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Pasabide arriskutsuak
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

P

asa den abenduaren 28an ezbehar larria gertatu zen Ingemar
aldameneko tren pasabidean. Gizonezko bat zaurituta eraman zuten erietxera, trenak harrapatuta. Zorionez, onik
dago. Ezbeharrak ez du harrabots gehiegirik sortu herrian, baina, berriro ere, agerian utzi du oinezkoon segurtasun falta.
Istripuaren berri izan bezain pronto, ETS
Eusko Trenbide Sareko arduradunarekin
jarri nintzen harremanetan. Eurena da
eskumena. Adierazi nion istripuak beste
behin ere agerian utzi duela tren pasabide horretan (zein besteetan) oinezkoek
duten arriskua, eta, ondorioz, berandu
izan baino lehen, ordua iritsi dela behinbetikoz neurriak hartzeko eta proiektu
bideragarri bat gauzatzeko.
Zutabe hau prestatzeko hemeroteka
lanetan ari nintzela, Noaua!-n irakurri
dut 2014ko martxoaren 25ean egindako
osoko bilkuran alderdi politiko guztiek aho
batez eskatu zutela tren pasabide guztiak
ezabatzeko. PSE-EEk aurkeztu zuen mozio
hura, eta hauxe zioen, hitzez hitz, lehen
puntuak: “Usurbilgo Udalak Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika
Sailari dei egiten dio herrian dauden zortzi tren pasaguneak eta nasen arteko
pasabidea ezabatzeko. Gure herria Gipuzkoan tren pasagune gehien duen herria
delako, eta Euskal Autonomi Erkidegoan
bigarrena izanik euskal trenbide sarean”.
Artean, Mertxe Aizpurua zen alkatea. Plenoko aktan aipatzen da Atalluko pasabideari loturiko proiektua egina zuela ETSk eta
800.000 euroko inbertsioa aurreikusten
zuela tren geltoki ingururako. Alkateak
esan zuenez, lehentasuna emango zion
Jaurlaritzak proiektu honi. Jakin badakit
aurreko alkateek ere hainbat bilera eginak
zituztela gai honekin. Ia sei urte pasatu
dira orduz geroztik, eta ETSk ez du deus
egin gure herrian.

Legealdia hasi denetik birritan elkartu
gara ETSko arduradunekin. Lehen aldian
mezu argi bat igorri genion: “Zor historikoa
duzue Usurbilekin”. Gure herrirako proiektuak izan badituzte; baina, tiraderan gordeta. Aldameneko herrietan, Orion, Zarautzen eta Donostian kasu, inbertsio eta
proiektu potoloak gauzatu dituzte, baina,
urteak joan, urteak etorri, gure herrira ez
da ezer iristen. Ez dugu proiektu faraonikorik eskatzen. Tren geltokirako konexio
eta bide seguruak, irisgarriak eta duinak
baino ez”.
Egiari zor, Troiarako soluzioa bertan behera geratzearen arduraduna ez zen ETS
izan, Diputazioa baizik. Proiektu hura ETSk
landu zuen, udalarekin elkarlanean, eta
soluzio integrala ematen zien tren pasabideari, errepideari eta Troia eta Ugaldea
bidegorriz lotzeko beharrari. Hori ezean,
orain, erakunde bakoitzak bere aldetik eman dio soluzioa bere zatiari: ETSk
barrerak jarri ditu tren pasabidean, eta
Diputazioak semaforoa du errepidean (zebrabidea jartzekoa da). Zerbait da, baina
ez dut uste hori denik puntu arriskutsu
horrek beharko lukeen soluzioa.
Edonola ere, ez gaude etsitzeko, eta harremanetan jarraitzen dugu ETSrekin eta
Diputazioarekin. Urtarrilaren bigarren
hamabostaldian bilera ugari ditugu beste
erakundeekin gure herriko mugikortasuna hobetzeko, garraio publikoa sustatzeko eta puntu arriskutsuei soluzio egokiak
topatzeko helburuz. Besteak beste, ETSko arduradunekin, Bide Azpiegituretako
diputatuarekin eta Mugikortasuneko
diputatuarekin bilduko gara. Elkarlanerako eskaintza egitera eta Usurbil euren
agendetan kokatzera goaz.

@usurbiludala

@agurtzanesola

malkatea@usurbil.eus
El pasado 28 de diciembre se produjo un accidente grave en el paso de tren de Ingemar. Un
hombre resultó herido tras ser atropellado
por un tren. Afortunadamente, está bien. El
siniestro no causó demasiado revuelo, pero
ha vuelto a poner de manifiesto la inseguridad de los y las viandantes. Nada más saberlo
me puse en contacto con el responsable de
ETS Eusko Trenbide Sarea. La competencia es
suya. Le manifesté que el accidente ha demostrado, una vez más, el peligro que corren los
peatones en este paso de tren (y en los otros),
por lo que, antes de que sea tarde, ha llegado
la hora de que se tomen definitivamente medidas y se lleve a cabo un proyecto viable.
Para preparar esta columna, he tirado de
hemeroteca, y he leído en Noaua! que en el
pleno de marzo de 2014 todos los partidos
pidieron por unanimidad la eliminación de todos los pasos de tren. Fue el PSE-EE quien presentó aquella moción. Mertxe Aizpurua era la
alcalde, y en el acta del pleno se dice que ETS
había realizado un proyecto relacionado con el
paso de Atallu y que preveía una inversión de
800.000 euros. La alcalde dijo que el Gobierno
Vasco iba a dar prioridad a este proyecto. Han
pasado casi seis años desde entonces, y ETS
no ha hecho nada en nuestro pueblo.
Desde el inicio de la legislatura nos hemos reunido dos veces con ETS. La primera vez les enviamos un mensaje claro: “Tenéis una deuda
histórica con Usurbil”. En los pueblos vecinos,
como Orio, Zarautz y Donostia, han llevado a
cabo inversiones y proyectos potentes, pero
nada en Usurbil. No pedimos proyectos faraónicos, tan solo conexiones y vías seguras, accesibles y dignas para la estación de tren.
En cualquier caso, no estamos para resignarnos, y seguimos en contacto con ETS y
Diputación. En enero tenemos numerosas
reuniones con otras instituciones para mejorar la movilidad en nuestro pueblo, fomentar
el transporte público y encontrar soluciones
adecuadas a los puntos peligrosos. Nos reuniremos, entre otros, con los responsables
de ETS, con la diputada de Infraestructuras
Viarias y con la diputada de Movilidad. Vamos
a hacer una oferta de colaboración y a situar a
Usurbil en sus agendas.

UXOA ANDUAGA, Soziolinguistika Klusterreko kidea

“11 egunetan ohikoa ez den ahalegin bat egin dezakezu
zure ohituretan, baina ez da aski testuingurua aldatzeko”

D

enbora pixka bat falta da
2020ko Euskaraldirako, baina
lan eta lan ari da Usurbilgo
Euskaraldiko lantaldea. Besteak beste,
2018koak herrian zein emaitza utzi zituen azaltzeko eskatu zion Soziolinguistika
Klusterrari: txosten luzea egin zuen, eta
Uxoa Anduaga (Hondarribia, 1986) klusterreko kideak itzuli zuen zenbakien eta
grafikoen esanahia.
“Lasai, emaitzak onak dira”, esanez hasi
zinen: orokorra da kezka?
Kontu sensiblea da euskararena, batez
ere, sustatzeko esfortzu eta lan handia
eskaintzen zaizkionean: jarrera beti da
aurrera egitearena, baina atzera egiteko
beldurrarekin. Horrelako esperimentu bat
egiten denean ez dakigu gure herrian nola
erreakzionatuko duen jendeak: beldurrak
uxatu nahi nituen hasterako.

Uxoa Anduaga.

Usurbilen hainbat hizkuntza ohitura aldarazi zituen Euskaraldiak: zein, adibidez?
Hainbat aipa daitezke. Esparru sozialei begiratuta, adibidez, ikus daiteke lagun artean
eragin duela gehien Euskaraldiak: 11 egunetan lagunekin euskaraz egiten zutenak zazpi
puntu hazi dira. Kontuan izanik, gainera,
datuen arabera, lehendik ere lagunartean
bazegoela euskara erabiltzeko ohitura.

zifratik gora egiten da 11 egunen ondoren,
baina atzera urrats bat ikusten da hiru hilabetera: joera ahuldu egin bada ere, hasierako neurketakoa baino altuagoa izan da
azken emaitza. Horrek esan nahi du, neurri batean, epe motzean zein luzean eragin
duela Euskaraldiak. Atzerakada erresaka
izan daiteke: 11 egunetan ohikoa ez den
ahalegin bat egin dezakezu zure hizkuntza
ohituretan, baina ez da aski testuingurua
aldatzeko, herri baten inguru guztia aldatzeko. Badaude baldintza objektibo batzuk ez
direnak 11 egunetan aldatuko, izan komertzioetan dagoen hizkuntzaren eskaintza,
edo euskara erabiltzeko dugun esparrua,
berdin kultura kontsumoan, telebistan...

Hizkuntza erabilera euskararen alde aldarazi zuen Euskaraldiak, baina ez zen
lortu epe luzera egonkortzea. Zergatik?
Usurbilen ikusten den bilakaera bera antzematen da Euskal Herrian ere. Abiapuntuko

Askotan esan duzue joera bera izan dutela
belarriprestek eta ahobiziek, baina belarripresten emaitzak sendoagoak direla.
Zergatik izan daiteke?
Ondorio orokortua izan da hori: Euskaral-

diak eragin gehiago izan du euskara erabiltzeko ohitura gutxien dutenengan. Bilakaera, gutxi gorabehera, berdina izan da
denetan, baina askoz nabarmenagoa da
belarripresten kasuan. Arrazoi desberdinak
egon daitezke: izan daiteke badagoelako
jendea, euskaraz jakin arren, bere inguruan
erabiltzeko aukerarik ez daukana, eta Euskaraldiak eman die marko eroso bat erabiltzera anima daitezen. Beste bat: zergatik
ahobizietan ez da halako igoerarik izan? Alderantzizko irakurketa: kasu askotan, ahobiziek adierazi dute jadanik nahiko egonkortua dutela euskaraz aritzeko joera: hau da,
aldaketarako tarte txikiagoa daukate. Bi
arrazoi horiek azal dezakete desoreka hori.
Hurrengo Euskaraldira begira, zein aspektu hobetu daitezke Usurbilen?
Aurrekoaren emaitzetatik abiatuz zaila
da horrelako zuzenketarik egitea. Akaso,
Usurbilen bezala beste lekuetan ere aipatu
ditugunak izan daitezke aplikagarriak. Adibidez, hasieran uste genuen hizkuntza ohituren aldaketak ahobizietan emango zirela,
eta ez hainbeste belarriprestetan: ezustean,
horiek izan dira aldaketa nabarmenena
egin dutenak. Ez zuten inongo beharrik
euskara erabiltzeko, ez baitzaie hori eskatu
esplizituki, baina iniziatiba hartu dute eta
euskara gehiago erabili dute, batzuetan,
ahobiziek baino gehiago. Azpimarratu egin
behar da belarripresten rolak duen baliogarritasuna euskara gehiago erabiltzerako
garaian. Garrantzitsuak dira, eta ekimenak,
bereziki, perfil hori duten hiztunetan izan du
eragin gehien.

“Los roles ‘ahobizi’ y ‘belarriprest’ se han confundido con ‘euskaldun berri’ y ‘euskaldun
zahar’: en realidad, no están adheridos a la capacidad de hablar euskara, sino a la actitud”
Existe la percepción de que no se les ha
reconocido el mismo estatus a los dos
roles: ¿estás de acuerdo?
Nosotras también tenemos esa impresión. Por un lado, desde el principio
vimos que se inscribieron menos belarriprest: han sido muchos mas ahobizi. Seguramente los datos de participación no
reflejan la realidad lingüística de Euskal
Herria: seguramente, tenemos muchos
más belarriprest entre nosotros. Entonces, ¿por qué no se han animado más a
participar en el Euskaraldia? Puede ser

que no hayan escuchado hablar acerca
de la iniciativa; o puede que se hayan
enterado y no se hayan atrevido porque
todavía sienten vergüenza -tendríamos
que pensar qué motivos son los que
generan ese sentimiento-. Creemos
que seguramente haya habido una confusión con otros conceptos que a nivel
social son más conocidos: es decir, que se
hayan confundido los términos belarriprest y ahobizi con euskaldun berri y euskaldun zahar, respectivamente. No es así
para nada, pero esa es la conexión lógica

que se ha hecho en un principio. Eso
supone que muchas personas que funcionan como belarriprest en su entorno
sociolingüístico, aunque sean euskaltzales o saben hablar euskara perfectamente, no han elegido el rol belarriprest
pensando que era un rol reservado para
las euskaldun berri. En realidad, los roles
no están adheridos a la capacidad de
hablar euskara, sino a la actitud. Tal vez
se haya entendido mal porque es la primera edición: habrá que tenerlo muy en
cuenta para la siguiente.

2019-2023 Legealdiko Plana aurkeztuko du
udal-gobernuak urtarrilaren 31n, Sutegin
Lau urterako zereginak dokumentu batean antolatu ditu udal-gobernuak, udaleko langile, teknikari zein ordezkari politikoek lanerako
erreferentzia gisa izan dezaten: legegintzaldiko erronka nagusiak zeintzuk izango diren aurkeztuko dizkiete usurbildarrei hilaren amaieran.

U

dal-gobernuak 2019-2023 legealdirako bide-orria diseinatu du,
eta urtarrilaren 31n aurkeztuko
die herritarrei, Sutegiko erakusketa gelan. Legegintzaldiak irauten duen
lau urteetan zer eta noiz egin zehaztu dute
dokumentu horretan: udal-gobernuko kideen eta udaleko teknikarien zein langileen
artean osatu dute, Aztiker ikergunearen
laguntzarekin. Udal-gobernuan dagoen
EH Bilduren hauteskunde programako neurriak izan dituzte oinarri Legealdiko Plana
osatzeko, baina horiek ez ezik, lehendik
martxan dauden proiektuek ere jarraipena
izango dute legealdi berrian.
Urritik abendura bitartean egindako hainbat bilera eta lan-saiori esker egin dute dokumentu hori. Lehen-lehenik, galdetegi bat
bidali zieten udaleko langile, teknikari eta
ordezkari politiko guztiei: denen ekarpenak
kontuan hartuta egin zuen lehenengo zirriborroa Aztikerrek. Gero, langileen arteko lan-saioan, zirriborroaren inguruko
ekarpenak jaso zituzten, eta behin betiko
dokumentua osatu, alegia, udaleko langile
guztientzat 2019-2023 legealdirako erreferentziazkoa izango den lan dokumentua.
Herriari begirako lanak ez ezik, udal barruan egin beharrekoak ere barne hartu
ditu lan-dokumentu horrek. Izan ere, legealdiko erronka handienetako bat digitalizazioa izango da: administrazio elektronikorako trantsizioa, alegia. Udala berrantolatzea
ezinbestekoa da horretarako, eta hainbat
aldaketa eragingo ditu udaletxeko espazioari, artxiboari eta herritarren harrera zerbitzuari dagokienez. “Lan potoloa izango da,
eta, horregatik, trantsiziozko legealdia izango da hau, alegia, Usurbilgo Udalak administrazio elektronikora jauzi egiteko legealdia”,
azaldu du Agurtzane Solaberrieta Mesa
alkateak.
Otsailean, hain zuzen, langile bat kontratatuko du udalak zeregin horri ekiteko. Aldaketa ugari ekarriko ditu barne-funtzionamenduari begira: lan egiteko moduak eta
ohiturak aldatu beharko dira. Modu horretan, herritarrei zerbitzu “hobea eta eraginkorragoa” ematea da helburua, Solaberrietaren esanetan.

Urritik abendura bitartean osatu dute
legealdiko plana udaleko langileen,
teknikarien eta udal-gobernuko kideen
artean, hainbat lan-saioren bitartez;
Aztikerrek koordinatu ditu saio horiek.

LEGEALDIKO
PLANAREN
AURKEZPENA
Eguna.

Urtarrilaren 31, ostirala.

Ordua.

18:30ean.

Lekua.

Sutegiko erakusketa gelan.

El gobierno municipal presentará el plan
para la nueva legislatura el 31 de enero
El nuevo gobierno municipal surgido
de las elecciones de mayo del 2019 ha
estado sumergido este otoño en la elaboración del plan para la legislatura
2019-2023. El objetivo ha sido ordenar
en un único documento todas las propuestas que se quieren llevar a cabo en
los siguientes cuatro años: han trabajado
conjuntamente las y los trabajadores del
ayuntamiento, las y los técnicos y también las y los representantes políticos,
para ordenar y priorizar, entre todos, todas esas propuestas. Para ello, han contado con la ayuda de la empresa Aztiker:
ha sido la encargada de coordinar todas
las aportaciones.

El resultado de todo ello ha sido un documento interno, una especie de guía para
todos los agentes, para poder organizar
el trabajo, según las prioridades marcadas en el proceso, en los siguientes
cuatro años. Ahora, además, el gobierno municipal quiere socializar este documento, para dar a conocer a las y los
usurbildarras los proyectos que quieren
desarrollar en esta legislatura.

Día. 31 de enero, viernes.
Hora. A las 18:30.
Lugar. En la sala de exposiciones
de Sutegi.

2019ko aurrekontuetan aurreikusitako bost
obra esleitu dira, milioi bat ingurukoak
Datozen asteetan hainbat obra egiten hasiko dira Usurbilen: guztiak ere 2019ko aurrekontuetan aurreikusitakoak dira.
Abenduan esleitu dira, eta 2019an aurreikusitako lanik handienak dira: guztira, milioi bat inguruko kostua izango dute.

B

ost obra jarriko dira martxan
datozen asteetan Usurbilen:
Kalezarko Pelaioenearen eraikina eta teilatua egokitzea, Aginagako erriberako herri-bidea egokitzea,
Pikaola-Ugartondo zatia urbanizatzea, Pikaola-Murkaiku arteko bidegorria urbanizatzea eta Ugartondo-Olarriondo arteko
zatia urbanizatzea.
Guztiak ere iazko aurrekontuetan aurreikusitako lanak dira, guztira, milioi bat euro
ingurukoak: iazko aurrekontuetan aurreikusitako lanik handienak dira, hain zuzen
ere. Abenduan esleitu direnez, hurrengo
asteetan jarriko dira martxan: litekeena
da lan horietako batzuk aldi berean egitea,
eta horrek hainbat aldaketa eragingo ditu
Kalezarko trafikoan.

PIKAOLA /
AGINAGA:
ERRIBERAKO HERRI- UGARTONDO
URBANIZATZEA
BIDEA EGOKITZEA
Aginagako erriberako herri-bidea egokitzeko lanak ere esleitu dira: Murgil Eraikuntzari esleitu zaio, 58.900 eurogatik, lau
astean egiteko. Lazera eta Eizazpi arteko
bidea txukundu eta euri-urak jasotzeko
sistema jarriko dute. Aurreikuspenen arabera, urtarrilean hasiko dituzte lanak.

Hiru enpresa aurkeztu dira Pikaola eta
Ugartondo arteko zatia urbanizatzeko
lehiaketara, eta, azkenean, Campezok
irabazi du: 336.800 euro bideratuko dira
horretarako, eta, aurreikuspenen arabera, hiru hilabete beharko dituzte lanak
egiteko.

Murgil Eraikuntzak acondicionará el camino
vecinal entre Lazera y Eizazpi en Aginaga,
por 58.900 euros aproximadamente.

La empresa Campezo urbanizará el tramo
entre Ugartondo y Pikaola, por 336.800 euros aproximadamente, en tres meses.

PELAIOENEA:
EMAKUMEEN ETXEA
Kalezarko Pelaioenea eraikina bi proiekturen egoitza izan dadin nahi du udalak:
Emakumeen Etxea eta auzoaren beharrak asetzeko udal-ekipamendua. Horiek
egin ahal izateko, ordea, eraikina egokitu
egin behar da. 2019an, bi esleipen egin
dira, teilatua kendu eta berria egiteko
bana. Teilatu berria jartzea falta da: Indenort enpresari esleitu zaio lana 139.000
euroan, eta lanek zortzi aste iraungo dutela aurreikusi dute. Horrez gain, fatxada
eraberritzeko beste esleipen prozesu bat
jarriko da martxan 2020an, harrizko hormen egonkortasuna bermatzeko.
Se invertirán 139.000€ en garantizar la
estabilidad de la estructura del edificio Pelaioenea como la de su tejado. La licitación la
ha ganado Indenort, que ejecutará las obras
en ocho semanas, según las previsiones.

PIKAOLA-MURKAIKU UGARTONDO /
BIDEGORRIA
OLARRIONDO
URBANIZATZEA
URBANIZATZEA
Bost enpresa aurkeztu ziren lehiaketara,
eta, azkenik, Excavaciones y Transportes
Orsak irabazi du: bi hilabetean, 142.500
euro inguruan urbanizatuko dute PikaolaMurkaiku bidegorria. Oinezko eta bizikletentzako 2,5 metroko bidegorria egingo
dute, euri-urak jasotzeko arekarekin.

Beste hiru enpresa aurkeztu dira Ugartondo eta Olarriondo arteko zatia urbanizatzeko lehiaketara: Sasoi Eraikuntzak
enpresak irabazi du. Aurreikuspenen arabera, bi hilabete iraungo dute lanek, eta
159.000 euro ingurugatik egingo dituzte.
Zehazteko dago noiz hasiko diren lanekin.

Excavaciones y Transportes Orsa ha ganado
el concurso para urbanizar el bidegorri entre Pikaola y Murkaiku, por 142.500 euros.

La empresa Sasoi Eraikuntzak ha ganado
el concurso para urbanizar el tramo entre
Ugartondo y Olarriondo, por 159.000 euros.

Kalezarko trafikoak aldaketak
izan ditzake obrek iraun artean
Hainbat obra egingo dira datozen hilabeteetan, aldi beretsuan, Kalezarren, eta litekeena da
eragozpenak egotea trafikoan: lanak ahalik eta ondoen koordinatzeko bilera egin du udalak.

H

ainbat lan egingo dituzte datozen
hilabeteetan Ugartondo eta
Kalezar artean, aldi beretsuan, eta
eragozpenak sor daitezke inguru
horretako trafikoan. Egingo diren obren
dimentsioaz jabetuta, udal ordezkariak
obretako arduradunekin bildu dira Ugartondon, lan guztiak ahalik eta ondoen koordinatzeko helburuarekin.
Bost obra elkartuko dira inguru oso hurbilean: Pikaola eta Ugartondo arteko zatia
urbanizatzea, Pikaola eta Murkaiku arteko
bidegorria egitea, Ugartondo eta Olarriondo arteko zatia urbanizatzea, Pelaioeneko
teilatu berria jartzea eta Matia Fundazioak
Kalezarren eraikiko duen etxebizitza zain-

tzadunen auzunea. Bada denbora bat behin-behineko semaforo bat jarria dagoela
Ugarteko aldapan, Ugartondoko etxeak
eraikitzen hasi zirenetik. Oraingoz, bere
horretan jarraituko du semaforoak: obren
arduradunen esanetan, “lehenago edo beranduago, ezinbestean itxi beharko da”, urbanizatu ahal izateko.
“Tarteren batean itxi egin beharko da Ugarteko aldapa, baina ordurako, zorionez, amaituta izango dira bidegorria eta Pelaioeneko
teilatua”, azaldu du Lur Etxeberria Gurrutxaga zinegotziak. Gaineratu duenez, une hori
iristen denean, litekeena da Kalezar eta erdigunearen arteko zirkulazioa Kalezarretik
bideratu behar izatea epe mugatu baterako.

Lur Etxeberria zinegotzia enpresa eraikitzaileetako arduradunekin bileran.

El tránsito del tráfico en Kalezar se verá
afectado mientras duren las obras
En los próximos meses se pondrán en
marcha varias obras en Kalezar, muy
próximas entre ellas tanto en el espacio
como en el tiempo, y puede que surjan
impedimentos en la circulación. Los representantes del ayuntamiento se han reunido con los responsables de las obras,
para que se coordinen de la manera más
óptima y, así, evitar problemas añadidos.
Serán cinco las obras que se ejecutarán
entre Kalezar y Ugartondo: urbanizar el
tramo entre Pikaola y Ugartondo, hacer
el bidegorri entre Pikaola y Murkaiku,
urbanizar el tramo entre Ugartondo y
Olarriondo, poner el nuevo tejado de

Pelaioenea y el barrio de viviendas con
servicios de cuidados que construirá la
Fundación Matia en Kalezar. Actualmente hay un semáforo que regula el tráfico
en la cuesta de Ugarte. Según los responsables de las obras, en algún momento,
habrá que cerrar ese tramo, para poder
urbanizarlo: en un plazo de tiempo limitado, el tráfico entre Kalezar y el centro del
municipio tendrá que efectuarse por el
centro del barrio de Kalezar. En palabras
de la concejal Lur Etxeberria, “afortunadamente”, para entonces, habrán acabado
las obras del bidegorri y del tejado de Pelaioenea.

Usurbil eta artea
lotuago, Arrietaren
mural berriarekin
Judas Arrietak mural bat egin du Usurbilen, udalaren enkarguz. Harria Hitz bisitak izan ditu oinarri Arrietak, eta herriaren “idiosinkrasia” ere islatu nahi izan du,
sagarraren lorea eta kupela bezalakoak
txertatuz. “Hainbat teknika erabili ditut,
elementu batzuk pintadak edo grafitiak
diren ezin desberdintzeraino”. Kolore eta
elementu ugari ditu muralak, eta ondotik pasatzen denak “egunaren arabera”
gauza bat edo bestea antzemango duela
dio. Murala osatzen duten elementuak
ere desberdin uler daitezkeela azaldu du:
“GAUR hitzak, esaterako, gaurkotasunari egin diezaioke erreferentzia, edo baita
Jose Luis Zumeta kide zen taldeari, eta
abar: nire lanetan jolasak egiten saiatzen
naiz, nolabaiteko bidaiak planteatzen”.

Arratek kudeatzaile
berria izango du
aurrerantzean
Kudeatzaile berria du Aginagako Arrate tabernak urtarrilaz geroztik: esleipen prozesu
bat jarri zen martxan udazkenean, eta Iñigo
Egilegorrek aurkeztutako proposamenak
irabazi du lehiaketa. Urtebeteko kontratua
egin diote Egilegorri, urtez urte berritzeko
aukerarekin, lau urtera arte. 2018ko udan
kudeatzailerik gabe gelditu zen taberna, eta
lizitazio prozesua jarri zen martxan: hutsik
gelditu zen, ordea, inor ez zelako aurkeztu.
Hilabete ingurura, proposamen bat iritsi zen
udalera, eta kontratu txiki bat egin zioten,
hori baitzen legeak ematen zuen aukera
bakarra. Hori bukatzean abiatu zuten esleipen prozesua, udazkenean.

214.600€ banatuko ditu udalak, laguntzetan
Elkarte, erakunde zein norbanakoek Usurbilen egin asmo dituzten ekimenak sustatzeko, dirulaguntzen deialdia arautzen dituen oinarriak
onartu berri ditu udalak. Aurten, lehenago ireki da epea, urtarrilean: GAOn argitaratu eta 20 eguneko epean egin behar dira eskaerak.

guntzaren %10 emango du udalak,
gehienez ere.

KULTURA: 80.000 €
2020an 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, bertako kultura balioan jarri
eta gizarte integratzailea eraikitzen lagunduko duena. Dirulaguntzak erakunde
publiko nahiz pribatuei eta norbanakoei
emango zaizkie.
Dirulaguntzak ematerakoan, honako
egitasmo hauek hartuko dira kontuan,
honako irizpideon arabera:

- 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 EGOKITUA SUSTATZEKO
DIRULAGUNTZAK: 3.000 €

KIROL-TALDEENTZAT: 50.000 €
Elkarte, erakunde edota norbanakoek
Usurbilen egin asmo dituzten kirol-ekimenak lagunduko dira deialdi honen bidez.
Dirulaguntza hori federatutako taldeei
dago zuzenduta, eta 2020ko gastuak lagunduko dira.

-

Irteerak:

eskatutako

dirula-

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

FEDERATU GABEKO ELKARTEENTZAT
DIRULAGUNTZAK: 1.000 €

- Ekimen orokorrak: gehienez ere, eskatutakoaren %95 lagunduko da.
- Ikastaroak: udalari eskatutako dirulaguntzaren %60 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.

tarren artean inolako bereizketarik egin
gabe. Ekimenak Usurbilen bertan burutu
behar dira, eta taldeak dagokion erregistroan izena emanda egon behar du.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO
BERDINTASUNA SUSTATZEKO: 5.000 €
Kirol-jardueretan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko egitasmoak diruz lagunduko dira deialdi honetan. Diruz lagunduko diren
ekintzek irekiak izan behar dute, herri-

Kirol elkarteak izan gabe antolatzen
diren kirol jardueretarako dirulaguntza
zuzenak. Hauxek dira baldintzak: gehienez
ere, eskatutako dirulaguntzaren %60 lagunduko da. Ikastaroko parte-hartzaile
bakoitzeko udalak emango duen gehienezko kopurua 100 eurokoa izango da, eta
ez dira onartuko diru-sarrerarik ez duten
ikastaroak.

El ayuntamiento repartirá 214.600 euros en subvenciones
El Ayuntamiento de Usurbil contempla en
los presupuestos para el ejercicio 2020 la
concesión de subvenciones, que en total
suman 214.600 €. 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, insta-

lación de ascensores o nuevos proyectos
comerciales. Cada área se regula de manera específica, y en las bases 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: en primer lugar, antes
del 30 de abril, y posteriormente, antes
que finalice septiembre.
Esta convocatoria está publicada en el tablón General de Anuncios del ayuntamiento y en la página web del ayuntamiento:
http://www.usurbil.eus/eu/diru-laguntzak.

Bestetik, norgehiagoka erregimenekoak
ez diren kirol egitasmoak garatzeko
dirulaguntzak ere kaleratu dira. Guztira,
15.400€ bideratuko dira.

- Energia nuklearra ez kontsumitzeko
lagunduko duten ekintzak.
- Hondakinen sorrera murrizteko eta birziklapena bultzatzeko ekintzak.

INGURUMENA: 5.000 €

NEKAZARITZA eta ABELTZAINTZA:
15.000 €

Deialdi honetan erakunde pribatu zein
publikoek edota norbanakoek 2019an
garatutako egitasmoak lagunduko dira,
beti ere aurretik dirulaguntzarik 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.
- Energia ez berriztagarriaren kontsumoa energia berriztagarriaren kontsumoarekin ordezkatzeko ekintzak.

IGOGAILUAK INSTALATZEKO
DIRULAGUNTZAK: 10.000 €
2019an 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 sei hilabeteko
antzinatasunarekin erroldatuta egotea
eta bertan bizitzea; eta igogailua duen
bigarren etxerik jabetzan ez izatea.
Epea: GAOn argitaratu eta 20 egun.

HASIZ HAZI BEKA:
2.200 €
2020an proiektu berri bat duen ekintzaileari laguntzera bideratuko du udalak Hasiz Hazi beka, 2.200 eurorekin.
Kabienek eta udalak duten lankidetzan

Deialdi honetan erakunde pribatu zein
publikoek edota norbanakoek 2018an
garatutako egitasmoak lagunduko dira,
beti ere aurretik dirulaguntzarik jaso ez
badute. Gehienez kostuaren % 50 lagunduko da eta bakoitzari gehienez 2.000 €
emango zaizkio.
Lehentasunez honako ekintza hauek lagunduko dira, besteak beste:
- Usurbilgo nekazari gazteek (28 urtetik beherakoak) ustiapen berriak abiatzeko eta
hobetzeko egitasmoak.
oinarritzen da laguntza, eta urtebeteko
egonaldia diruz ordainduko zaio Kabieneren elkarlan gunean. Beterri-Ekinean
zerbitzuaren tutoretza ere jasoko du.
Ekintzaileak bere enpresa proiektua garatzen duen bitartean laguntzeko baliatuko du Kabieneren elkarlan-gunearen
erabilerarako beka. Ebazpenak bi epetan
emango dira: lehenengoa, apirilaren
30era arte aurkeztutako eskariena, eta,
bigarrena, irailaren 30era arte aurkeztutako eskariena.
Epea: irailaren 30era bitartean.

LOKAL HUTSETAN JARDUERA BERRI
BAT HASTEKO ALOKAIRURAKO
DIRULAGUNTZA: 12.000 €
Lokalen alokairurako laguntza, ekintzaileei laguntzeko eta Usurbilen hutsik
dauden merkataritza lokaletan jarduera
ekonomiko berriak sustatzeko. Gehienez
ere, 7.200 euro ibiliko dira lehenengo
urteko alokairurako, eta 4.800 euro
bigarrenerako. Hasiz Hazi bekaren epe
berberetan emango dira ebazpenak.
Epea: irailaren 30era bitartean.

-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.

GIZARTEGINTZA: 12.000 €
Gizarte zerbitzuen arloan irabazi asmorik
gabeko norbanako, erakunde eta elkarteek 2020an burutu asmo dituzten ekimenak lagunduko dira deialdi honen bitartez.

DESERROTZE ETA BAZTERKETA
ARRISKUAN DAUDEN PERTSONEN
SENIDEENTZAKO LAGUNTZAK: 4.000 €
Usurbildik kanpo dauden pertsonen
senideak laguntzeko dira. Zehazki, erabaki judizial baten ondorioz, izan espetxean, izan zentro psikiatrikoren
batean edota izan drogamenpekotasunzentro batean eta aldi batez haien ingurune familiarrera etorri ezin diren pertsonen senideei sortutako joan-etorri gastuetarako laguntzak dira. Egoera horrek
eraginda 2019an egindako bidaien gastuak lagunduko dira. Gutxieneko dirulaguntza Usurbildik senidea dagoen zentroraino dauden kilometroak (joan-etorria)
bider 0,29 € izango da. Dirulaguntza hori,
gehienez ere, hilean behin emango da.
Nolanahi ere, diru-sarreren araberako
dirulaguntza osagarriak ere eskatu ahal
izango dira. Halaber, onuradun bakarra
egongo da egoera horretan dagoen
pertsona bakoitzeko. Pertsona horiek
Usurbilen erroldatuta egon behar dute,
edo bertan jaiotakoak izan behar dute.
Epea: GAOn argitaratu eta 20 egun.

IBAI ARRIETA eta MAITANE ZURIARRAIN, Hasiz Hazi beka

“Besteen ‘saltsak’ ikusteak perspektiba zabalagoa
ematen dizu pertsonalki zein profesionalki”

H

asiz Hazi bekarekin hasi ziren
Ibai Arrieta (Usurbil, 1984) argazkilaria eta Maitane Zuriarrain (Usurbil, 1981) barnediseinatzailea Kabienen: iaz, Arrieta, eta,
aurten, Zuriarrain. Han jarraitu du Arrietak, eta asmo horixe du Zuriarrainek ere.
Zer izan da Hasiz Hazi beka zuentzat?
I. A.: Hemen hasterako, etxean hasia
nengoen hainbat proiektu pentsatzen,
baina lan bat etxeko bakardadean hasten duzunean, mamu asko sortzen dira.
Kabienen hasi nintzenean, nahiz eta
hemengo kideek beste arlo batzuetan
lan egin, gomendioak eman zizkidaten,
batez ere, administratiboak. Dena da
beldurra, gizarte segurantzan autonomo
bezala alta ematetik hasita. Hemen ez
dago zuzenean horri lotutako aholkularitzarik, baina prozesu hori ja egina dute
kabikideek, eta babestua sentitzen zara,
gauzak nondik nora egin behar dituzun
laguntzen baitizute.
M. Z.: Etxetik kanpo lan egin ahal izateko
toki bat edukitzea sekulako abantaila
izan zen. Hemengo lankideekin, arlo profesionaleko aholkuak jaso ditut: arkitektoak ditugu, eta araudiei edo aurrekontuei lotutako kontsultak egiten dizkiet.
Nire eremukoak ez direnak ere badaude,
eta beti ari dira zerbait interesgarria
egiten. Ikusten dut Ibaik egin duen ibilbidea, eta nik neurea egitea posible dela
sentitzen dut. Besteen ‘saltsak’ ikusteak
perspektiba zabalagoa ematen dizu pertsonalki zein profesionalki.
Zer moduzkoa izan zen erabakitzea
besteren konturako lana utzi eta bide
propioa egingo zenutela?
M. Z.: Motibazio eta ilusio handiarekin
hartzen duzun erabakia da. Egia da, gero,
errealitatea ez dela hain polita, baina
balantza batean jarriz gero, ilusioek eta
motibazioak irabazten dute.
I. A.: Nik, aurretik, hamar urtez egin nuen
lan telekomunikazio enpresa batentzat: baldintza oso prekarioetan egon
arren,
egonkortasun
ekonomikoa
ematen zidan. Horregatik, niri asko kosta-

Arrieta eta Zuriarrain.

tu zitzaidan pauso hori ematea, gizarte
honetan oso ohituak baikaude lan finko
baten aldeko borrokara. Gizarte osoa
esaten ari zaizunean krisian gaudela,
etxe bat erosi behar duzula eta beste,
finko neukan lana uzteak bertigoa eman
zidan. Azkenean, ingurukoen laguntzarekin, eta niretzako hobea izango zela
sinistuta, pausoa ematea erabaki nuen,
baina ez zen erraza izan.
Zure kasuan, Ibai, hemen gelditzea erabaki zenuen: zergatik?

“A mí me costó mucho
dar el paso, porque en
esta sociedad estamos
muy acostumbrados a
luchar por un trabajo fijo”
IBAI ARRIETA
Fotógrafo y miembro de Kabiene

“Tomas la decisión
con motivación e ilusión:
después, la realidad
no es tan bonita, pero,
al final, compensa”
MAITANE ZURIARRAIN
Diseñadora de interiores y becaria de Hasiz Hazi 2019
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I. A.: Kabiene oso baliogarria izan zen Beterri-Buruntzaren tutoretzen bidez eman
zizkidaten helburuak lantzen hasteko,
eta lan-dinamika horretara ohituta, gero
etorri ziren lan-proiektu berriei erantzuteko ezin hobea zen. Espazio bat da
non hainbat jende dagoen, lan giro bat:
asko eragiten du etxetik ateratzeak, lan
ohitura batzuk hartzeak... “Lanera noa”
eta “lanetik atera naiz”, nahiz eta telefonoa beti soinean izan: hori bereizteak
errendimenduan garbi eragiten du. Dena
den, egia da beka ondo badago ere, hileroko soldata lortzea beste kontu bat dela.
Zer eman dizue Kabienen lan egiteak?
I. A.: Igual oso polita geldituko da, baina ni
sartu nintzenean Kabiene ere hasten ari
zen: Kabieneren hazkuntza eta nire ibilbidearena batera doaz. Hazkuntza baino,
hilabetea aurrera atera esatea hobe litzateke. Kabienek ona daukana da, zure
proiektua egiteaz aparte, kabikide zaren
momentutik, Kabieneren proiektua zure
bihurtzen dela: asanbladatan parte hartuz, ardurak hartuz... Zure proiektuekin
ari zara, baina kolektibo baten parte zara.
Ekintzaile kontzeptua bolo-bolo ibili zen,
batez ere, 2008tik krisitik aurrera: zuentzat zer da ekintzaile izatea?
I. A.: Ekintzaile kontzeptua tranpa bat
da: esplotazioa justifikatzeko erabili zen
hainbat sektoretan. Ekintzailetza, horri
baino, nik sinesten dudan eta busti nahi
dudan proiektu horri heltzeari deitzen
diot. Nor bere nagusi da ekintzailea, nor
bere peoi, nor bere administrari: bera da
dena. Beraz, krisiaren kontestuan egin
zen ekintzailetzaren aldeko deialdi horrekin ez naiz identifikatuta sentitzen: nire
egonezinak modu profesional batean
garatzeko aukera bezala ikusten dut nik
ekintzailetza, eta horrek oso zerikusi
gutxi du egin zen deialdi horrekin.
M. Z.: Ez dakit izaera edo lanbide kontua den, baina badaude alor batzuk eramaten zaituztenak zure ibilbidea egitera.
Besterentzako lanean aritzea tresna bat
da ikasteko, kontaktuak egiten joateko,
bakarkako pausoa eman aurretik.
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