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Zahartzaroari begira
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea

Z

ahartzea eta bizitzea, biak
bat dira. Ez dago bata bestetik bereizterik. Bizi dena
zahartu egiten da, eta zahartzen ari
dena bizi den seinale. Agerikoa da, bai,
baina hala ere esanahi gutxiesgarria
hartzen du zahartzeak zenbaitentzat,
kaltea edo itsuskeria balitz bezala. Zaharrak izendatzeko ere komeriak izaten
ditugu, inor mintzeko beldurrez. “Zaharra naiz eta harro nago” esaten hasi behar ote dugu?
Gure jendartea zahartzen ari da.
Dagoeneko biztanleriaren parte handi
bat zahartuta daukagu, eta proportzioan gero eta gehiago izango gara,
gainera. Ondorioz, gure herri-bizitzan,
espazio publikoan, presentzia handia
hartu beharko lukete zaharrek. Oker
geundeke, bestela. Asmatu behar dugu
zahartzaroaren ezaugarriei tokia egiten,
herri gisa egokitzen, zerbitzu eta azpiegitura egokiak sortzen, eta, zergatik ez,
zahartzaroaren dohainak geure egiten.
Zahartze aktiboaz hitz egiten dugu
orain. Nago, ordea, aktibo izate hori
zehaztu behar dugula. Aktibo izateko ez
dago zertan korrika eta presaka ibili, ez
dago zertan gazteen erritmo itogarrira moldatu. Ez da hori bidea. Tipi-tapa
ibiltzea, tarra-tarra aritzea, hitz zuhurrak erabiltzea, patxadaz entzutea,
eskarmentua erakustea... hori ere bada
aktibo izatea. Eta, batez ere, aktibo izatea da behartutako bakardadeari ihes
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egitea, lagunartean egotea eta gazteagoekin ere bizitzea.
Horregatik, sendo nahi ditugu gure herrizerbitzuak: jubilatuen etxeak Aginagan,
Santuenean eta Artzabalen, eguneko
zentroa, etxez etxeko laguntza zerbitzua,
asteazkenetako ibilbide osasuntsuak,
eguneko arreta zerbitzua, eta abar. Horiei denei ondo eutsi, eta zerbitzu berriak
ere martxan jarri nahi ditu Udalak.
Nabarmentzekoak diren bi proiektu sustatuko ditugu aurten. Batetik, Matia Fundazioak, Udalarekin eta Foru-Aldundiarekin elkarlanean, auzune bat eraikiko du
Kalezarren, non asistentzia beharra dutenek ingurune goxo eta zaindua izango
duten, Europako esperientzia berritzaileen moldeak geurera ekarriz. Bestetik,
etxebizitza komunitarioen proiektua
diseinatuko dugu, Ugartondon eraikiko
dena. Proiektu horren nolakotasunak
orain erabakiko dira, gazteen eta zaharren arteko lankidetzan. Bi egitasmo
horiek ilusio handiz lantzen ari gara.
Beraz, urte hau egitasmo erakargarriz
beteta dator. Ea bide onetik doazen.
Urte berri on guztioi!

Envejecer y vivir son dos conceptos equivalentes. La persona que vive envejece y si
alguien envejece es porque está vivo.
Parece evidente. Sin embargo, la percepción es que hoy día el envejecimiento tiene
una imagen social negativa, cuando no
debería ser así. La sociedad está envejeciendo. Como consecuencia, la presencia de las
personas mayores en nuestra vida pública
es cada vez más manifiesta. Malo sería que
no fuera así. Eso nos obliga a acondicionar
nuestros espacios a las características de la
vejez, a desarrollar infraestructuras y servicios adecuados y, por qué no, a incorporar
la virtudes de la vejez a nuestra vida social.
Está de moda hablar de envejecimiento
activo. Me parece que habría que concretar
qué significa en este contexto el adjetivo
activo. Para ser activo no hace falta imitar
el ritmo frenético al que nos lleva nuestro modelo de vida. El ritmo pausado, las
muestras de experiencia y sensatez también son indicios de actividad. Y, sobre todo,
el envejecimiento es activo cuando no nos
atrapa la soledad forzada, cuando estamos en compañía y cuando convivimos con
gente más joven. Por eso, es importante
consolidar nuestros servicios públicos. Este
año vamos a impulsar dos proyectos muy
relevantes. Por una parte, la Fundación
Matia, en colaboración con el Ayuntamiento
y la Diputación, va a construir un entorno
gerontológico en Kalezar, un entorno singular que incorporará la visión asistencial
que se está desarrollando en el Norte de
Europa. Por otra parte, vamos a diseñar un
proyecto de apartamentos comunitarios
que se ubicará en Ugartondo. Las características de este proyecto se van a decidir en
un proceso colaborativo. Estamos trabajando sobre estas dos iniciativas con mucha
ilusión. Así pues, el año nuevo viene cargado de proyectos atractivos, que esperamos
lleguen a buen puerto. ¡Feliz año nuevo!
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Udaltzainen goardiako zerbitzua hobetzeko
neurriak adostu dituzte Udalak eta udaltzainek
Zerbitzuaren atal batzuk berrantolatu dituzte, eta, horren ondorioz, udaltzainen bulegoko ordutegitik kanpo herritarrei eskaintzen zaien
telefono bidezko arreta hobetu egin da: ordu batzutan goardiako zerbitzua bermatuko da, eta hortik at, erantzungailu bat aktibatuko da.

H

erritarrei ematen zaien udaltzainen zerbitzua hobetzea
helburu duen akordioa sinatu
berri dute udal-gobernuak eta
Udaltzaingoa osatzen duten udaltzainek.
Zerbitzuaren atal batzuk berrantolatu
dituzte, eta horri esker, batetik, zerbitzua
indartu egingo da larunbat arratsaldetan,
eta, bestetik, bulegoko ordutegitik kanpo
herritarrei eskaintzen zaien telefono
bidezko arreta hobetu eta argitu egin
da. Hona hemen, beraz, berrantolaketa
berriaren xehetasun nagusiak:

udaltzain guztien artean banatuko da
goardiako zerbitzua. Hala, deiak goardian dagoen udaltzainak hartuko ditu, eta
bera arduratuko da egoera baloratzeaz
eta egin beharrekoak egiteaz. Balorazio
horren ondorioz, arazoak bertaratzea
eskatzen duela uste badu, ahal bezain
azkar bertaratuko da. Udaltzainburuak,
errotaziotik kanpo egon arren, ikuspegi
orokorra izaten jarraituko du orain arte
bezala, eta larrialdi egoerak kudeatu
beharko ditu.
Goardiako ordutegitik at: Goardiako
arreta zerbitzutik kanpoko larrialdi-deiak
hobeto kudeatzeko bitartekoak ere egokitu dira. Hala, 943 36 11 12 telefono
zenbakian jasotzen diren deiak zentralitako erantzungailura bideratuko dira, eta
erantzungailu honek honako aukera
hauek emango dizkio herritarrari:

Gaur egungo egoera. Usurbilgo Udaltzaingoak honako lan-ordutegia du:
- Astelehenetik ostiralera: 7:30etatik
21:00etara. Goizez, bi udaltzain eta udaltzainburua, eta, arratsaldez, bi udaltzain.
- Larunbatak eta jaiegunak: 9:00etatik 21:00etara. Larunbatetan, goizez bi
udaltzain eta arratsaldez bakarra. Jaiegunetan, aldiz, goizez zein arratsaldez,
udaltzain bakarra.
- Igandeak eta gauak: ez dago zerbitzurik.
Ordutegiz kanpoko telefono-arreta.
Udaltzaingoaren lan-ordutegitik kanpoko
telefonozko arretaren ardura udaltzainburuarena izan da. Hain zuzen, arreta
hori hobetzeko helburuz egin dute akordioa, izan ere, arreta horrek ez du izan ez
ordutegirik, ez egutegirik ez eta arlo mugapenik, eta, funtzionamendua aldatzea
beharrezkoa dela erabaki dute.

- Larrialdi kasua (sakatu 1): deia 112ra
bideratuko da.
Usurbilgo Udaltzaingoa.

Ordutegi murriztua. Bulegoko ordutegiz kanpo ematen den telefono bidezko
arretari ordutegi bat ezarri diote:
- Astelehenetik larunbatera: 21:00etatik
23:00etara (2 ordu).
- Igande eta jaiegunetan: 9:00etatik
14:00etara (5 ordu).
Errotazioz bermatuko da zerbitzua.
Orain arte, zerbitzu horren ardura udaltzainburuak baino ez du izan. Orain, aldiz,

- Ur edo argindar matxurak (sakatu 2):
kasu horretan, deia brigadako goardiako
langileari bideratuko zaio.
- Bestelako mezuren bat uzteko (sakatu
3): erantzungailua. Lan-ordutegian erantzungo da.
Larunbatak,
indartuta:
Zerbitzua
hobetzeko egin diren aldaketen artean
bada nabarmentzeko beste bat ere: urteko 32 larunbat arratsaldetan bi udaltzain
izango dira, bakarra egon beharrean,
orain arte bezala.

Mejoras en el servicio de guardia de la Policía Municipal
El Gobierno Municipal y la Policía Municipal han firmado un acuerdo con el
objetivo de mejorar el servicio de la
Policía Municipal. El servicio se refuerza en
los sábados por la tarde y se ha mejorado la atención telefónica que se ofrece a
la ciudadanía fuera del horario de oficina.
A continuación se detallan los principales
detalles de la nueva reordenación:
Horario restringido: Se establece un horario de atención fuera de horario de ofi-
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cina. De lunes a sábado, de 21:00 a 23:00
(2 horas); domingos y festivos, de 9:00 a
14:00 (5 horas). El servicio se garantizará
por rotación. Hasta ahora, la responsabilidad de este servicio ha sido del jefe de
la Policía Municipal. Ahora, en cambio, se
repartirá entre todos los agentes.
Fuera del horario de guardia: Se han
adaptado los medios para la mejor gestión de las llamadas de emergencia fuera
del servicio de atención de guardia. Así, se

destinarán al contestador centralizado las
llamadas que se recogen en el número
943 36 11 12, facilitando a la ciudadanía
las siguientes opciones:
- En caso de emergencia (pulsar 1): la
llamada se dirigirá al 112.
- En caso de avería de agua o electricidad
(pulse 2). La llamada se dirigirá al empleado de guardia de la brigada.
- Para dejar algún mensaje (pulse 3):
contestador, y la llamada se responderá
en horario laboral.
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MAITE IRIBAR, Udaleko Kultura, Euskara eta Gazteria teknikaria

“Hizkuntzak elkarrekin bizitzeari beste modu
batez begiratzea ekarri du Euskaraldiak”

M

Baina, batez ere, Euskaraldiak ekarri duen
ikuspegi berritzailea azpimarratuko nuke.
Hizkuntzak elkarrekin bizitzeari beste
modu batera begiratu zaio. Eta gauzak
aldatu nahi baditugu, begirada berriak
behar ditugu. Betiko diskurtsoetatik atera
eta euskararentzat espazio berriak ireki
eta eraiki behar dira. Orain arte, adibidez,
gure buruan, gure artean euskaraz edo
gaztelaniaz hitz egitea bakarrik zegoen.
Orain, ikusi dugu, hizketakideek euskararen gutxieneko ulermen maila baldin
badute, posible dela batek euskaraz
egitea eta besteak gaztelaniaz erantzutea, bien hautua errespetatuz.

aite Iribar Usurbilgo Udaleko
Kultura eta Euskara teknikariak Euskaraldiaren herriko
batzordean parte hartu du, eta
ekimenaren balorazioa egin digu. Aurreratu duenez, gainera, datorren urtean ere
eutsi egingo zaio ekimenari.
Hilabete inguru pasatu da Euskaraldia
egin zenetik. Ze balorazio egiten duzue?
Bikaina. Pozik gaude Euskaraldiak
Usurbilen eragin duenarekin. Euskaraldiak erdararako dugun joera iraultzea
izan du helburu. Banakako hizkuntza
konpromisoetan oinarritutako ariketa
soziala izan da. Elkarlanean aritu gara,
Euskaraldiaren inguruan sare zabala
osatu dugu, hizkuntza inertziak astintzen
saiatu gara, hizkuntzaren erabilerari
buruz gogoeta egin dugu...
Ikuspegi kuantitatibotik begiratuta,
parte-hartzea izugarri handia izan da:
1.300 usurbildarrek eman zuten izena
eta taldeen inplikazioa ere handia izan
da. Ikuspegi kualitatiboa baloratzea,
aldiz, zailagoa izango da.
Bai 1333 usurbildarrek parte hartu dute:
1110 ahobizik eta 223 belarriprestek. Gure
aurreikuspen guztiak gainditu ditu. Nolanahi ere, Euskaraldiko lantaldetik hasiera-hasieratik argi genuen kopuruan
baino gehiago ariketa ondo egitean jarri
behar genuela arreta. Zentzu horretan,
adibidez, parte hartu dutenentzako tailerrak antolatu dira, txapak eman aurretik
ariketa ondo egiteko azalpenak ematen
saiatu gara, liburuxkak banatu ditugu...
Elkarlana izan da, hein handi batean, Euskaraldiaren arrakastaren giltza. Elkartez
elkarte eta ekimenaren aurkezpena egin
eta sustatzaile sarea osatzen lan handia
egin da. Usurbilen 40 eragile baino gehiagok eman diote babesa Euskaraldiari.
Herritarren bizipenetatik zer da nabarmenduko zenuketena?
Euskararen erabileraren gaia kalera eraman da, jendea biltzen den tokietara, eta
horrek berebiziko garrantzia du. Jendeak
euskararen erabilerari buruz gogoeta
egin du. Eta gogoeta egite hutsak balio
handia du.
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Maite Iribar.

“Se han puesto en
valor la comprensión
del euskara y las conversaciones bilingües”
“El simple echo de haber reflexionado sobre
nuestros hábitos
lingüísticos, es un
paso muy improtante”
12. eguna dela garrantzitsuena esan
izan da. Zer ekarri du?
Euskararan erabileraren inguruan ditugun inertziez hausnartzeko ariketa polita
izan da. Hizkuntza ohiturak alda daitezkeela ikustea, eta aldaketa hori, neurri
handi batean norberaren esku dagoela
sentitzeak ere bere pisua du. Ariketa taldean eta denok batera egiteak ematen
digun indarraz jabetzea ere bikaina da.

Diozun bezala, erabilerari bezain besteko garrantzia eman zaio ulermenari.
Ikusi da euskara ulertzea aski dela euskaraz komunikatzeko. Nola jarri hori
balioan?
Bai, hizketakideek euskaraz ulertzen
badute, hizkuntza hautua askatasunez egin dezakete. Aldiz, bietako batek
euskaraz ez baldin badaki, horrek aurrean dagoenari hizkuntza aukeratzeko
askatasuna kentzen dio. Eta hor ez gaude
ez askatasunean eta ez berdintasunean.
Hor ez gaude elkarbizitzaren aldeko egoera batean. Hori ekiditeko, ona litzateke,
guztiok ere euskaraz ulertzea. Gutxieneko ulermen maila baldin badago, batek
euskaraz egin dezake eta besteak gaztelaniaz erantzun. Baina beti ere askatasunean eta berdintasunean.
Euskaraldia
antolatzeko
lantalde
ederra osatu da Usurbilen. Ze asmo
dute, orain?
Esango nuke, herritarroi, orokorrean,
ariketarekin jarraitzeko gogoa geratu zaigula. Asko gara oraindik ere txapa soinean daramagunak. Eta garrantzitsua da
gogo horri eustea. Usurbilgo Euskaraldiko
lantaldeak ere lanean jarraitzeko borondatea erakutsi du. Eta Euskaraldiko koordinazio orokorretik (Topagunetik) ere Euskaraldiarekin jarraitzeko asmoa dagoela
adierazi zaigu. Batetik, 2020rako berriz
ere aurten egin dugun ariketa bera egitea
planteatzen da, eta, bestetik, entitateetan
jarri nahi da indarra, antolatutako erakundeetan: elkarteak, enpresak...

2019/1/7 15:09:29

Herritarrekin landutako inbertsioek izango
dute lehentasuna 2019ko aurrekontuetan
Abenduaren 20ko osoko bilkuran hasieraz onartu ziren aurrekontuak, EHBilduren aldeko botoekin; EAJk aurka bozkatu zuen eta PSE ez zen
plenora bertaratu. 12 milioiko aurrekontua izango da, eta parte hartzeko prozesuetan hitz egindako inbertsioak jarriko dira martxan.

UR SANEAMENDUA

ZUBIETA

Herriko ur-sarea
berritzeko: 265.000 €

Petritzako bidea oinezkoentzat egokitu: 80.000 €

Herriko ur-sisteman eta saneamenduan hobekuntzak egiten jarraituko
du aurten ere Udalak, eta horretarako 265.000 € bideratuko ditu. Gaur
egun hiru iturburuetatik hartzen da
ura. 17 litro/segundoko emaria dute,
eta herriko zati handi bat hornitzen da
horrekin. Edonola ere, helburua da
Erroizpeko presan pilatzen den ura ere
erabiltzea, izan ere, adituen esanetan,
erreka eta iturburuetako ur naturak
biltzen ditu presak, eta oso ona da ur
hori. Aurrez, ordea, ura filtratzeko sistema bat jarri behar da presan eta horretan 155.000 € inbertituko dira. Bestetik,
Aginagako ur-sarean berrikuntzak egingo dira. Zehazki, hilerritik gora dauden
etxeei hoditeria publikoa eramango zaie,
eta horretarako 89.500 € bideratuko dira.
Azkenik, beste diru-partida bat (20.500 €)
ur-kontagailuak berritzeko erabiliko da.

Usurbilgo Mugikortasun Plana osatzeko
helburuz herritarrekin batera egindako
Kale Irekiak parte hartzeko prozesuan
mahai-gainean izan zen egitasmoetako
bat zen honako hau, Zubietatik Santuenera doan bideari soluzio bat emateko
helburuz. Izan ere, ibilgailuek, oinezkoek
eta bizikletek partekatzen dute errepide
hori, eta, ondorioz, ez da segurua ez
oinezkoentzat ezta bizikletentzat ere.
Horregatik, Petritza, Lertxundi eta Oianguren baserrietatik barrena doan bidea
oinezko eta bizikletentzat egokitzea lehentasunezkotzat jo zen parte hartzeko
prozesuan. Proiektua jada erredaktatuta
dago eta exekuzio bidean. Donostiako
Udalak eta Usurbilgo Udalak finantzatuko
dute. Hala, Usurbilgo Udalak, bere aldetik, 80.000 euro bideratuko ditu proiektu
horretarako (proiektuaren % 34a) eta
obrak udaran hastea aurreikusten da.

El Ayuntamiento seguirá realizando mejoras en el sistema de Erroizpe y en la
red de saneamiento del municipio, para
lo cual se destinarán 265.000 €. El objetivo es utilizar el agua que se acumula en
la presa de Erroizpe, ya que, según los
expertos, la presa reúne las aguas de
agua de los ríos y manantiales y es muy
buena para el consumo. Sin embargo,
para ello hay que colocar un sistema de
filtración del agua en la presa, y en ello
se invertirán 155.000 €. A su vez, se realizarán mejoras en la red de Aginaga y se
renovarán los contadores de agua.

Este proyecto se trató con la ciudadanía en el proceso de participación Kale
Irekiak, para dar una solución al camino
que va de Zubieta a Santuenea. Es una
carretera que comparten los vehículos,
peatones y bicicletas, por lo que no es
seguro ni para peatones ni para bicicletas. Por ello, se consideró prioritaria
adaptar la vía que pasa entre los caseríos Petritza, Lertxundi y Oianguren para
peatones y bicicletas. El proyecto ya está
redactado y en camino de ejecución. Lo
financiarán el Ayuntamiento de Donostia y el de Usurbil (80.000 €).
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AGINAGA

Erribera oinezkotzentzat
egokitu: 65.000 €
Bi proiektu gauzatu nahi dira 2019an
Aginagan, biak ala biak Kale Irekiak
prozesuan aginagarrek lehentasunez
eskatutakoak. Batetik, Elutxetik herrigunera joateko bidea egiteko, 30.000 €-ko
diru-partida aurreikusi da, eta, bestetik,
Aginagako erriberan, Eizazpi eta Origain
arteko bidea txukunduko da (65.000€).
Une honetan zati hori desjabetzeko
prozesua martxan da, eta dena ondo
bidean, aurten bertan hasiko dira bidea
konpontzeko lanak.

SANTUENEA

Beheko errepidean,
oinezkoentzat eremua
Santueneako
beheko
errepidean
oinezkoentzat zati bat nola egin
aztertzeko
proiektua
egingo
du
aurten Udalak. Ibilgailuek, oinezkoek eta
bizikletek partekatzen dute, eta oinezkoentzat eremu seguru bat bereiztu
nahi da. Hori egiteko modua aztertuko
du Udalak. Bestetik, Oria ibaiarekin
harremana bermatzeko, Errioa Bizi! planean jaso bezala, lurrak erosi eta bide bat
egingo da auzoa eta ibaia lotzeko.
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ZUMARTEGI INDUSTRIAGUNEA KALEZAR

KALEZAR

Ibaiertza txukuntzeko:
110.000 €

Pelaioenea birgaitzeko:
100.000 €

Haur-eskolara doan bidea
konpontzeko: 250.000 €

Errioa Bizi! Oria ibaia eta haren ingurua
biziberritzeko ekintza-planean aurreikusita dagoen egitasmoetako bat da:
Zumartegi industriaguneko ibaiertza
txukuntzea. Tren geltokitik Ucin lantegira
bitarte dagoen espaloia berritu nahi da,
egoera txarrean baitago. Hori egiteko,
110.000 € euro bideratuko dira. Hain
zuzen, Ucinek egindako obra batetik
eratorritako dirua erabiliko du Udalak
proiektu hori gauzatzeko.

Udalak duela 8 urte erosi zuen Kalezarreko kaxkoan bertan dagoen Pelaioenea
etxea. Eraikina egoera txarrean dago, eta,
ondorioz, auzotarrek egindako eskaerari
jarraiki, eraikina birgaitzeko inbertsio potoloa egingo da 2019an. Guztira, 100.000
€ bideratuko dira. Era berean, udalgobernuak beharrezko ikusten du
kalezarterrekin batera eraikin hori zertarako erabili erabakitzea. Hots, proiektu
sozial bat garatzea.

Kale Irekiak parte hartzeko prozesuan
landu zen egitasmoetako bat da hau, alegia, haur-eskolara doan bidea konpontzeko beharra. Hala, Ugartondoko eremuko
urbanizazioa garatzearekin bat gauzatuko da proiektu hori. Guztira, 250.000 €-ko
inbertsioa egingo da, eta guztiz berrituko
da zonalde hori. Oinezkoek eta bizikletek
modu seguruan ibiltzeko zati bat egokituko da errepidean bertan, irisgarritasuna
bermatuz.

Se invertirán 110.000 € en arreglar la
acera que va de la estación del tren hasta
la empresa Ucin, en el poligono Zumartegi, tal y como preve el plan Errioa bizi!.

Se invertirán 100.000 euros en la rehabilitación de Pelaioenea de Kalezar. Se
considera necesaria decidir junto con los
vecin@s la utilización de este edificio.

Es uno de los proyectos que se trabajó
en el proceso Kale Irekiak: arreglar el camino que va a la escuela infantil. Se realizará una inversión de 250.000 €.

KAXKOA

OIARDO KIROLADEGIA

KALEZAR

Hilerri zaharraren eremua Futbol-zelaiko belarra
egokitzeko: 48.300 €
konpontzeko: 58.000 €

Pikaola eta Saizar artean
espaloia egiteko: 162.000 €

Hilerri zaharra hustearekin bat, espazio
publiko ederra berreskuratu du Usurbilgo herriak kaxkoan bertan, zernahitarako. Udalak, oraingoz, ez du egitasmo
zehatzik leku horretarako: lekuari arnasa
hartzen utzi nahi dio, eta espazioak berak
zer eskatzen duen ikusi. Edonola ere, eremu hori bai txukunduko dela aurten bertan, eremua erabilgarri utzi eta pasabide
bat egiteko. Obra horietan Udalak 48.300
€ inbertituko ditu.

Usurbilgo
kirol-azpiegiturak
berritzeko plangintzaren barruan, aurten
Oiardo
kiroldegiko
futbol-zelaiko
belar artifiziala konpontzeko diru-partida
bat gorde da aurrekontu-proiektuan:
58.000 €. Futbol-zelaiko zorua egoera
kaskarrean dago eta premia handia du
berritzeko. Azken urteotan ahalegin
ekonomiko handia egin da kirol-instalazioak berritzeko. Esaterako, martxoaren
bueltan bukatuko dira igerilekuko obrak.

Honako proiektu hau ere Kale Irekiak
parte hartzeko prozesuan landu zen.
Oinezkoek eta bizikletek oso maiz erabiltzen duten errepidea da, besteak
beste, herriko gaztetxoek Harane futbolzelaira igotzeko erabiltzen dute. Ibilgailu
askok ere ibiltzen dute, eta, ondorioz, ez
da segurua eta egoerari konponbide bat
bilatzeko eskatu zuten herritarrek. Hala,
Pikaola eta Saizar artean espaloi bat egingo da, eta 162.000 € bideratuko dira.

Tras vaciar el antiguo cementerio, el casco urbano ha recuperado un hermoso
espacio público. Por el momento, se ordenará para dejar la zona útil: 48.300 €.

En el proyecto presupuestario del 2019
se ha reservado una partida económica
para la reparación de la hierba artificial
del campo de fútbol: 58.000 €.

Este proyecto lo solicitó la ciudadanía en
el proceso Kale Irekiak: hacer una acera
entre Pikaola y Saizar, para garantizar la
seguridad de los peatones: 162.000 €.
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Airearen kalitatea neurtzeko kabina bat jarriko
du GHK-k, Udarregi Ikastolaren aldamenean
Usurbilgo Udalarentzat ezinbestekoa zen, halako kabina bat jartzekotan, gutxien-gutxienik EAEko airearen kalitatea neurtzeko sarean dauden hainbat estaziotan neurtzen ari diren parametro guztiak neurtzea, “araututa dauden parametroak ezagutu ahal izateko”.

Z

ubietan eraikitzen ari diren
errauste-plantak airearen kalitatean izan dezakeen eragina
neurtzeko kabinak jartzen ari
da GHK inguruko herrietan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren eskariz.
Errauste-plantari Jaurlaritzak emandako Ingurumen Baimen Bateratuan xedatutako nahitaezko baldintza bat da.
Orain arte hiru jarri dituzte: Andoainen,
Lasarte-Orian eta Zubietan (Donostiako
eremuan). Usurbilen beste bat jarri nahi
dute, baina, Usurbilgo Udalak jarritako
baldintzen ondorioz, atzeratu egin da
ezarpena. Hala, hurrengo asteetan jarriko dute Udalak eskatutako baldintzen
araberako kabina, Udarregi Ikastolaren
aldamenean.
Luze jo du, ordea, auziak. 2017ko irailaren
22an eskatu zuen Ekondakinek (errausteplanta eraikitzeko lehen faseko obren esleipendunak) kabina instalatzeko baimena. Udalak, honelaxe erantzun zion
2017ko abenduaren 1ean, dekretu bidez:
“Udal baimena ematea, ondorengo baldintza berezi hauek betetzekotan:
- Estazioen kokapena: bat Zubietan,
larrialdi gunearen atzean, eta bestea
Usurbilen, Estraperlo kalearen hasieran.
- Usurbilgo kaxkoko eta Zubietako kabinek O3, BTEX, Nox, PM10, PM2,5 SO2 eta
kontrol meteorologikoko parametroak
neurtuko dituzte (airearen norabidea
barne).

Udarregi Ikastolaren aldameneko belaze honen goialdean jarriko dute kabina.

- Usurbilgo Udalak, momentu oro, neurtzen ari diren parametroetara sarbidea
izango du (...)”.
Ibon Goikoetxea Usurbilgo Udaleko
Ingurumen teknikariak zehaztu duenez,
“kabina horiek ez dute erraustegitik
isurtzen dena zuzenean neurtuko, baizik
eta herrian arnasten den airearen kalitatea neurtuko dute eta EAEko airearen

“Arnasten dugun airearen parametro guztiak
ezagutzea ezinezkoa
bada ere, behintzat
araututa daudenak ezagutuko dira Usurbilen ”
Ibon Goikoetxea

Usurbilgo Udaleko Ingurumen teknikaria

Cabina para el control del aire
El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa,
la responsable de la construcción de la
planta de incineración, instalará en los
próximos días una cabina para controlar
la calidad del aire en Usurbil, tal y como lo
ha echo anteriormente en Lasarte-Oria,
Andoain y Zubieta (en la parte de Donostia). De esta manera quieren controlar la
calidad del aire en el área de influencia
directa de la incineradora. Exactamente,
la colocarán al lado del edificio de arriba
de la Ikastola Udarregi. El Ayuntamiento
de Usurbil, por su parte, ha sido muy crítico con la instalación de esta cabina, ya
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que en opinión del técnico de Medioambiente del Ayuntamiento, los parametros que se pretendían medir eran muy
escasos y se consideró imprescindible
medir todos los parámetros que hoy
en día ya se miden en las diferentes estaciones existentes en la red de control
de calidad del aire de la CAPV. Por ello se
ha exijido al Consorcio otro tipo de equipamientos que permitan la medición de
parámetros adicionales y aseguren un
mayor control de la calidad del aire del
municipio. Los datos se podrán ver en
Internet.

kalitatea kontrolatzeko sarearen parte
izango dira”. Emaitzak zuzenean Interneten ikusiko dira. Horregatik, Goikoetxearen esanetan, behin halako estazio bat
jartzen hasita, Udalak ezinbestekotzat
jo zuen EAEko airearen kalitatea kontrolatzeko sarean dauden hainbat estaziotan jadanik neurtzen diren parametro
guztiak ere neurtzea Usurbilen. Izan ere,
Udalak halakorik eskatu izan ez balu,
Usurbilen soilik Nox (Nitrogeno oxidoak)
eta 10 mikrako material partikulatua
baino ez ziren neurtuko. “Parametro
horien iturri nagusia trafikoa izan ohi da
eta, beraz, erraustegiagatik parametro
hau soilik neurtzea ez zen nahikoa”,
zehaztu du Goikoetxeak. Gainera, haren
esanetan, 10 mikrako partikulak bezain
garrantzitsua edo garrantzitsuagoa da,
esate baterako, 2,5 mikrako partikulak
neurtzea, “geroz eta erreferentzia ugariago baitaude partikula txikiek osasunean
duten eraginaz”.
Hori dela eta, Ibon Goikoetxeak argi du:
“Horrelako estazio meteorologiko bat
herrian jarriko bada, egokia eta beharrezkoa ikusi da estazio horretan ozonoa,
BTEX edo petroleoaren deribatuetatik
eratorritako konposatuak, 2,5 mikrako material partikulatu txikia eta
sufre dioxidoa ere neurtzea”. Parametro
horiek EAEko airearen kalitatea kontrolatzeko sarean dauden hainbat estaziotan dagoeneko neurtzen dira, eta orain
Usurbilen ere neurtuko dira. “Arnasten
den airearen parametro guztiak ezagutzea ezinezkoa bada ere, behintzat,
araututa dauden airearen parametroak
ezagutuko dira Usurbilen”.

2019/1/7 15:09:38

GORKA BUENO, EHUko irakaslea

“Errauste-plantak atmosferarako

isurketa-instalazio erraldoiak dira”

G

HK-k airearen kalitatea neurtzeko estazioak jarri nahi ditu
inguruko herrietan. Garrantzitsua al da halako estazioak izatea herrian bertan?
Ondo dago hiriguneetan airearen kalitatea monitorizatzea, baina kontrol hori
mugatua da, bakarrik parametro gutxi
batzuk neurtzen direlako, esate baterako,
nitrogeno oxidoak, partikula batzuk...
Gainera, nire ustez, fokua kutsaduraren
iturrietan jarri behar da, sorkuntzaren
kontrolean, eta prebentzioan. Hondakinen errausketaren kasuan, kontrol hori
ezinezkoa da.
Errausketa jarduera kutsatzailea al da?
Zergatik? Hala bada, ze parametro neurtu beharko lituzkete estazio horiek?
Zubietako
errauste-plantak
urtean
200.000 tona hondakin erraustuko ditu,
eta gehiena (% 70 baino gehiago) tximiniatik aterako da. Errauste-plantak atmosferarako isurketa-instalazio erraldoiak dira.
Erraustuko den gehiena (% 80) gaikako
bilketarik gabe helduko da hara; beraz,
denetarik erreko du: plastikoak, metalak,
material organikoak eta konplexuak...
Guztia nahastuta eta tenperatura oso
altuetan, eta, ondorioz, ez dago modurik
kontrolatzeko tximiniatik zer ateratzen
den. Egia da Zubietan mitigazio-teknologiak erabiliko dituztela kutsadura-isurketak gutxitzeko, baina hori ez da nahikoa.
Horren adibidea da dioxina, furano eta
metal astun askorekin gertatzen dena.
Kutsatzaile horien isurketa ez da jarraiki
kontrolatzen, hiruhilabetean sei orduz
baino ez; egungo legedia aplikatuz, Zubietan (Zabalgarbin bezala) ez dakigu zenbat
dioxina eta furano isuriko diren.
Legeak oso permisibleak izaten al dira
enpresa kutsatzaileekin? Alegia, gainditu ezineko muga ia inoiz gainditzen ez
den langan ezarrita al daude?
Ez, egoera askoz larriagoa da. Substantzia
askoren isurketak, adibidez, dioxina bromadunenak, ez dira kontrolatzen, beraz,
ez dago isurketa-mugarik. Beste kasu batzuetan mugak egon, badaude, baina kontrola ez da jarraitua, oso mugatua baizik:
dioxina eta furano klorodun, eta metal
astun guztien isurketak, merkurioa izan
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Gorka Bueno, hitzaldi batean.

ezik, urtean 24 orduz kontrolatzen dira.
Dioxina-isurketak gertatzen dira, batez
ere, planta martxan jartzen denean. Horregatik, plantetan geldialdi programatu bakar bat planifikatzen da urtean,
dioxinen isurketak murrizteko. Zabalgarbin, azken 10 urteetan, 35 geldialdi
izan dituzte guztira, gehienak programatu
gabekoak, akatsak direla-eta. Horietan,
inork ez daki zenbat dioxina eta furano
isuri diren. Ez dago kontrolik.
Kutsadura edota airearen kalitatea
neurtzeko sistemak fidagarriak al dira?
Gabeziak al dituzte?
Edozein sistema industrialetan akatsak eta matxurak gerta daitezke. Neurri
teknologikoak har daitezke fidagarritasuna hobetzeko; edonola ere, gardentasunak exijitzen du erregistro guztiak (gerta
daitezkeen akatsa barne) publiko izatea.
Substantzia batzuei buruzko datu falta
nabaria dela esan duzu. Zergatik? Bitartekorik jarri nahi ez delako edota gaurgaurkoz, oraindik, teknologia ez delako
behar beste garatu?
Nire ustez, ezinezkoa da errauste-planta
baten tximiniatik atera daitezkeen substantzia guzti-guztiak detektatu eta neurtzea. Horretarako ez dago teknologiarik,
ezta dirurik ere. Arazoari aurre egiteko
irtenbide bakarra prebentzioa da, hau da,
errausketan oinarritzen ez diren beste
kudeaketa-sistema batzuk erabiltzea.
Eta badaude alternatibak: gaikako bilketa
bultzatzea, hondakinak balioztatze materialera bideratzeko.

“El control es
imposible en
la incineración
de residuos”
El Gobierno Vasco está instalando estaciones en torno a la incineradora para
controlar la calidad del aire. ¿Es importante dotarse de este tipo de cabinas?
Está bien monitorizar la calidad del aire
en los núcleos urbanos, pero este control es limitado, ya que sólo se miden
unos pocos parámetros, como óxidos
de nitrógeno, partículas... Yo creo que el
foco debe de ponerse en las fuentes de
contaminación, en el control de la creación del residuo y en la prevención. En
caso de incineración de residuos, este
control es imposible.
¿La incineración es una actividad contaminante? Si es así, ¿qué parámetros
deberían medir estas estaciones?
En Zubieta se incinerarán 200.000
toneladas de residuos al año y la
mayor parte (más del 70 %) saldrá de
la chimenea. Las plantas de incineración son enormes instalaciones
de vertido a la atmósfera. La mayor
parte que se incinerará (80 %) llegará a la incineradora sin recogida
selectiva, por lo que se incinerará de
todo: plásticos, metales, materiales
orgánicos y complejos... Todo mezclado y en temperaturas muy altas,
por lo que es imposible controlar
que sale de la chimenea. Es cierto
que en Zubieta utilizarán tecnologías
de mitigación para reducir los vertidos de contaminación, pero eso no
es suficiente. Ejemplo de ello es lo
que ocurre con dioxinas, furanos y
metales pesados. El vertido de estos contaminantes no se controlan
continuamente; solo durante seis
horas cada trimestre. Aplicando la
legislación actual, en Zubieta (como
en Zabalgarbi) no sabremos cuántos
dioxinas y furanos se emitirán.
¿Las leyes son muy permisivas con
las empresas contaminantes?
La situación es mucho más grave.
Los vertidos de muchas sustancias,
como las dioxinas, no se controlan,
por lo que no hay límite de emisiones.
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Bazterketako arriskuan dauden
Convenios comarherrikideak laguntzeko hitzarmenak cales para erradicar
la exclusión social

Bi hitzarmen sinatuko dituzte BeterriBuruntzako

udalek,

El pleno del Ayuntamiento de Usurbil
ha aprobado por unanimidad firmar
dos convenios que se han desarrollado entre los ayuntamientos de la comarca de Beterri-Buruntzaldea en aras
de ayudar a personas en situación de
riesgo de exclusión social: uno de los
convenios regula la prestación de servicios de vivienda tutelados para personas en riesgo de exclusión social en
la comarca de Beterri-Buruntzaldea, y
el otro convenio regula la prestación
del servicio de inserción socio-laboral.

gizarte-bazterketa

egoeran dauden pertsonak laguntzeko.
Hitzarmen baten helburua da pertsona
horientzako

tutoretzapeko

etxebizitza-

zerbitzua eskaintzea, eta bestearena laneratzeko programak abian jartzea.

U

surbilgo Udalak aho batez
onartu berri du Beterri-Buruntzaldean bazterketa arrisku
egoeran dauden pertsonak
laguntzeko udalen artean garatu diren
bi hitzarmen sinatzea: bazterketako
arriskuan
dauden
pertsonentzako
tutoretzapeko
etxebizitza-zerbitzuak
emateko hitzarmena da bata, eta BeterriBuruntza eskualdean bazterketa-egoeran dauden pertsonentzako gizarteratzeeta laneratze-programaren zerbitzua
emateko hitzarmena da bestea. Hala,
beste hainbat alorretan egiten ari den
bezala, garapen ekonomikoan, euskaran
eta kirolean kasu, gizarte zerbitzuen alorrean ere lankidetza-programak abiatu
dituzte eskualdean.
Eskualdean bazterketa-arrisku egoeran
dauden pertsonei zuzendutako tutoretzapeko etxebizitza-zerbitzuak emateko
hitzarmena Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbilgo udalek sinatuko dute, eta, horren
ondorioz, Lasarte-Orian eta Hernanin alojamendu bana eskainiko da. Zerbitzuaren
nondik norakoak arautegi batean jaso
dira, hala nola nortzuk diren zerbitzuaren

Hernaniko Lanbide Heziketan eskainiko dira
laneratzeko ikastaroak.

hartzaileak, erregimen ekonomikoa,
ordaintzeko modua, sartzeko prozesua
eta udal bakoitzaren jarraipena. Gizartezerbitzuetako teknikariek egingo dute
zerbitzuaren tutoretza.
Laneratzeko programa
Bigarren hitzarmenak Beterri-Buruntza
eskualdean bazterketa-egoeran dauden
pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko
programaren zerbitzua arautzen du. Helburu nagusia bailaran enplegu soziala
garatzea da. Kasu honetan, Lasarte-Oriako Udala hitzarmen honetatik kanpo
geratu da. Hitzarmenaren iraupena lau
urtekoa da, eta udal bakoitzak konpromisoa hartu du dagokion diru ekarpena
egiteko. 52.875 € bideratuko dira, eta
Usurbilgoak 8.818,39 € jarriko ditu.

Tras el primer acuerdo, se ofrecerán
dos alojamientos en Lasarte-Oria y
Hernani. Las condiciones para optar
al servicio se han regulado en una
normativa, como los destinatarios del
servicio, el régimen económico, la forma de pago, el proceso de ingreso y el
seguimiento de cada ayuntamiento.
Por otro lado, el objetivo del segundo
convenio es el desarrollo del empleo
social en la comarca, en aras de ayudar en la inserción socio-laboral de las
personas que se encuentran en situación de exclusión social. En este caso,
el Ayuntamiento de Lasarte-Oria se
ha quedado fuera de este convenio.
La duración del convenio es de cuatro
años y cada Ayuntamiento se compromete a realizar la aportación económica correspondiente. Se destinarán
52.875 € en total, y el Ayuntamiento de
Usurbil aportará 8.818,39 €.

Andatzako indusketen berri
emango dute urtarrilaren 22an
Aranzadi Zientzia Elkarteko Historiaurreko Arkeologia Saileko Manu
Ceberio Rodriguezek eta Izaro Quevedo-Semperenak hitzaldi bat
eskainiko dute urtarrilaren 22an, asteartez, Sutegin, Andatzan egin
berri duten ikerketa arkeologikoaren emaitzak aurkezteko. Solasaldia
19:00etan hasiko da. Hain zuzen, bi ikertzaileak urteak daramatzate
Andatza mendigunearen inguruko okupazioari buruzko azterketa eta
interpretazio arkeologikoa egiten, eta aurten X. prospekzio kanpaina
egin dute. Horregatik, Andatzan egindako lanak eta lortutako emaitzak azaldu nahi dizkiete usurbildarrei.
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