urnieta eta Usurbil)
2017ko urtarrilaren 27an elkarren arteko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten.
Hitzarmen horren xedeetako bat honako
hau izan zen: tokiko garapen, sustapen
ekonomiko eta enplegu alorrean eskualde mailako egitura bat sortzeko azterketa
bat egitea. Hala, hitzarmen horri esker,
Beterri-Buruntzako udalak lanean aritu
dira eskualde mailako garapen agentzia baten babesean elkartzeko. Izan ere,
gure eskualdea da garapen agentziarik ez
duen Gipuzkoako eskualde bakarra.
Sei udaletako ordezkariez osatutako
ba-tzorde kudeatzaile bat eratu zuten
azterketa bat egiteko, eta proposamen
bat jadanik badute esku artean. Alderdi

politiko guztien adostasuna lortu du,
gainera, proposamenak. Orain udalak, euren osoko bilkuretan, konpromisoa hartzen ari dira Beterri-Buruntza
eskualdeko tokiko garapen ekonomiko
eta sozialerako mankomunitatearen sorreran parte hartzeko. Hain zuzen, horixe
da martxoko osoko bilkuran Usurbilgo
Udaleko udalbatzak aztertu zuen gaia,
eta alderdi politiko guztiek erabateko
babesa eman zioten garapen agentzia sortzeko prozesuan parte hartzeari.
Garapen agentzia horrek mankomunitate baten forma juridikoa hartuko du.
Zer da Beterri-Buruntza Udalak?
Beterri-Buruntza eskualdearen tokiko
garapenerako, sustapen ekonomikorako
eta enpleguaren sustapenerako lankidetza-hitzarmena da Beterri-Buruntza
Udalak. Eskualdeko sei udalek 2017ko

urtarrilean eratu zuten elkarrekin, hainbat zerbitzu eta programa eskaini eta
garatzeko. Orduz geroztik zerbitzu,
proiektu eta programa ugari jarri dituzte
martxan, eskualdeko biztanleen ongizatea bermatzeko. Honatx lan-ildoak:
enplegua, ekintzailetza, enpresa, merkatari-tzaren eta turismoaren sustapena,
eta sektore sortu berri edota estrategikoen sustapena. Komunitatea subjektu
izanik, pertsonen gaitasunak eta aukerak
handitu nahi ditu eta horretarako zerbitzu eta tresna-sare eraginkorrak jartzen
ditu pertsona, erakunde, eta enpresen
eskura, elkarlanean eta sarean lan eginez. Ikuspegi zabal eta estrategikoarekin
ari dira lanean. Urteen joan-etorriarekin
programa horiek kontsolidatu egin dira,
eta, horrenbestez, 2020ean beste erronka bati heldu nahi diote: eskualde mailako mankomunitatea abiatzea.

El ayuntamiento participará en la creación de la Agencia
El 27 de enero de 2017 los ayuntamientos de Andoain, Astigarraga, Hernani,
Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil constituyeron “Beterri-Buruntza Udalak”, con el
objetivo de impulsar la colaboración a
nivel municipal para el desarrollo local,
la promoción económica y el empleo,
consensuándose la visión del desarrollo
local, los valores a impulsar, planificando
las estrategias para conseguirlo y disponiendo de los recursos humanos necesarios. Hoy en día se ofrecen y desarrollan de forma mancomunada diferentes
servicios y programas.
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Estos servicios ya se han consolidado, y
es por ello que se ha marcado un nuevo
reto para el año 2020: poner en marcha
una agencia de desarrollo, ya que nuestra comarca es la única de toda Gipuzkoa
que no cuenta con una agencia de este
tipo.
Se constituyó una comisión gestora
integrada por representantes de los
seis ayuntamientos para formular una
propuesta, y a día de hoy ya se dispone
de un borrador. Cabe señalar que dicha
propuesta ha conseguido el consenso de

todos los partidos políticos. Ahora, cada
ayuntamiento se está comprometiendo,
en decisión plenaria, a participar en la
creación de la Mancomunidad de Desarrollo Económico y Social de la comarca
de Beterri-Buruntza. Precisamente, ese
es el tema que se abordó en el pleno de
marzo del Ayuntamiento de Usurbil, y
todos los partidos políticos apoyaron
por unanimidad su participación en el
proceso de creación de la agencia.
Esta agencia de desarrollo adoptará la
forma jurídica de una mancomunidad.
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1,31 milioi euro kudeatu dira eskualdean, 2018an
Beterri-Buruntza Udalak lankidetza-hitzarmenak 2018. urteko balantzea egin berri du, eta iazko mugarri nagusia egitura teknikoa kontsolidatu eta egitura juridikoa sortu izana izan da. Eskualdeak 1,31 milioi euro kudeatu ditu eta % 79 enplegu programetara bideratu da.

B

eterri-Buruntzako Udalak hitzarmenak 2018aren balantzea
egin du, eta, euren esanetan, nabarmendu beharreko mugarri
nagusia da egitura teknikoaren kontsolidazioa eta egitura juridikoa izatea. Hau da,
barruko antolamendua eta giza baliabideen osaketa. Hala bada, BeterriBuruntza Udalak egituratzen aritu dira:
batzorde ezberdinak sortu dira, udal guztietako politikariekin eta teknikariekin.
Horretaz gain, giza baliabide berriak ere
hasi dira lanean. Programa ugari daude
martxan, eta, guztira 1,31 milioi euro
kudeatu dira. Honako hauek dira jarduera nagusiak eta utzi dituen emaitzak:
1) Pertsonak eta lan-merkatua
Lan-merkatuari dagokionez, langabeziatasa % 8,5ekoa da eskualdean (3.064
pertsona, 2018ko abenduan), eta horietatik % 58 emakumeak dira, % 48 denbora luzeko langabetuak dira eta % 26ak 55
urte baino gehiago ditu. Bestalde, nahiz
eta 28.989 kontratu berri sinatu, % 3,4
baino ez dira izan kontratu mugagabeak.
Hala, eskualdeko biztanleak lan-munduratzeko helburuz, lanerako prestakuntza
eskaini da. Guztira, 293 lagunek parte
hartu dute saio horietan eta 126 enplegu
berri sustatu dira, hau da, langabetutako
biztanleriaren % 10 lagundu da. Honako
programak hauek lagundu dute emaitza
horiek lortzen: proiektu bereziak, Hazilan, Enplegu Soziala, KoopFabrika, Ekinean eta tokiko enplegu ekintzak. 2019ko
erronka nagusia gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsonei egokitutako baliabide sozio-laboralak eskaintzea da.
2) Enpresa, sektoreak, ekoizpen jarduerak eta saltokiak
Jarduera ekonomikoen tertziarizazioa

Hotelgintza alorreko formazioa egin zuten eskualdeko emakumeak.

egon arren (langileriaren % 61ak zerbitzuetan egiten du lan eta enpresen
% 75ak sektore horretan dihardu),
industriak pisua izaten jarraitzen du, izan
ere, enpleguaren herena hartzeaz gain,
kalitatezko enplegua hor dago. Bestalde, bada nabarmentzeko beste datu
bat ere: saltokien bilakaera negatiboa
izan da: 2007tik aurrera, ia 1.200 saltoki
inguru itxi dira. Ildo horretan, eskualdeko
erronka nagusietako bat izango da bertako enpresen lehiakortasuna mantendu
eta balio gehigarria eskaintzen duten zerbitzu aurreratuak garatzea.
Beterri-Buruntza Udalak zerbitzuaren
onuradunak 244 enpresa izan dira, hau
da, enpresa guztien % 8. Gainerakoan,
honako proiektu hauek abiatu dira, besteak beste: Iturola Elkarlan Sorgunea,
Nodo Eraldaketa, Pertsona eta Partaidetza, digitalizazioa, kultur eta sormen
industria, Gure Market eta Beterri Km0,
eskualdeko Turismo Plana, Guztion eta
trantsizio energetikoa.

3) Eragileak eta sareak
106 koordinazio-bilera baino gehiago
egin dira 2018an, 203 harreman baino
gehiago mota guztietako erakunde eta
eragilerekin eta 18 programa edo proiektutan hartu da parte. Azken finean,
etorkizuneko Beterri-Buruntzako gobernantza-eredu propioa osatzeko zutabeak
eraikitzen ari dira.
4) Emaitza ekonomikoak
2018. urtean zehar, 1,31 milioi euro
kudeatu dira. Horietatik % 79 enplegu programetara bideratu da, hots,
1,03 milioi euro. Programa horiek hiru
modutara finantzatzen dira: eskualdeko
udalerriek 0,53 milioi euroko ekarpena egiten dute, Lanbidek 0,49 milioi
euro eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
0,3 milioi. 2018ko ekitaldia soberakin
positiboarekin amaitzea aurreikusten
da. Hurrengo urteotako erronka izango
da enplegu-programen garapenarekin
jarraitzea eta enpresen zerbitzua sektore
estrategiko berriekin orekatzea.

Memoria del ejercicio 2018, en cifras

293
293 personas han sido beneficiarias de las acciones de formación/cualificación y emprendimiento ofrecidas desde el
servicio comarcal, generándose
126 nuevos empleos.
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10 %
Se ha atendido una cifra cercana
al 10 % de la población desempleada (3.064 personas desempleadas a diciembre de 2018),
interviniendo entorno al 0,5 %
de los contratos formalizados.

244
Se ha trabajado para un total de
244 empresas, esto es, el 8 % del
tejido empresarial de la comarca,
ofreciendo servicios variados, por
ejemplo, creación de nuevas empresas e innovación tecnológica.

1,31 M
Se ha gestionado un presupuesto de 1,31 millones
de euros. Los ayuntamientos de la comarca aportan
el 40 % del presupuesto
anual (0,53 millones).
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Zubietako zerbitzuak optimizatzeko akordioa
sinatu dute Herri Batzarrak eta bi udalek
Donostiako eta Usurbilgo udalbatzek argi berdea eman diote Zubietako kudeaketa publikoa hobetzen duen hitzarmenari, eta, asteon,
izenpetu dute. Hitzarmenaren ondorioz, kaleko zaborrontziak kendu eta bi garbitxiki eraikiko dira. Usurbilgo Udalak kudeatuko ditu.

D

onostiako Udalak, Usurbilgo
Udalak eta Zubietako Herri
Batzarrak hitzarmena sinatu
berri dute, Zubietako zerbitzuak modu eraginkorragoan kudeatzeko xedez. Aspaldiko arazo bati soluzioa
emango zaio, horrenbestez. Zubietaren
berezitasun administratiboa dela eta,
horrek hainbat arazo sortu izan ditu zerbitzuen kudeaketan, bai egunerokoan bai
inbertsioak egikaritzean, edota zenbait
tasa eta zergen ordainketari dagokionez
ere. Horregatik, “administrazio publikoen
jarduketak zuzendu behar dituen efizientzia printzipioari jarraituz”, alde guztiek
ikusi dute beharrezko zerbitzuak berrantolatzea, “bikoiztasun administratiboak
saihesteko eta kostuak eta ahaleginak
ekonomizatzeko”. Hain justu, martxoko
osoko bilkuran Usurbilgo udalbatzak aho
batez onartu zuen hitzarmenari bide
ematea. Donostiako Udalak martxoaren
22an egindako osoko bilkuran onartu
zuen. Udalbatzek onartuta, hiru erakundeetako alkateek aste honetan bertan
sinatu dute.
Hitzarmenak lau urteko indarraldia izango
du, eta Zubietako lurralde esparru osoari
eragingo dio. Halaber, honako zerbitzu
eta jarduketa hauek berrantolatzen ditu:
uraren hornidura; saneamendu sarea;
hondakinen bilketa; bideen garbiketa;
parkeak, lorategiak eta zuhaitzak; landa
bide publikoen garbiketa eta mantentzea;
argiteria publikoa; hiri-altzariak; garraio
publikoa; instalazio eta ekipamendu publikoak; mantentze-jarduketak eta logoak.

Zubietako plaza.

Hondakin bilketa, Usurbilen esku
Hitzarmen honek aldaketa esanguratsuenak hondakinen bilketan ekarriko
ditu, izan ere, Usurbilgo Udalak bere gain
hartuko du zerbitzua Zubieta osoan.
Hitzarmenean honela jasotzen da, hitzez
hitz: “Usurbilgo udal mugartean kokatutako etxebizitzetan hondakinak atez ate
jasoko dira. Donostiako udal mugartean
kokatutako etxebizitzetan bizi direnek
hautatu ahal izango dute zein sistema
nahi duten:
- Atez atekoa: Usurbilgo Udaleko araudiari
jarraituz.
- Zubietako garbiguneetan kokatutako
edukiontzien sistema: Donostiako Udaleko araudiari jarraituko zaio. Sistema horri
heltzen diotenek giltza elektroniko bat
izango dute.
Etarten kokatutako garbiguneaz gain,
Donostiako Udalak beste bat jarriko du

Barazarren, eta bi garbiguneen kudeaketa
gastuak Usurbilgo Udalak hartuko ditu
bere gain. Irigoien kaleko eta Errota bideko bilketa-puntuak kenduko dira, eta mantendu egingo dira Irigoieneko eta Araetako merkataritzako bilketa-puntuak”.
Tasei dagokionez, udal bakoitzak bere
abonatuei bidaliko die ordainagiria, zerbitzua edonork ematen duela ere.
Jarraipen batzordea
Bestalde, hitzarmenaren zazpigarren puntuan jasotzen denez, batzorde bat sortzea
aurreikusten da, lankidetza-hitzarmenari
jarraipena egiteko, hura zaindu eta kontrolatzeko. “Batzorde horrek ebatziko ditu
lankidetzaren hitzarmen honen inguruan
sor daitezkeen interpretazio eta betetze
arazoak, eta bien arteko koordinazio egokia bermatuko du”. Batzorde mistoa 6
pertsonek osatuko dute, eta bina izendatuko ditu alde bakoitzak.

Convenio de cooperación que optimiza los servicios de Zubieta
Los plenos de los ayuntamientos de
Usurbil y Donostia celebrados en marzo
han aprobado el convenio de cooperación entre los Ayuntamientos de Usurbil
y Donostia y la Herri Batzarra de Zubieta,
con el objetivo de gestionar de una manera más eficiente los servicios públicos
que se prestan en el territorio de Zubieta. De esta manera se ha solucionado
un problema que viene de lejos. Dada la
singularidad administrativa de Zubieta,
ello generaba problemas en la gestión

apirila.indd 4

de servicios, tanto en el día a día como
en el ejercicio de inversiones, así como
en el pago de tasas e impuestos. Por ello,
todas las partes han visto la necesidad de
reorganizar los servicios y así evitar duplicidades administrativas y economizar
costes y esfuerzos.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y afectará a todo el ámbito territorial de Zubieta. Asimismo, reordena los
siguientes servicios y actuaciones: abas-

tecimiento de agua; red de saneamiento; recogida de residuos; limpieza viaria;
parques, jardines y arbolado; limpieza y
mantenimiento de caminos; instalaciones y equipamientos públicos; operaciones de mantenimiento y logos. Una
de las modificaciones más significativas
será que el Ayuntamiento de Usurbil se
hará cargo de la recogida de residuos de
Zubieta. El Ayuntamiento de Donostia
retirará los contenedores de la calle, y se
instalarán garbigunes, con llave.
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ZUBIETAKO HERRI BATZARRA

“ ‘Zubieta bat eta bakarra da’, izan da gure

premisa nagusia hitzarmen honen lanketan”

U

rte luzeetako lana izan da,
baina lortu dute: zerbitzuen
banaketa antolatzen duen hitzarmena sinatu dute Donostiako Udalak, Usurbilgo Udalak eta Zubietako Herri Batzarrak. Herri Batzarreko
kideak gustura daude, bikoizketak ekidin
eta kudeaketa argitu delako, Zubietaren
batasuna auzitan jarri gabe.
Noiz hasi zineten hitzarmena lantzen?
Legealdi honen hasieran hasi ginen
hitzarmenarekin, nahiz eta afera
aspaldikoa izan. Beharra nabaria zen: ez
zegoen ondo defenituta udal bakoitzak
zer zerbitzuren ardura zuen, hainbat kasutan bikoizketak ere gertatzen ziren,
eta, ondorioz, zerbitzu batzuen kasuan
herritarrek ez zekiten ze leihatiletara
jo. Zentzu horretan, orain, hitzarmenak
panorama argitu du, Zubietaren batasuna zalantzan jarri gabe, gainera. Hain
zuzen, horixe izan da gure premisa nagusia: Zubieta bat eta bakarra da, eta ikuspegi horrekin aritu gara lanean, ahal zen
heinean, zubietarren arteko ezberdintasunak gainditu nahiean. Izan ere, tasei
dagokionez, esate baterako, Donostia
eta Usurbil aldekook tasa ezberdinak
ordaintzen ditugu. Hori aldatzen saiatu
gara, horrek ezberdintasunak eragiten
baititu zubietarron artean, baina ez da
posible izan. Legeek ez dutela aukerarik
ematen horretarako esan izan digute.
Pozik zaudete emaitzarekin?
Bai, nosk. Duela lau urte baino hobeto
gaude. Legealdi honetako lorpen handiena izan da. Gainera, onuradunak ez gara
soilik zubietarrak. Bi udalek ere irabazten dutela uste dugu, zerbitzuak optimizatu egiten baitira, bikoizketak saihestu
eta zerbitzuak modu eraginkorragoan
kudeatu. Hemendik aurrera ez ditugu
bi lorazain, bi zabor biltzaile... ikusiko
Zubietan. Gainera, hitzarmen honekin
Zubietari aitortza egiten zaio, eta ikusgarritasuna eman. Izan ere, hitzarmenaren puntu batean jasotzen da udalek
Zubietako Herri Batzarraren logoa erabiliko dutela Zubietako seinaleetan eta
bestelako seinaleztapen elementuetan.
Gainerakoan, herritarrentzat, oro har,
guztiak berdintsu jarraituko du, baina
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Aizpea Aizpurua, Nartsi Arrillaga, Itziar Basterrika eta Fernando Iturralde.

barruko lana, hots, kudeaketa asko erraztuko du. Honekin lotuta esan behar da bi
udalek pertsona bat kontratatuko dutela
Zubietako Herri Batzarraren gestio lanak
egiteko, eta langile horrek asko erraztuko
du Herri Batzarraren lana.
Erraza da udalekin harremana?
Eguneroko harremana ez da zaila; bai,
ordea, harreman produktiboa izatea.
Donostiako Udalean askok ez dakite

“El convenio ha
aclarado el panorama,
sin cuestionar
la unidad de Zubieta”
“Creemos que los dos
ayuntamientos también
ganan, ya que los
servicios se optimizan”
ZUBIETAKO HERRI BATZARRA

Herri Batzar bat dagoenik ere, zer garen,
ze funtzio edo eskumen ditugun... Auzoelkarte baten gisan tratatzen gaituzte,
eta gu administrazioaren luzapena gara.
Herritarrei begira bada aldaketa
esanguratsu bat hondakinen bilketari
dagokionez.
Bai, hala da. Kaleko zaborrontziak kendu egingo dira, eta lorpen handia da
hori. Izan ere, badira kanpotik Zubietara
hondakinak ekartzen dituztenak, eta guk
ez dugu hori zertan jaso. Horren ordez,
bi garbitxiki jarriko dira, eta herritarrek giltza izango dute. Gai korapilotsua
izan da hau, eta horrek atzeratu egin du
hitzarmena.
Zubietak, hala ere, badu etorkizunari
begira kezkatuta egoteko motiborik.
Zer diote herritarrek?
Egunerokoaz harago, baditugu bai kezkatuta egoteko arrazoiak: errauste-planta,
kartzela, kuartela... Gure izana eta izaera
alda dezaketen proiektuak dira, eta gure
sentsazioa bada abiadura handian gure
gainetik datozela eta zanpatu egingo
gaituztela. Gutxiespena da nagusi, eta ez
dute gure hitza kontuan hartzen.

2019/4/3 11:40:28

LUKENE LIZASO, Agipad-eko kidea

“ Herrikide guztiok gara
adikzioen prebentziorako eragile”

M

endekotasunen
Prebentziorako Usurbilgo 1go udal plana
2013an onartu zen, lau urterako. Plangintza hori ebaluatu eta
berritzen ari da Agipad elkartea. Lukene
Lizasok du horren ardura, besteak beste.
Iaz egin zenuten 2013ko planaren balorazioa, eta berria idazten ari zarete.
Zeintzuk dira helburuak?
Lehenik eta behin, Usurbilgo errealitatera gerturatu nahi izan dugu, Usurbildik
Usurbilera eginiko Plan bat izatea baita
helburua, eta horretarako eragile ugarirekin bildu gara. Aisialdia, hezkuntza
arloa, adineko jendearen elkarte ezberdinak, udaltzaingoa, udal-teknikariak,
herriko tabernarien ordezkariak… alor
asko elkarrizketatu ditugu eta guztien
iritziak hartu ditugu kontuan, plana
egiteko. Hala, ondorio ugari utzi ditu, eta
bat nabarmenduko nuke: herriko errealitatearen berri daukan herria da Usurbil,
eta parte-hartze handia du. Baina egia
da herritarrek orain arte aurrera eraman
den planaren berri ez zutela. Horregatik,
lehen zeregina plan berria ezagutaraztea
izango da, eta planari herrian toki bat
egitea. Bestetik, elkarrizketetan azaldutako kezkei erantzutea da helburu nagusia.
Elkarlana eskatzen dute eragileek, egoera
ezberdinei erantzun ahal izateko.
Prebentzioa nola lantzen da?
Prebentzioa hezkuntza arlotik egin behar
dugu. Heziketa-prozesuan dago gakoa,
bai eskoletan, bai guraso direnei formazioa eskainiz. Prebentzioa, ordea, ez da
hor bukatzen. Prebentziorako eragile herrikide guztiak gara, gurasoak, irakasleak,
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lagunak, entrenatzaileak, tabernariak…
Denok bihur gaitezke prebentzio-agente,
eta hori da plan honetan lortu nahi duguna: kontzientzia komun bat izatea.
Zein da gazteei zuzendu beharreko mezua? Ez drogatu edo neurriz probatu?
Alegia, debekuak badu eragin positiborik?
Plana ez dago soilik gazteei zuzenduta.
Herriarentzat sortutako tresna bat da,
herri mailan nola ekin ikusteko, beharrak
identifikatu eta horiei erantzuteko. Helduen eredu koherentea izateak ere garrantzi handia du, eta askotan heldu garenok ez gara ohartzen nerabe eta haurren
eredu garela, eta guri begira daudela eta
imitazioz jokatzen dutela. Askotan kontraesanetan erortzen gara, hitzez gauza
bat eskatu eta ondoren ekintzaz beste
zerbait adierazten diegu. Koherentzia da
oinarria, guraso bezala, herri bezala… koherentzia mantentzea.
Drogamenpekotasuna oso fenomeno
aldakorra da. Ze ezaugarritu ditu egun?
Aldakorra da gizartea aldakorra den
heinean. Egoera ekonomiko eta sozialak

“Todos y todas somos
agentes para la prevención: padres, profesores, amigos, entrenadores, taberneros …”
LUKENE LIZASO
Educadora de Agipad

eragin zuzena izan ohi du adikzioekin.
Gaur egun, polikontsumoa da nagusi,
izan ere, substantzia ezberdinak nahastu
ohi ditugu: astetartean eta asteburuan ez
dugu berdin kontsumitzen. Gainera, normalizazioa da nagusi. Gure ingurura begiratu eta gizarte kontsumitzaile batean
gaudela ohartzea ez da zaila: normalizatuta daude kontsumoak, festa askoren
arrazoi eta oinarri izaten dira, substantzia ilegalak toki publikoetan kontsumitzen ikustera ohitu gara eta ez dugu
erantzuteko beharrik ikusten, eta, ondorioz, arriskuaren pertzepzioa txikia da.
Dena kontrolpean daukagula uste dugu.
Drogez sarri hitz egiten da, ez, ordea,
apustuek eragiten duten menpekotasunaz. Halako makinak geroz eta gehiago
ikusten dira edonon. Zein iritzi duzu?
Beti egon diren arren, lege aldetik, aldaketak izan dira apustuen alorrean, eta
negozio ona bilakatu da: apustua egitea
geroz eta errazago daukagu, ez dugu
apostu etxetara joan beharrik, mugikorretik egin ditzakegu, eta, gainera, lehen
apustuak egiteko dirua ematen dizunik
ere badago. Gauzak eskuragarri jartzen
direnean ohartzen gara zailtasunak
askorentzat prebentzio gisa funtziona
dezakeela. Fenomeno hau ere Planak
kontuan hartzen du, noski. Drogamenpekotasunen plana izatetik Adikzioen
Tokiko Plana izatera pasatu da.
Zein da Usurbilen egoera?
Usurbilen ez dago errealitate paralelo
bat. Ez da munduan dagoen irla isolatu bat, eta gizartearen isla ere bada,
horrenbestez, Usurbil. Edonola ere,
horrek ez du esanahi ez dagoela ezer egiterik edota ezer egiteko gogorik. Aurkakoa
baizik. Jaso dugun pertzepzioa beste bat
izan da: herria kontzientziatu eta herri
osasuntsu eta osasungarria izan nahi
duela argi geratu zaigu.
Drogamenpekotasuna gai tabua da edo
normaltasunez aritzen gara?
Drogamenpekotasunez baino menpekotasunez jardun dugu. Tabua den edo ez
esatea zaila da. Lagunartean hitz egiten
da, ez agian gurasoekin. Askotan gurasoek ez dute gaia landu ere egin nahi,
gaia ateratzeak animatzea delako uste
baitute. Tabernetan ere hitz egiten da,
baina ondoren ez da ekiten. Lasaitasunez
hitz egiteko moduko gaia dela konturatu
behar dugu. Ez hitz egiteak ez du errealitatea desagerraraziko. Hor baitago,
etengabe.
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Aginagako kaxkoa oinezkotzea eta 27 etxe
eraikitzea proposatzen du plan bereziak
Iazko urte hasieran lantalde ireki bat eratu zen Aginagan, bertako erdigunerako hiri antolaketa berri bat proposatzeko. Aginagarrek eta
udal-ordezkariek hartu dute parte taldean, eta martxoaren 27an egindako herri-bileran aurkeztu zuten proposamena.

U

rtebetez aritu da lanean Aginagarako antolamendu urbanistiko berria osatzeko helburuz eratu zen
lantaldea. 2017ko azaroan egindako herri-batzar batean adostu
zen lantaldea sortzeko ideia, eta 2018ko
urtarrilean bertan ekin zion bideari. Bere
eginkizun nagusia, ikuskera partikularrak
alde batera utzi eta interes publikoa lehenetsiz, Aginagako erdigunea bizigarriagoa eta
atseginagoa antolatzea izan da. Lantaldean
aginagarrek eta udal-ordezkariek hartu
dute parte, eta, proposamena osatzeko,
indarrean dauden hirigintzako arauak eta
planak izan dituzte oinarri, besteak beste,
egungo arau subsidiarioak, Mugikortasun
Plana edota egun idazten ari den Usurbil
osoko Plan Orokorra. Lantaldean egin diren ekarpenekin, eta, Udalaren enkarguz,
Origami arkitektoen taldeak proposamen
teknikoa landu du, eta, hain zuzen, martxoaren 27an egindako batzarrean aurkeztu zitzaien aginagarrei. Bilerak interesa
piztu zuen, eta herritar dezente bertaratu
zirenk. Honako hauek dira plan bereziak
proposatzen dituen aldaketak:
Planaren helburua: Herrigune bizia eta
atsegina sortzea, herritarrak erakarriko dituena, oinezkoak ibilgailuen beldurrik gabe
ibiltzeko modukoa, irisgarria eta espazio
publiko zabala izatea. Hau da, erdigunea
berrindartzea eta biziberritzea.
Espazio zabala eta autorik gabea:
Erdigunetik, hots, frontoi ingurutik autoak
kenduko dira eta erabat oinezkoentzat
bihurtuko da (goiko irudian, espazio horia).
Gainera, goiko aldearekin lotura bermatzeko, elizaren atzeko aldean, espazio berde
bat sortzea aurreikusten du. Berdeguneak
kaxkoari arnas berri bat emango dio.
Etxebizitzak: Plan bereziak 27 etxebizitza egitea aurreikusten du; horietatik 9 babes ofizalekoak (gaur egun altzairu-denda
dagoen tokian). Etxape horretan merkataritza-lokal bat egiteko aukera uzten da eta
altzairuen denda gorago birkokatzen da
(kolore urdineko eraikina da). Gainerako
etxebizitzak goialdean eraikiko lirateke. Pribatuak eta tasatuak izango dira, eta guztiek
izango dute sotoan garajea eta kanpoal-
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Martxoaren 27an egindako herri-bileran aurkeztu zen proposamena (goiko irudian)

dean jardina. Hiru solairuko eraikinak izango dira guztiak.
Herriko sarrera-irteera eta errepidea: Herrira sartu eta irteteko gune bakarra egokituko da. Bi norabideko errepidea izango
da, eta goialdean eraikiko diren etxebizitzetara sarbidea izango du.
Aparkalekuak: Egun profesionalak dauden
tokian aparkaleku bat proposatzen da.
Berdeguneak: Erdigunea espazio berdez
hornitzen da.
Bideragarria: Ekonomikoki bideragarria da
plan berezia.
Tramitazioa: Udaleko hirigintza-batzordean aurkeztuko da, eta hasierako onarpenari bide emango zaio. Behin plana
hasieraz onartuta, jendaurrean jarriko da,
interesatuek alegazioak aurkezteko.

Un nuevo planteamiento para Aginaga
Desde comienzos del año pasado un
grupo de trabajo conformado por vecinos y vecinas de Aginaga y responsables
municipales, han estado trabajando en
una nueva ordenación urbanística para
Aginaga en aras de crear un casco más
amplio, tranquilo y seguro, cuya propuesta se presentó el 27 de marzo a
los aginagarras. Los cambios más significativos que plantea el Plan Especial
son los siguientes: peatonalizar el casco
urbano, 27 nuevas viviendas en la parte
superior del casco (9 de ellas de protección oficial), una carretera de doble
sentido con acceso a la nueva urbanización, un aparcamiento en la zona de los
profesionales, ampliar de manera significativa las zonas verdes, y una conexión
entre la parte superior y el frontón.

2019/4/3 11:40:29

Baratzezaintza
ekologikoari buruzko
ikastaroa antolatu
dute hilaren 13rako

Usurbilgo Udalaren webgunearen azalean bertan dago ikusgai mapa interaktiboa.

Baratzak prestatuta daude ikastarorako.

Udalerriko mapa interaktiboa jarri
du Udalak webgunean ikusgai

Apirilaren 13an baratzezaintza ekologikoari buruzko ikastaroa antolatu du
Ekoguneak udal baratzetan. Ikastaroa
9:30etatik 13:30era bitarte izango da, eta
aurrez eman behar da izena, honako helbide honetan: https://labur.eus/aOjOh.
Gainera, han baratzarik ez duten herritarrek ere izango dute parte hartzeko aukera, izan ere, Ekoguneak, udal baratzeen
elkarteak eta Udalak, hutsik dauden udal
baratzak erabiltzera animatzeko asmoz,
lurrak prestatu dituzte lantzeko.

Bisore honen helburua Usurbilgo informazio geografikoa herritarren eskura jartzea da.
Mapak informazio ugari jasotzen du: 400 elementu geoerreferentziatu dira.

U

surbilgo Udalak udalerriko
mapa interaktiboa jarri du
online (www.usurbil.eus webgunean). Bisore honen helburua Usurbilgo informazio geografikoa
herritarren eskura jartzea da. Erabiltzaileak, modu erraz batean, Usurbilgo
mapari lotutako informazio oparoa eskuratu eta kontsultatzeaz gain, zehazki
interesatzen zaion informazioarekin interakzio ezberdinak burutu ahalko ditu.
Mapak informazio ugari jasotzen du.
400 elementu geoerreferentziatu dira,
besteak beste, egoitza ofizialak, kultura
eta kirol azpiegituruak, ongizaterako
zerbitzuak, industriaguneak, farmaziak, eraikin historikoak, natura guneak,
aparkalekuak, ostatuak eta abar. Bila-

tzailearen bidez herriko kale, baserri eta
etxe, zerbitzu, establezimendu edo ondareari dagokion edozein elementu bila
daiteke, eta menu zabalgarrian agertzen
joango dira horien izenak idazten joan
ahala. Izenaren gainean klik egin eta mapako leku konkretuan kokatuko da erabiltzailea. Baserrien eta etxeen kasuan,
gainera, koordenatu bidez geoerreferentziatuta daudenez, herritar, banatzaile
edo bertara iristeko interesa duen profesional edo norbanako orok horietako
edozein bilatzen duenean, Google Mapseko ibilbide zehatzera joan ahalko du.

Desfribiladoreak
erabiltzen irakatsi
digu DYAk

Gainera, herritarrek ere hobekuntzak proposatzeko aukera izango dute,
tresnen barran dagoen botoiaren bidez
garatzaileari mezu bat igorrita.
Sutegi aurrean, ikastaroa ematen.

Ingemarren, langileei babesa ematen

Xabier Arregi eta Alaitz Aizpurua, langileekin.

Martxoaren 12az geroztik, greba mugagabean daude Ingemarreko langileak, enpresak 31 langile kaleratu
nahi dituela eta. Xabier Arregi alkatea
eta Alaitz Aizpurua zinegotzia lantegi
aurrera bertaratu ziren, langileei
euren babesa adieraztera. Lanpostuak mantendu eta Ingemar ez ixteko
eskaerarekin bat egiten du udaleko
gobernuak, eta orain arte bezala,
langileen eskutik arituko dira.
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Aginagan, Santuenean, Zubietan eta herriko kaxkoan desfribiladoreak jarri ditu
Usurbilgo Udalak, eta egunotan DYAk
ikastaroak eskaini ditu han eta hemen
nola erabili irakasteko. Helburua udal
eraikinak edota toki publikoak gailu horiekin hornitzea izan da, desfribiladoreek
bizitzak salba dizakete-eta. Edonola ere,
desfribiladoreak jartzea bezain garrantzitsua da erabiltzen jakitea, eta herritar
ugari bertaratu dira ikastaroetara. Usurbil
seguruagoa eta osagungarriagoa lortzeko
bidean, ezinbesteko urratsa izan da.
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