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Errepideen Plan Orokorra
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea

E

1) Errepideak Usurbilgo udalerrian duen
arriskua, akats geometrikoak eta istriputasa jasotzea, horiek oso nabarmen adierazten baitute esku hartzeko beharra,

Nabaria denez, errepideen sailkapenek,
irizpide funtzionalek eta trazatuek
bete-beteko eragina dute lurraldearen
antolaketan. Errepideen planak errotik
baldintzatzen ditu gure mugitzeko
ohiturak, herrien kohesioa eta pertsonen harreman-sareak. Zinez garrantzitsua izan behar luke, hortaz.

3) Gune urbanoen parean, zeharbide
tratamendua ematea, errepide izaeratik
aldenduz,

Deigarria da, ordea, zein zabalkunde
eta oihartzun apala izan duen. Egiturazko berrikuspena egiteko tresna, eta
etorkizuna modu jasangarriagoz diseinatzeko bitartekoa izan behar lukeena,
tramite huts izatera eraman dute. Jaurlaritzak, planaren sustatzaileak, ez du
aurkezpen saiorik antolatu, ez eta parte
hartzeko baliabiderik ere jarri. Txostena
argitaratu, alegazioak aurkezteko epea
jarri, eta kitto.

5) Behin ibilbide luzeko trafikoa AP-8ra
bideratzeko neurriak hartuta, N-634
errepideari eskualde mailako izaera
apalagoa ematea,

Sei dira aurkeztu ditugun alegazio eta
eskaera nagusiak N-634 errepideari
buruz. Honatx zein diren:
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usko Jaurlaritzak Hirugarren
Errepideen Plan Orokorra
ezagutarazi du duela gutxi.
2028a arteko plan honek, nola-halako
diagnostiko bat oinarri hartuta, aurrera
begirako antolamendua eta ekintza plana proposatzen ditu.

Zorionez, Usurbilen aurreratuta geneuzkan lanak. Legealdi honetan herritarrokin batera landu dugun Usurbilgo
Mugikortasun Planean zehaztuta utzi
genuen N-634 errepidea nolakoa nahi
dugun gure herriko zeharkaldian. Gure
plangintza propioan jasotako ideiak
eraman ditugu alegazioetara, aldez
aurretik justifikazio teknikoz ondo hornituta.

erregistroa@usurbil.eus |

2) Ibilbide luzeko trafikoa AP-8ra pasatzeko bitarteko zehatzak definitzea,

4) Bereziki bi azpiprograma garatzea:
batetik, bidegurutzeak berrantolatzea
eta sarbideak kontrolatzea; bestetik,
zeharbide gisako erabilera diseinatzea,

6) N-634 errepidearen funtzionaltasuna
eta segurtasuna bermatzeko, Plan Berezi
bat eta dagozkion ekintzak aurreikustea.
Aurkeztu ditugun planoetan zehaztu
ditugu, bide batez, Usurbilgo puntu
beltzei konponbidea emateko proposamenak. Horiek dira aurkeztu ditugunak,
eta hala jakinarazi diegu aurrez aurre
Foru-Aldundiko arduradunei ere. Erantzunaren zain gaude, eta gain-gainean
jarraituko dugu.
Bi dokumentuak Udalaren webgunean
dituzue ikusgai: http://www.usurbil.eus/
eu/hirigintza.

Recientemente el Gobierno Vasco ha presentado el III Plan General de Carreteras.
Este plan propone una organización y un
plan de acciones hasta el 2028.
Obviamente, la clasificación, los criterios
funcionales y los trazados de las carreteras
son un factor esencial en la organización
territorial. Dada su relevancia, era de esperar que la presentación del avance tuviera
difusión y repercusión.
Sin embargo, lo cierto es que ha pasado
desapercibido. Lo que debería ser una
herramienta de revisión y actualización,
soporte de una ordenación más sostenible, se ha convertido en un mero trámite.
El Gobierno Vasco, promotor del Plan, no
ha organizado sesiones de presentación ni
ha puesto medios para activar un proceso
participativo. Se ha limitado a publicar el
informe y a establecer un plazo de presentación de alegaciones.
Por fortuna, el Ayuntamiento de Usurbil ya
había estudiado previamente las características funcionales de la N-634 en el Plan de
Movilidad municipal, que se ha elaborado
en un proceso de participación popular durante esta legislatura.
En base a ese trabajo hemos presentado un
informe de propuestas y alegaciones sobre
la N-634. Proponemos medidas concretas
para orientar el tráfico de paso a la AP-8,
para dar un tratamiento de travesía (y no
de carretera) a los entornos urbanos, para
reordenar los cruces y accesos y, en definitiva, para resolver las graves carencias
que presenta la N-634. En nuestra memoria subrayamos la necesidad de abordar
esas actuaciones previa elaboración de un
Plan Especial. Además adjuntamos planos
donde se proponen soluciones concretas a
algunos de los puntos negros.
Hemos informado a la Diputación del contenido de nuestras alegaciones y estamos a
la espera de la respuesta. Es un tema sobre
el que no nos podemos relajar.
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Belaunaldiak eta edukiak txirikordatzen
Belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioa sustatuko du Udalak Ugartondon eskuratuko duen ekipamendu publikoan. Proiektuaren nondik
norako guztiak hasi berri den parte hartzeko prozesuan zehaztu eta erabakiko dituzte gazteek eta adinekoek, elkarlanean.

T

xirikorda izena jarri dio Udalak
Ugartondon eskuratuko duen
ekipamendu publikorako sustatzen ari den proiektuari: belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioari. Proiektua berritzailea da, gazteak eta
adinekoak elkartzen dituen mota honetako bizigunerik ez baitago, artean, Euskal Herrian. Bide bat jorratzen hasi da,
hortaz, Usurbil, eta udal-gobernuak argi
du, Txirikordak arrakasta badu, aurrera
begirako eredua bat izan daitekeela.
Nondik sortu zen, bada, ideia? Ugartondoko ekipamendu publikoa zertarako
erabili erabakitzeko, behar sozialen azterketa egin berri du Udalak, eta ikusi du
badirela bi behar elkarren osagarri izan
daitezkeenak. Batetik, ikusi da gazteei
emantzipatzeko aukera erraztu beharra
dagoela, izan ere, gazte askorentzat oso
zail da gurasoen etxetik aldentzea. Etxebizitzen prezioak eta baldintzak batetik,
eta lan prekarietatea bestetik, asko eta
asko dira gurasoen aterpetik atera ezinda
daudenak, edo ikasketa-garaiak amaituta, gurasoen etxera itzuli behar izaten
dutenak, bestelako aukerarik gabe. Eta,
beste alde batetik, edadekoen artean
ikusi da ere badagoela bizitoki egokiaren
premia. Ez dira gutxi beren gaur egungo
etxean bakarrik sentitzen direnak, etxera eroso iristeko edo etxean eroso mugitzeko arazoak dituztenak, eta, ondorioz, etxean gustura ez eta beste inora
joateko aukerarik ez dutenak.
Horrela bada, Udalak ondorioztatu du
ekipamendu publikoak emantzipatu nahi
duten gazteei eta konpainian beren neurriko apartamentua nahi duten edade-

Txirikorda prozesuko lehen bi lan-saioak egin dira.

koei, biei, erantzun diezaiekeela. “Bi behar horiei erantzun bateratua eman nahi
diegu”. Gainera, Xabier Arregi alkatearen
irudiko, bi kolektibo horiek bateratzeak
badu indar gehigarri bat. “Gazteen eta
edadekoen bizikidetza aberasgarria da bi
kolektiboentzat. Bi kolketiboak txirikordatu egiten dira, eta, ondorioz, indartu”.

nahi izan dio, emaitza bera bezain
garrantzitsua baita egiten den bidea.
Bizikide izango direnen artean ari dira
bidea egiten. Hain zuzen, Hiritik At kooperatiba ari da prozesua dinamizatzen, eta
parte-hartzaileen artean ilusioa nabarmendu dute. Dagoeneko bi lan-saio egin
dira, eta beste hiru falta dira:

Prozesua da gakoa
Orain, proiektuari edukiak emateko txanda da, hots, proiektua definitzeko aldia.
Eta dagoeneko hasita daude horretan
Txirikordaren erabiltzaile potentzialak
izango direnak, hots, gazteak eta adinekoak. Udalak bideari garrantzia eman

- 3. saioa: espazioen diseinua: Otsailak 16
- 4. saioa: bizikidetza: Martxoak 23
- 5. saioa: funtzionamendua: Apirilak 6
Herritarrei parte hartzeko deia luzatu diete. “Ardura handia dugu. Asmatzen badugu, eredu berri bat ari baikara sortzen”.

Viviendas para una convivencia intergeneracional
El Ayuntamiento de Usurbil ha puesto
en marcha un proceso participativo para
definir el proyecto Txirikorda, un modelo de vivienda intergeneracional comunitaria que implantará en el equipamiento público que dispondrá en la nueva
urbanización de Ugartondo. Se trata de
un proyecto innovador, ya que será la primera vez que se pondrá en marcha una
iniciativa semejante en Euskal Herria. Tal
y como se recalcó en la presentación, las
personas jóvenes y mayores son las que
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quedan especialmente excluidas de la
oferta de vivienda actual. Las primeras
básicamente por su poder adquisitivo, las
segundas por diferentes factores (accesibilidad, estar alejadas de los servicios del
pueblo, soledad, cambio de necesidades
en su vida...). Por esto, el Ayuntamiento ha
pensado que estos dos colectivos pueden
complementarse, y responder de manera
conjunta a la necesidad de emanciparse
de las personas jóvenes y a la necesidad
de las personas mayores a acceder a un

nuevo modelo de vivienda y cuidados.
Además, en opinión del alcalde, la unificación de ambos colectivos tiene una fuerza
adicional. “La convivencia entre jóvenes y
mayores es enriquecedora para ambos
colectivos. Los dos generaciones se trenzan y, por tanto, se fortalecen“. Ahora toca
dar contenidos al proyecto, es decir, definirlo entre todos y todas. Ese es el objetivo del proceso participativo ya en marcha
y se se hace un llamamiento a participar,
“a definir un modelo de futuro”.
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Bestelako ereduak, han-hemenka
Etxebizitzaren arazoari beste modu batez begiratu, eta bestelako balio eta ezaugarri batzuetan zimendutako biziguneak ari dira sortzen
han-hemenka: auzolana, elkarren arteko zaintza, izaera komunitarioa... Honako proiektu hauek hartu dira aintzat, Txirikorda abiatzeko.

ERRENTERIA (Gipuzkoa)

ALACANT (Herrialde Katalanak)

BARTZELONA (Her. Katalanak)

Udalak gazteentzako
sustatuko etxebizitza

Belaunaldiarteko
etxebizitza komunitarioa

La Borda, kooperatiba batek
kudeatutako etxebizita

KUDEAKETA: Udalak erabiltzailei errendamendu kontratua egingo die, eta bi
modutan ordainduko dute: dirutan eta
lan komunitario moduan. Lan komunitarioa banaka eta taldeka egin beharko
dute: banaka 9 ordu hilean, eta taldekako
4 jarduera urtean. Errenta, berriz, dirusarreren % 15 eta gutxienekoa 90€ + gastuak izango da.

KUDEAKETA: Alcanteko Udaleko Gizarte
Zerbitzuen Sailak kudeatzen du. Errendamendu kontratuak egiten dizkie erabiltzaileei: 255€ + komunitate gastuak.

KUDEAKETA: Alokairuzko etxebizitza
kooperatiba baten bitartez kudeatzen
da. Adin guztietako jendea da kooperatibako kide. Etxebizitzen eraikuntza ere
kooperatiba kideen artean egin dute.

JABETZA: Errenteriako Udala.
ETXEBIZITZA: 26 erabiltzaile biziko dira,
7 apartamentutan. Etxe guztiek logelak
(3 edo 4), komuna eta sukalde-egongela edukiko dituzte. Espazio komunak:
sukalde-egongela, bilera-gela, trastelekua, garbitegia eta balio anitzeko gela.

JABETZA: Alacanteko Udala.
ETXEBIZITZA: Hay 72 viviendas, 56 para
mayores y 16 para jóvenes. 40 m2-ko
apartamentuak dira, guztiak sukaldejangela, komuna eta logelarekin ekipatuak. Espazio komunak: telebista, musika,
irakurketa, informatika eta gela multifuntzionalak. Behe solairuan bi zerbitzu
publiko: osasun eta eguneko zentroak.

SARRERA-BALDINTZAK: Zozketa egingo
da erabiltzaileak aukeratzeko. Baldintzak:
Errenterian erroldatua egotea, jabetzan
etxebizitzarik ez edukitzea, 18-30 urte,
eta, gehienez, 26.000€ urtean.

SARRERA BALDINTZAK: Jabetzan etxebizitzarik ez edukitzea eta urtean 21.000€
baino gutxiagoko diru sarrerak izatea.
Erabiltzaileak: 65 urte baino gehiagokoak,
eta 18 eta 35 urte arteko gazteak. Adinekoek kontratu mugagabea edukitzeko
aukera dute, eta gazteek, aldiz, 5 urtekoa,
gehienez.

El Ayuntamiento de Renteria ha promovido un proyecto de vivienda comunitaria para jovenes. El año pasado, tras un
proceso participativo, se establecieron
una serie de criterios, como por ejemplo: cada persona arrendataria deberá
de abonar la renta de dos maneras: una
parte en dinero (90 € + gastos) y otra
mediante trabajo comunitario, tanto
colectivo como individual. Son 26 viviendas en total, y los espacios comunitarios
serán cocina-comedor, trastero, lavandería y una sala polivalente. Los usuarios se decidirán por sorteo.

El edificio Intergeneracional Plaza de
América está en Alicante, y lo gestiona el
Departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento. A los usuarios les hacen
contratos de arrendamiento: 255€ +
gastos de comunidad. El edificio cuenta
con 72 viviendas, las cuales 56 son para
mayores y 16 para jóvenes. Los apartamentos son de 40 m2, todos ellos equipados con cocina-comedor, baño y dormitorio. Espacios comunes: televisión,
música, lectura, informática y aulas multifuncionales. En la planta baja cuentan
con un centro de día y un ambulatorio.
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JABETZA: Entitate publiko edo pribatu
bat da eraikinaren jabea eta honek erabilpen zesio bat egiten du.
ETXEBIZITZA: Eraikinak 28 etxebizitza
ditu, eta energetikoki efizienteak dira. Tamaina ezberdinekoak daude: 40, 65 eta
75 m2-koak. Espazio komunak: sukalde
industrial handi bat (etxebizitza bakoitzak bere sukaldea izango du), jan eta
ikasteko espazioak, gordelekuak eta gonbidatuentzako bi etxebizitza gutxienez.
LURRA: Bartzelonak Udalak 75 urterako
utzi die. Kooperatibistek hasieran 15.00020.000€ bitarteko ekarpena egin zuten,
eta hilero 300-750 € ordaintzen dute, erabilitako metro koadroen arabera.
La Borda es un inmueble impulsado
por la cooperativa La Borda y costruido
sobre un solar cedido por el Ayuntamiento de Barcelona para los próximos
75 años. En total, se han construido 28
viviendas y de tres tamaños: pequeño
(de unos 40 metros cuadros), mediano (65 metros cuadrados) y grande (75
metros cuadrados), y además contará
con espacios comunes. Habrá unos 50
habitantes, de todas las edades. Sus
viviendas no se comprarán ni alquilarán,
se cederán en uso. La propiedad del
inmueble es colectiva.
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212.400€ banatuko ditu Udalak, laguntzetan
Elkarte, erakunde zein norbanakoek Usurbilen hainbat alorretan egin asmo dituzten ekimenak sustatzeko, dirulaguntzen deialdia arautzen
dituen oinarriak onartu berri ditu Udalak. Gipuzkoako buletin ofizialean argitaratu eta 20 eguneko epea egongo da eskaerak aurkezteko.

KULTURA: 80.000 €
2019an zehar burutu asmo diren egitasmoak laguntzeko, 80.000 euro bideratuko
ditu Udalak. Dirulaguntza horien bidez,
kultura-sare eraldatzailea, dinamikoa eta
parte-hartzailea sustatu nahi da, kultur
eskaintza erakargarria, anitza, hurbila
eta eskuragarria sortuz, eta, era berean,
herritarrek ongi pasatzera bideratua
dagoena, eta bertako kultura balioan jarri
eta gizarte integratzailea eraikitzen lagunduko duena. Dirulaguntzak erakunde
publiko nahiz pribatuei eta norbanakoei
emango zaizkie.

- Kanpamentu, udako ekintza, txokoak...:
Udalari eskatutako laguntzaren % 60
emango da, gehienez ere. Haur bakoitzeko hileko 60 euro, gehienez ere; 15 egunekoa bada, 30 euro, eta, astebetekoa bada,
15 euro.

KIROL-TALDENTZAT: 50.000 €

Kirol egokituko jardueretarako dirulaguntzak emango dira. Espresuki, kirol
egokituko kolektiboei eta inklusioari lotutako egitasmoak hartuko dira kontuan.
Herritarren parte-hartzea eta eskolaumeen inplikazioa bilatzen diren ekimenak lagunduko dira bereziki.

Elkarte, erakunde edota norbanakoek
Usurbilen egin asmo dituzten kirol-ekimenak lagunduko dira deialdi honen bidez.
Dirulaguntza hori federatutako taldeentzat dago zuzenduta, eta 2019ko gastuak
lagunduko dira.

Dirulaguntzak ematerakoan, honako
egitasmo hauek hartuko dira kontuan,
honako irizpideon arabera:

FEDERATU GABEKO ELKARTEENTZAT
LAGUNTZAK: 1.000 €

- Ekimen orokorrak: gehienez ere, eskatutakoaren % 95 lagunduko da.
- Ikastaroak: Udalari eskatutako dirulaguntzaren % 60a emango da, gehienez
ere. Ikastaroko parte-hartzaile bakoitzeko
Udalak emango duen gehienezko diru
kopurua 100 eurokoa izango da. Ikastaroek, derrigorrean, parte-hartzaileen dirusarrera izan behar dute.

KIROL EGOKITUA SUSTATZEKO DIRULAGUNTZAK: 3.000 €

EMAKUMEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNA SUSTATZEKO: 5.000 €

Emakumeen eta gizonen berdintasuna kirol-jardueretan sustatzeko egitasmoak diruz lagunduko dira deialdi honetan. Diruz lagunduko diren
ekintzak irekiak izan behar dute, herritarren artean inolako bereizketarik egin
Irteerak:
eskatutako
dirula- gabe. Ekimenak Usurbilen bertan burutu
guntzaren % 10 emango du Udalak, behar dira, eta taldeak dagokion erregisgehienez ere.
troan izena emanda egon behar du.

Deialdi honen xedea da kirol elkarteak
izan gabe antolatzen diren kirol jardueretarako dirulaguntza zuzenak ematea.
Hauxek dira baldintzak: ikastaroak
antolatzen direnean, gehienez ere, eskatutako dirulaguntzaren %60a lagunduko da diruz. Ikastaroko parte-hartzaile
bakoitzeko udalak emango duen gehienezko diru kopurua 100 eurokoa izango
da. Eta ez dira onartuko diru-sarrerarik ez
duten ikastaroak.
Bestetik, norgeiagoka erregimenekoak ez
diren kirol egitasmoak garatzeko dirulaguntzak ere kaleratu dira. Guztira, 15.400€
bideratuko dira.

El ayuntamiento repartira´212.400 euros en subvenciones
El Ayuntamiento de Usurbil contempla en
los presupuestos para el ejercicio 2019 la
concesión de subvenciones, que en total
suman 212.400 €. A través de dichas ayudas se quiere colaborar en las múltiples
actividades que asociaciones y entidades
diversas desarrollan en diferentes ámbitos y disciplinas consideradas de interés
municipal. Las bases de la convocatoria
pública se acaban de aprobar, y se podrán
presentar propuestas o proyectos relacionados con las siguientes áreas: bienester
social, medio ambiente, deporte, cultura,
agricultura y ganadería, instalación de
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ascensores o nuevos proyectos comerciales. Cada área se regula de manera específica, y en las babases están concretadas
las particularidades de cada programa de
ayudas, entre otras, los criterios de asignación y reparto de la subvención y documentación a presentar.
Las solicitudes deberán presentarse en
un plazo de 20 días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa, a excepción de los programas de subvención que tengan dispuestos otros plazos, como por ejemplo, el

programa de ayudas para el alquiler
de locales vacíos, que tienen por objeto apoyar a las personas emprendedoras y fomentar así nuevas actividades
económicas en los locas comerciales
vaciós. Estos proyectos se podrán presentar en dos plazos: el primer lugar, antes
del 30 de abril, y posteriormente, antes
que finalize septiembre.
Esta convocatoria se publicará en el tablón
General de Anuncios del Ayuntamiento y
en la página web del Ayuntamiento: http://
www.usurbil.eus/eu/diru-laguntzak.
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INGURUMENA: 5.000 €

GIZARTEGINTZA: 12.000 €

Deialdi honetan erakunde pribatu zein
publikoek edota norbanakoek 2018an
garatutako egitasmoak lagunduko dira,
beti ere aurretik diru-laguntzarik jaso ez
badute. Gehienez ere, kostuaren %50
lagunduko da, eta egitasmo bakoitzari,
gehienez ere, 2.000 euro emango zaizkio.
Honako hauek dira lehentasuna izango
duten ekintzak, besteak beste:
- Energiaren kontsumoa murrizteko
egindako inbertsioak.

Gizarte zerbitzuen arloan irabazi asmorik
gabeko norbanako, erakunde eta elkarteek 2019an burutu asmo dituzten ekimenak lagunduko dira deialdi honen bitartez.

Hutsik dauden lokaletan
jarduera berri bat abian jarri
nahi dutenentzat, lokalen
alokairurako dirulaguntzak

DESERROTZE ETA BAZTERKETA
ARRISKUAN DAUDEN PERTSONEN
- Energia ez berriztagarriaren kontsu- SENIDEENTZAKO LAGUNTZAK: 4.000 €
moa energia berriztagarriaren kontsu- Usurbildik kanpo dauden pertsonen
senideak laguntzeko laguntzak dira. Zemoarekin ordezkatzeko ekintzak.
hazki, erabaki judizial baten ondorioz,
- Energia nuklearra ez kontsumitzeko izan espetxean, izan zentro psikiatrikoren
batean edota izan drogamenpekotasunlagunduko duten ekintzak.
zentro batean eta aldi batez haien ingu- Hondakinen sorrera murrizteko eta rune familiarrera etorri ezin diren perbirziklapena
bultzatzeko
ekintzak. tsonen senideei sortutako joan-etorri gastuetarako laguntzak dira. Egoera horrek
eraginda 2018an egindako bidaien gastuak lagunduko dira. Gutxieneko dirulaguntza Usurbildik senidea dagoen zentroraino dauden kilometroak (joan-etorria)
bider 0,29 € izango da. Dirulaguntza hori,
NEKAZARITZA eta ABELTZAINTZA:
gehienez ere, hilean behin emango da.
15.000 €
Nolanahi ere, diru-sarreren araberako dirDeialdi honetan erakunde pribatu zein ulaguntza osagarriak ere eskatu ahal izanpublikoek edota norbanakoek 2018an ga- go dira. Halaber, onuradun bakarra egonratutako egitasmoak lagunduko dira, beti go da egoera horretan dagoen pertsona
ere aurretik dirulaguntzarik jaso ez badu- bakoitzeko. Pertsona horiek Usurbilen
te. Gehienez kostuaren % 50 lagunduko erroldatuta egon behar dute, edo bertan
da eta bakoitzari gehienez 2.000 € eman- jaiotakoak izan behar dute.
go zaizkio. Lehentasunez honako ekintza
hauek lagunduko dira, besteak beste:
- Usurbilgo nekazari gazteek (28 urtetik beherakoak) ustiapen berriak abiatzeko eta
hobetzeko egitasmoak.
- Hildako animalien kudeaketa lanen
gastuak.
- Ekoizpen ekologikoa bultzatzeko
egitasmoak.
- Emakumeak nekazaritzan aritzeko ekintzak.
- Azken urteotan abandonatutako nekazaritza lurretan nekazaritza-jarduera
berreskuratzeko ekintzak edota abandonatzeko arriskuan dauden lurrak
berreskuratzeko ekintzak.
- Bertako produktuen kontsumoa bultzatzeko ekintzak.
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IGOGAILUAK INSTALATZEKO
LAGUNTZAK: 10.000 €
2018an bi solairu edo gehiagoko etxebizitzetan igogailu berria jarri duten jabeei
dirulaguntza emango zaie. Eskaera bakoitzeko, gehienez ere, 1.000€ emango
dira, diru-sarreren arabera. Laguntzak
jasotzeko honako baldintzak zehaztu dira:
etxebizitzaren jabea izatea; igogailua jarri
nahi den etxean gutxienez 6 hilabeteko
antzinatasunarekin erroldatuta egotea
eta bertan bizitzea; eta igogailua duen
bigarren etxerik jabetzan ez izatea.

Ekintzaileei laguntzeko eta Usurbilen hutsik dauden merkataritzako lokaletan
jarduera ekonomiko berriak sustatzeko
asmoz, 2019 urteko lokalaren alokairurako dirulaguntzaren deialdia egin du Udalak. Dirulaguntza honen onuradunak honako hauek izango dira: Usurbilen hutsik
dagoenmerkataritza-lokalbateanjarduera
ekonomiko berri bat abian jarri nahi duen
edonor, izan pertsona fisikoa izan juridikoa, eta ekintzaile interesatuaren bizilekua edozein izanik ere, izan Usurbil edo
izan beste udalerri bat. Halaber, ekintzaileak jarduerari berari dagokion Jardueren gaineko Zergan alta emanda egon
beharko du, gehienez ere, hiru urteko
antzinatasunarekin. Edonola ere, lehentasuna proiektuok izango dute: batetik, herrigunean nahiz auzoetan gaur egun herritarrei eskaintzen ez zaizkien zerbitzuekin
lotura duten proiektuek; eta, bestetik,
ixtera doazen edo itxi berriak diren jarduerekin jarraitu nahi duten proiektuek.
Lokalaren alokairuaren ordainketan laguntzeko izango da dirulaguntza. Alokairuaren prezioa, gehienez ere, 10 euro metro
koadroko izan beharko du, eta alokairuan hartzen den lokalaren kontratuak 12
hilabeteko iraupena izan beharko du,
gutxienez. Lehen bi urteetan emango ditu
laguntzak Udalak, edonola ere, urtero egin
beharko da eskaera. Guztira, 7.200 euro
bideratuko ditu lehen urteko alokairuen
ordainketetarako, eta 4.800 euro bigarren
urtekoak ordaintzeko. Hala, lehenengo
urtean, alokairu-gastuaren % 40a ordainduko du, gehienez ere, 300 euro hilean;
eta, bigarren urtean, alokairu-gastuaren
% 30a, gehienez ere, 200 euro hilean.
Proiektuak aurkezteko bi epealdi zehaztu
dira: bata, apirilaren 30a baino lehen, eta,
ebazpena orduan emango da, eta, bestea,
irailean.

2019/2/5 10:01:24

Beste monumentu megalitiko bat, Andatzan
Andatza mendigunean egindako azterketa arkeologikoaren emaitza aurkeztu berri du Aranzadik jendaurrean, eta zuzendariek baieztatu
dutenez, Txangostan monumentu megalitiko bat topatu dute. Itxura guztiaren arabera, trikuharri bat. Ikerketa sakonagoa egingo dute.

S

usmoa baieztatu du Aranzadik. Andatzan, Txangosta
inguruan, beste monumentu
megalitiko bat dago. Itxura
guztiaren arabera, trikuharri bat. Horixe
jakinarazi zuten urtarrilaren 22an, Andatzan egindako indusketa arkeologikoen
emaitzak aurkezteko Usurbilgo Udalak
antolatutako solasaldian. Hizlariak Izaro
Quevedo eta Manu Zeberio azterketa
arkeologiko honen arduradunak izan
ziren. Hitzaldiak herritarren jakin-mina
piztu zuen, eta herritar ugari bertaratu
ziren Potxoeneara.
Andatzako Estazio Megalitikoa ezaguna
da. Estazio megalitiko honetan 10 monumentu daude, denak trikuharriak: Andatza I eta II, Arkutxa, Beldarrain, Belkoain,
Karramiolotz, Loatzu I eta II, Olaiko eta
Zarateko Bentako trikuharriak. Zerrenda
horri, beraz, beste bat eransteko modua
legoke, izan ere, Aranzadiren arabera,
Txangostan beste monumentu megalitiko bat dago, trikuharri bat ziur aski.
Hain zuzen, udara honetako prospekzio
kanpainan ingurune hori aztertzen eta
interpretatzen eman dute. 2003tik ari da
Aranzadi Andatza mendigunearen okupazioari buruzko azterketa arkeologikoa
egiten.
Izaro Quevedo eta Manu Zeberiok azaldu zutenez, 2004an Txongosta izeneko
lekuan egitura berezi bat identifikatu
zuten. Hainbat lagunek bazuten leku horren berri; haatik, bertan kokatzen diren
aztarnak ikertu gabe zeuden, eta inork

Txangosta eremua, Andatzan, indusketak hasi baino lehen.

Herritar ugari bertaratu ziren solasaldira.

ez zekien zer ziren. Horregatik, 2018an
zundaketa arkeologiko bat egitea erabaki
zuten, ea naturala ote den edo gizakiak
egindako egitura bat den ziurtatzeko.
Egituraren ezaugarriak
Txangostan topatutako aztarnak honako
ezaugarri hauek ditu: harri pilaketa bat
eta haren gainean bi harri handi zutik, eta

hegoalderantz beste harri bat dago dago,
etzanda. Egituraren ezaugarriak ezagutzeko asmoz, eta inguruko landaredia guztia kendu ondoren, egituraren
erdialdea ikertu dute, ea zutik dauden
harriak naturalak diren edo ez jakiteko
asmoz. Hala, landaredia kendu bezain
pronto harri txiki batzuk azaldu dira,
eta bi harri handiak eusteko jarrita
daudela ikusi ahal izan dute, alegia,
gizakiak jarritakoak direla. Eremu horretan gainera, suharrizko xafla bat eta
harri-kristal bat ere aurkitu dituzte,
eta tamaina ezberdinetako harriz eta
lurrez osatutako tumulu bat dagoela
ziurtatu dute.
Ikerketa ahalik eta ondoen jarraitu ahal
izateko, lana bertan behera utzi dute
momentuz, eremu osoa ondo garbitu
arte, izan ere, tumuluaren gainean
zuhaitzak daude. 2019an jarraituko
dute indusketokin.

Han hallado otro monumento megalítico en Andatza
Aranzadi ha confirmado la sospecha. En
Andatza, en la zona de Txangosta, hay
un monumento megalítico, muy probablemente, un dólmen. Así lo comunicaron el pasado 22 de enero en la tertulia
organizada por el Ayuntamiento de Usurbil para presentar los resultados de las
excavaciones arqueológicas realizadas
este verano en Andatza.
El equipo de Arqueología Prehistórica
de la sociedad de ciencias Aranzadi lleva
desde el año 2003 realizando prospecciones en la zona de Andatza. Así lo explicó
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Manu Zeberio, uno de los arqueólogos
que, junto a Izaro Quevedo, dirigen las
excavaciones: “Ya se conocía que había
allí dos piedras hincadas, la gente que
pasea por allí las conoce y nosotros cuando empezamos a trabajar en Andatza ya
las vimos. Nos parecían muy sugerentes
y pensábamos que podía haber un yacimiento arqueológico”. Por ello, en 2018
decidieron realizar un sondeo arqueológico para comprobar si es natural o si
es una estructura del hombre. Tras limpiar el monumento, retirar la vegetación
y la tierra, han podido confirmar que es

una estructura, en principio, prehistórica. Además han encontrado en la zona
material prehistórico, como por ejemplo,
un túmulo. Para poder seguir la investigación lo mejor posible, han suspendido
el trabajo hasta que se limpie todo el
área, ya que sobre el túmulo hay árboles.
En 2019 seguirán con las excavaciones.
Este monumento megalítico se uniría a la
lista de dolmenes que conforman la Estación Megalítica de Andatza: Andatza I y II,
Arkutxa, Beldarrain, Belkoain, Karramiolotz, Loatzu I y II, Olaiko y Venta de Zarate.
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Igerileku handia.

Igerilekuko lanak martxa onean doaz, eta
apirilean bukatzea aurreikusten dute
Legealdi honetako inbertsiorik garrantzitsuenetako bat izan da igerilekuaren obra: 760.000 euro. Egiturazko hobekuntzak egin dira, izan
ere, igerileku txikia handitu eta irisgarri jartzeaz gainera, beheko solairuko azpiegitura guztiak berritu dira, puntako teknologia baliatuta.

U

rtarrilaren 30ean udaleko ordezkariak Oiardo Kiroldegiko igerilekuko obrak bertatik bertara
ikusteko aukera izan zuten, eta
obra-zuzendaritzaren eta enpresa-eraikitzailearen azalpenak entzunda, baieztatu ahal izan zuten obrak martxa onean
doazela, eta, aurreikusi bezala, epeak
betetzeko moduan izango direla. Hau da,
apirilerako amaituko dituzte, eta, horrenbestez, ahal bezain laster irekiko dituzte
igerilekuak.
Obrak ikusi eta gero, Xabier Arregi alkateak nabarmendu zuen obra hau ez dela
“obra estetiko hutsa”, baizik eta benetazko egiturazko aldaketak egin direla.
Alde batetik, beheko solairuan dauden
azpiegiturak guztiz berritu dira, hala nola
uraren filtrazio-sistema, aireztapena eta
klimatizazio-sistema, eta, gainera, teknologia oso gaurkotuak erabilita. Bestetik,
igerilekuaren eremua erabat berritu da.
Igerileku txikiaren zabalera handitzeaz
gainera, sakonera handitu egin da, eta
1,20 metroko sakonera izango du, punturik sakonenean. Beste hobekuntza
garrantzitsu bat igerileku txikirako sarbidean egin da, izan ere, lehen zegoen koska kendu egin dute, eta igerileku handiaren maila berean jarri. Gainera, igerilekura sartzeko eskailerak jarri dira, eta
horrek ahalbidetuko du igerilekua beste
funtzio batzuetarako erabili ahal izatea.
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Igerileku txkira sartzeko eskailerak jarri dituzte.

Guztira, 760.000 euroko inbertsioa egin
du Udalak, eta Foru Aldundiak 250.000
euroko laguntza eman du.

Las obras de la
finalizarán en abril

Plan orokorra
Kiroldegia eraberritzeko proiektu orokor
baten lehen faseari dagozkion obrak dira
honakoak. Alkatearen arabera, plan integralean lau fase aurreikusten dira. Igerilekua berritzeko proiektua lehen faseari
dagokiona da; bigarren fasean eraikin
osoaren
irisgarritasun
baldintzak
hobetzea aurreikusten da; hirugarrenean, aforoari dagozkion hobekuntzak
planteatzen dira; eta, laugarren fasean,
igerilekua kanpotik ere erabiltzeko aukera jartzea. “Obra hau horri begira egin da.
Kristalera handiak jarri dira, etorkizunean
kanpoaldean dagoen berdegunearekin
lotzeko, gaur edo bihar, igerileku hau
udaran erabili ahal izateko”.

El día 30 de enero, los representantes
municipales estuvieron visitando las
obras de la piscina, y tras escuchar las
explicaciones de la dirección de obra,
el alcalde confirmó que las tareas van
a buen ritmo y y que se cumplirán los
plazos previstos. Es decir, se terminarán
para abril, por lo que las piscinas se abrirán lo antes posible. Arregi hizó incapie
en que no se trata de “una mera obra
estética”, sino que se han echo mejoras
estructurales. Por un lado, se han renovado totalmente las infraestructuras
existentes en la planta baja con tecnologías muy actualizadas, y por otro lado,
la zona de la piscina se ha renovado totalmente. Es una inversión de 760.000 €.
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Usurbilen airezko
fumigaziorik
ez egiteko eskatu dio
Udalak Diputazioari

Lasarte-Oria eta Usurbil bidegorriz lotzeko proiektua.

Lasarte-Oria eta Txikierdi lotzen
dituen bidegorria egingo du GFAk
Proiektua jendaurrean ikusgai jarri dute hilabetez, alegazioak aurkezteko. Exekutatzeko
aurrekontua ia 710.000 eurokoa da, eta lanek 25 astez irautea aurreikusi du Diputazioak.

ipuzkoako Foru Aldundiko
Mugikortasuneko eta Lurralde antolaketako diputatuak
2019ko urtarrilaren 2an
honako foru agindu hau eman du,
Usurbilgo Udalean jaso denez: LasarteOria eta Usurbilgo Txikierdia auzoa
lotuko duen bidegorria egiteko tramiteak hasteko agindua.

G

Foru aginduan nabarmentzen denez, Donostiako Errekalde auzoa
eta Lasarte-Oria arteko bizikleta eta
oinezkoentzako bidearen lanak amaitu
berritan, Diputazioak Lasarte-Oria eta
Txikierdi auzoa lotzeko bizikleta eta
oinezkoentzako
bidea
eraikitzeko
proiektua idazteko eskatu zuen. Bidegorri hori 978 metro luze da: Lasarte-

Oriako Atsobakar lorategietan hasten
da, eta Urbil merkataritza gunetik barrena, Txikierdi auzora iristen da. Halaber, 165 metroko adar bat eraintsiko
zaio Michelingo eremuaren inguruan,
Lasarte-Oriako
bidegorri-sarearekin
lotzeko (ikus irudia) berriro ere.
Kontrata bidez exekutatzeko aurrekontua 709.176,86 euro da, %21eko BEZ-a
barne, eta eraikitzeko lanak 25 astez
luzatzea aurreikusi dute.
Proiektua jendaurrean ikusgai jarriko
dute hilabetez, interesatuek alegazioak
eta iradokizunak egin ditzaten. Proiektua, gainera, Lasarte-Oria eta Usurbilgo
udaletara ere bidali dute, hilabeteko
epean alegazioak aurkezteko.

Coral Herrerak hitzaldia emango du
Usurbilen, otsailaren 15ean

Coral Herrera Gomez.

Coral Herrera Gomezen (Madril, 1977) hitzaldia antolatu du
Udaleko Parekidetasun Sailak otsailaren 15erako, Potxoenean (18:30ean). Herrera Humanitateetan eta Ikus-Entzunezkoetan doktorea da, eta liburu eta artikulu ugari argitaratu
ditu Generoaren Teoriari buruz. Gaur egun Costa Rican bizi
da. Bere liburuetan, patriarkatuak nola mugatzen eta sufriarazten gaituen erakusten digu: idazle madrildarrak uste
du erromantikotasun hori erabat politikoa dela, eta harremantzeko beste modu batzuk posible direla.
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Urtarrileko osoko bilkuran pinuak jasaten
ari diren banda marroiaren gaitza izan
zuten hizpide alderdiek. Bi mozio izan
zituzten mahai gainean: bata EHBildurena
eta bestea EAJrena. Argi geratu zen ikuspegi kontrajarriak dituztela bai gaitzaren
jatorriaz, bai konponbideaz. EHBilduren
esanetan, azken urteetan egin den basopolitikak eragin du gaitza: “Gure lurraldean,
baso eremuaren % 38 inguru pinu insignisa da, eta espezie horren monolaborantzak eta bere ustiaketa intentsiboak, urteen
poderioz, espeziea ahultzea ekarri dute. Gipuzkoako insignis landaketen % 50tik gora
banda marroi gaixotasunak jota dago”.
Haatik, EAJ ez dator bat horrekin. Basoaren
eta pinuaren “garrantzia sozioekonomikoa
eta ingurugirokoa” aintzat hartzeko eta jasaten ari den galeraren aurrean laguntzeko
eskatu du, “baso sektore osasuntsu bat izaten jarraitzeko”. Banda marroia gaitzaren
erasoa denontzako “sorpresa” izan dela
dio EAJk, eta, “ezer egin ezean”, hurrengo
4-5 urteetan Gipuzkoako pinu guztiak igartzeko arriskua dagoela ohartarazi du.
Gaitzari aurre egiteko tratamenduan ere ez
datoz bat. Foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak pinuak masiboki tratatu nahi dituzte. Espainiako Gobernuari egin diote jada
eskaera airezko tratamendua egiteko. Zain
daude. Hain zuzen, EHBildu horren aurka
dago fumigazioak “kalteak” eragin ditzakeelako ingurumenean zein pertsonengan, eta
tratamenduaren eraginkortasuna bera ere
“zalantzan” dagoelako. Haatik, EAJk Pinuaren Gaitzari Aurre Egiteko Euskal Planaren
defentsa egin zuen. Plan horrek, beste
hainbat ekintzen artean, gaitzari aurre egiteko airezko tratamendua aurreikusten
du. “Baimena lortzeko prozedurak berak
bermatzen du ingurugiroari eta pertsonen
osasunari ez diotela kalterik egiten”.
Eztabaidaren ostean, mozioak bozkatu
zituzten, eta EHBildurenak egin zuen aurrera, bere aldeko botoekin. EAJk eta PSEk
aurka bozkatu zuten. Mozioan Gipuzkoako
Foru Aldundiari eskatzen zaio Usurbilgo
udalerri osoan pinuen gaitzaren kontrako
airezko tratamendu kimikorik ez egiteko.

er reg is t ro a @usur bil.eus |

@usur biludala

2019/2/5 10:01:30

