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Santuenea eta Europako funtsak
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

H

itzetik hortzera darabilzkigu
Europako funtsak. Berezko izena Next Generation EU da, eta
Europar Batasunak martxan jarritako
ezohiko programa ekonomikoa da, pandemiak eragindako ezohiko krisi sanitario,
ekonomiko eta sozialari aurre egiteko. Espainiako Kongresuak onartu berri du diru
funts hauek kudeatzeko lege dekretua,
eta euskal alderdiak kritiko agertu dira,
kudeaketa zentralista izango delako eta ez
dielako inolako tarterik uzten erkidegoei
eta tokiko erakundeei. Jaurlaritzak berak
prest du Euskadi Next 21-26 programa,
Espainiatik 5.700 milioi euro erakartzeko, diruz lagundu nahiko lituzken 188 egitasmoko zerrenda, hain zuzen ere. Udaloi,
ordea, ez zaigu iritzirik eskatu, zerrenda
hori egiteko.
Milioi asko eta asko daude jokoan, eta eztabaida ez da falta. Batzuen ustez, dirua
iristen bada, ez da zaparradaka iritsiko,
eta ez da izango herritarren behar sozialak asetzeko edo zerbitzu publikoak garatzeko, baizik eta enpresa handientzako
eta megaproiektuentzako.
Ikuskizun, beraz. Edonola den, prozesu
honetatik nagusiki gardentasun falta eta
informazio eza azpimarratuko nituzke.
Gaur da eguna udalotan ez dakigula dirurik iritsiko ote zaigun zuzenean, eta iritsiko
balitz, ze baldintzetan iritsiko den, zenbat,
zertarako eta noiz. Hamarnaka galdera;
erantzunik ez, ordea.
Ziurgabetasuna nagusi bada ere, guk
etxeko lanak eginda izan nahi ditugu, badaezpada ere. Eta horretan gabiltza. Esate
baterako, diruz lagundu nahi dira degradatutako auzoak integralki berroneratzeko eta etxebizitzak birgaitzeko proiektuak. Eta finantziazio lerro horretarako
proiektua lantzera goaz Santuenerako,
Santueneko auzotarrekin batera.

Santuenea 60ko hamarkadan eraikitako
langile auzoa da. 440 biztanle inguru ditu
egun, eta han biltzen dira herriko errenta
baxuenaketalangabezia-ehunekohandienak. Biztanleria gutxitzen eta zahartzen
ari da, eta migrazio portzentaje altua du.
Urbanistikoki, oro har, kalitate baxuko
eraikinek osatzen dute auzoa: isolamendu gabekoak, igogailurik ez, atari asko
ez dira irisgarriak, etxebizitzak txikiak
dira, eta abar. Auzoko urbanizazioa, itxuraz, eraikinak baino hobeto dago, baina
sareak berritzeko beharra dago, gehienbat, saneamendua eta argiteria.
Santuenea sozio-urbanistikoki auzo
kalteberatzat jo daiteke, eta udalaren lehentasunetako bat da auzotarrekin batera interbentzio integral bat bultzatzea:
auzoaren berroneratze integrala, eraikuntzaren eta urbanizazioaren birgaitze
jasangarria eta komunitatearen behar
sozialak uztartuko dituena. Auzoaren
eraldaketarako proiektu berritzaile bat
lantzera goaz, hortaz. Horretarako, ekainean bertan auzotarrekin parte hartze
prozesu zabal bat hasiko dugu, Hiritik
At kooperatibak dinamizatuko duena.
Prozesu honen bidez, gainera, auzotarrak
ahaldundu zein auzoaren izaera komunitarioa indartu nahi ditugu. Bagoaz, beraz,
Santuenea. Ez da erronka makala parez
pare duguna.
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Se habla mucho sobre los fondos europeos.
Su nombre propio es Next Generation EU:
un programa económico extraordinario de
la Unión Europea para hacer frente a la crisis
sanitaria, económica y social provocada por
la pandemia. El Congreso español acaba de
aprobar el decreto ley de gestión de estos fondos, y los partidos vascos se han mostrado
críticos porque la gestión será centralista y deja
poco margen a las comunidades y entidades
locales. El propio Gobierno Vasco tiene preparado el programa Euskadi Next 21-26 para
atraer 5.700 millones de euros de España, una
lista de 188 proyectos que le gustaría subvencionar. Sin embargo, a los ayuntamientos no
se nos ha pedido opinión para hacer esa lista.
Aunque la incertidumbre es máxima, nosotras
queremos tener los deberes hechos, por si
acaso. Por ejemplo, se pretende subvencionar
proyectos de regeneración integral de barrios
degradados y rehabilitación de viviendas. En
ese sentido, estamos trabajando en un proyecto para Santuenea que encaja en esa línea.
Santuenea es un barrio obrero construido en los
60. Con 440 habitantes, se concentran las rentas más bajas y los mayores porcentajes de paro
del pueblo. La población está disminuyendo y
envejeciendo, y tiene un alto porcentaje de migración. En general, está formado por edificios
de baja calidad: sin aislamiento, sin ascensores,
muchos portales no son accesibles, viviendas
pequeñas, etc. La urbanización aparentemente
está mejor que los edificios, pero es necesario
renovar las redes de saneamiento y alumbrado.
Una de las prioridades del ayuntamiento es impulsar una intervención integral junto con los
vecinos y vecinas, que combine la rehabilitación
sostenible de la construcción y la urbanización
con las necesidades sociales de la comunidad.
Por lo tanto, vamos a trabajar en un proyecto
innovador para la transformación del barrio:
el mismo mes de junio iniciaremos un amplio
proceso de participación en Santuenea, dinamizado por la cooperativa Hiritik At. Con este proceso queremos, además, empoderar tanto a los
vecinos como reforzar el carácter comunitario
del barrio. Nos vemos pronto, Santuenea.

Zaintza-eredu berri bat kolektiboki eraikitzeko
urratsa egingo dute udalak eta Matiak
Zaintza eredu berria erakundeek, zaintzaren sektoreak eta komunitateko eragileek elkarlanean eraikitzea dute asmo, gizarte-zaintzaren
kultura konpartitua lantzearekin batera. Talde eragile bat eratuko dute, prozesuaren motorra izango dena: maiatzean hasi nahi dute.
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surbilgo Udalak eta Matia
Fundazioak zaintza ereduari
buruzko parte-hartze prozesua
abiatuko dute. Erakundeek,
zaintzaren sektoreak eta komunitateko
eragileek parte hartzea aurreikusi dute,
eredu berri hori kolektiboki eraiki eta
gizarte-zaintzaren kultura konpartitua
lantzeko asmoz. Zenbait bilera egin dituzte herriko hainbat eragile eta norbanakorekin, nondik norakoen berri eman
eta parte hartzera gonbidatzeko.
Hainbat dira udalak parte-hartze prozesu horri ekiteko arrazoiak. Batetik, urte
luzeetan udalak eta Matiak izandako
elkarlana dago, Matia Kalezarren eraikitzen ari den zaintzadun etxebizitzen
auzunearen proiektuarekin areagotu
dena. Proiektu horren harira, hitzarmen soziala lantzen ari dira, “pertsona
ardatz duen arreta-eredua eta zainketen ikuspegi komunitarioa barnebilduko
dituena”, Agurtzane Solaberrieta Mesa
alkatearen esanetan. Bestetik, Emaginek eskualdeko berdintasun teknikarien
eskariz egindako Beterri Buruntzako
zaintza erregimenaren diagnostikoak
prozesuari heltzeko “ezinbesteko oinarria” finkatu du. Horrez gain, Covid19-ak
eragindako krisiak eta egungo testuinguruak “berretsi baino ez du egin”
prozesu hau egiteko beharra, zaintzaren
garrantzia ez ezik, egungo eredua aldatzeko beharra agerian utzi baitu.

Zaintza-eredu berria definitu eta hori herrian txertatzeko pausoak finkatuko dituzte.

Zaintza lanak demokratizatzeko beharrezkoa izango da zaintzak eta etxeko
lanek “izaera pribatua, merkantila, femeninoa eta prekarioa izateari uztea, baita
migrazio prozesuen menpeko izateari
ere. Ikusgarri egin behar dira, eta aitortza
politiko, soziala eta ekonomikoa eman”,
Solaberrietaren arabera. Familiaren eta
emakumeen ardura esklusiboa izateari
utzi, eta gizarteko erakunde, eragile eta
pertsona ororen ardura izatera pasatzeko beharra nabarmendu du.
Bokazio horrekin abiatuko dute prozesua. “Nekez eragingo dugu lan-merkatuan, baina arlo komunitario eta administratiboan eragingo duen eredu berri
bat eraiki eta martxan jarri nahi dugu,
justizia sozialean eta ongizate komunitarioan oinarritua”. Zaintza eremu “oso

Proceso participativo para construir
colectivamente un nuevo modelo de cuidados
El Ayuntamiento de Usurbil y la Fundación Matia impulsarán un proceso
participativo para reflexionar sobre
un nuevo modelo de cuidados. Prevén
que participarán en él entidades, sector de cuidados y agentes activos de la
comunidad, para construir ese nuevo
modelo colectivamente y trabajar, así,
en un modelo en el que la cultura del
cuidado social sea compartido. Han
realizado algunas reuniones para dar
a conocer este proceso y animar a la
ciudadanía a que participe en él.
Son varias las razones por las que el
ayuntamiento ha decidido impulsar
este proceso. Por un lado, está el tra-

bajo en común realizado durante años
entre el ayuntamiento y Matia, que se
ha consolidado con la construcción
en Kalezar del barrio de viviendas con
servicio de cuidados. Por otro, está el
diagnóstico de Emagin en torno al régimen de cuidados de Beterri Buruntzaldea, el cual ha fijado los cimientos
para el proceso. Por último, el Covid19
ha dejado en evidencia la necesidad
de cambiar el modelo actual.
Un grupo de personas de diferentes
sensibilidades será el promotor de
este proceso, y habrá otros foros para
que otros agentes y personas puedan
hacer aportaciones.

zabala” izanik, lehenik eta behin zaintza
definituko dute: “Zaintza ez dugu soilik
gaixotzen edo gure bizitzaren hastapen
zein bukaeran behar: bizitza osoan dugu
zainduak izateko beharra. Galdera da:
usurbildarrok nola zaindu nahi dugu?
Nola zainduak izan nahi dugu? Zein
konpromiso hartuko ditugu norbanako,
komunitate eta erakunde gisa?”.
Matia, prozesuaren gidari
Matia Fundazioak esperientzia sendoa
du iraupen luzeko zainketetan, pertsonen nahiekin bat datorren eta, aldi berean, denboran jasangarria den eredu
baten definizioan. Arreta etxeetan eta
komunitatean jartzea dakar horren aldeko apustua egiteak, eta ezinezkoa denean, ahal den neurrian, etxean bezala
izan dadin, haien esanetan: “Herritarrak
zaintzen dituen herriaren eraketa da,
gure ustez, zaintza eredu jasangarri baten eraketarako bidea”.
Matia gidari izango duen prozesuak bi
fase izango ditu. Lehenik, zaintza eredu
berria diseinatuko dute, eta, gero, eredu
hori txertatzeko ibilbide-orria zehaztu
eta gauzatzen hasi. Horretarako, talde
eragile bat eratuko dute: laguntza beharrean dauden pertsonek eta euren
zaintzaileek zein zainketen arloan funtsezkotzat jotzen diren eragile komunitarioek osatuko dute, sentsibilitate desberdineko pertsonak uztartzeko asmotan.
Talde hori izango da proiektuaren motorra: lehenengo bilera maiatzean egitea
aurreikusi dute. Horrez gain, beste foro
parte-hartzaile batzuk ere jarriko dituzte
martxan, gainerako eragile eta herritarrek ekarpenak egin ditzaten.

MIREN ARANGUREN ETXARTE, Emagin elkarteko kidea

“Herritarren artean zaintza antolatzen
hastea serio planteatu behar dugu”

B

eterri Buruntzaldeako zaintza erregimenaren diagnostikoa eta ekintzarako proposamena du izena
Emagin elkarteak eskualdeko
berdintasun teknikarien eskariz iaz egindako txostenak. Lan horretan buru-belarri
aritu da Emagineko kide Miren Aranguren
Etxarte (Iruñea, 1981).
Zertaz ari gara zaintzaz ari garenean?
Diagnostikoan ikusi dugunez, zaintza menpekotasunarekin lotzen jarraitzen dugu,
gure bizitzako etapa jakin batean izan dezakegun dependentzia egoerekin, edo oso
koiunturala izan daitekeen egoera batekin:
gaixotasun bat, istripu bat... Aldiz, teoria
feministez bustitzen joan garenok ahalegin
etengabea egiten dugu ulertarazteko
egunero behar dugula zaintza gure bizitza
mantentzeko, gure gorputzak eta gure komunitatea autogobernatzeko: alegia, menpekotasuna ez dela gure bizitzan gertatzen
den zerbait salbuespenezkoa.
Covid19-ak ez du aldatu pertzeptzio hori?
Ez da guztiz aldatu, baina oinarrizko beharrak, oinarrizko lanak eta zaintzak duen garrantziaz jabetzeko egoera pribilegiatu batean jarri gaitu Covid19-ak: denok behar
dugu uste genuena baino askoz gehiago.
Beterri-Buruntzako adinekoen zaintzan
zentratu zarete. Zein da egoera?
EAEn gailentzen den zaintza erregimena
errepikatzen da hemen ere, hautazko
familista deitzen dena: familia du oinarrian, eta horren barruan emakumeak dira
zaintzaile nagusitzat hartzen direnak, oro
har. Era berean, badaude zerbitzu sozial
eta prestazio ekonomiko zein etxeko langileen kontrataziorako joera nabariak. Egia
da esternalizaziora jotzen dela familiak
behar horiek ase ezin dituenean. Hainbat
izan daitezke arrazoiak: emakumeon lan
merkaturatzea, familia gero eta txikiagoak
eta askotarikoagoak izatea... Errealitateak
esaten digu gizarte zerbitzuek ez dituztela zaintza beharrak asetzen, eta ondorioz,
asko jotzen dela etxeko langileen kontratazio pribatura, horrek esan nahi duen
guztiarekin, haien egoera oso zaurgarria eta
oso prekarioa delako.
Zaintza bermatzeko baliabideak falta dira,
beraz.
Menpekotasun handiko eskualde batean
gaude, eta zaintza lan intentsiboago horiek

“Zaintzaren garrantziaz
jabetzeko balio izan digu
Covid19-ak: denok behar
dugu uste genuena baino
askoz gehiago”
MIREN ARANGUREN ETXARTE
Emagin elkarteko kidea

eskaintzeko herritarrak gero eta gutxiago
gara. Emakumeek nagusi izaten jarraitzen
dute zaintza lan ez ordainduan, eta esternalizatzen denean, merkatuaren logikan
eta era ez-formalean egiten da. Era berean,
ikusi dugu aldaketarako aukera handiak
eskaintzen dituen eskualdea dela. Horren
adibide dira zenbait herritan martxan jarri
diren proiektuak: Txirikorda, adibidez. Edo
hainbat udalerritan etxez etxeko zerbitzua
munizipalizatzeko dagoen gogoa... Badago borondate politikoa, bai udaletan bai
teknikariengan zein herritarrengan, gauzak
aldatzeko. Usurbilen kasuan, ez da herri
oso-oso handia, tamaina polita du halakoak
egiteko, eta parte hartzeko joera handia
dago. Aldaketa politikorako irmotasun sendoa behar da, eta hori hemen topatu dugu.
Zeintzuk izan daitezke aldaketarako gakoak?
Lehenik, herritarren artean zaintza antolatzen hastea serio planteatu behar
dugu. Zaintza sareak adibide oso on bat
izan dira zeuden premia batzuei aurre
egiteko; egun batetik bestera antolatu gara,
denbora gehiegirik gabe. Jar gaitezen orain
pentsatzen zergatik egin dugun, zein den
norabidea... Goazen sortzera egiturak, antolatzera eta eztabaidatzera. Zaintzak gu
guztiok zeharkatzen gaitu, beraz, goazen
denon artean hitz egitera. Ez hori bakarrik:
sentsibilizazio lan handia egin behar da.
Eskura jarri behar ditugu kontzeptu eta
hausnarketa berriak; guk hemen jasotakoa
feminista askok esan izan dute aspaldi. Erakunde publikoek ardura handia dute ekonomia feministaren ikuspegiak zabaltzen.

“Tenemos que pensar
cómo vamos a sostener
la vida entre
todas y todos”
Predomina resolver las necesidades
de los cuidados en familia; buscar ayuda externa suele ser la última opción.
Sin embargo, declaráis la necesidad
de responder colectivamente a estas
necesidades. ¿Cómo se puede hacer?
El cambio radical de los trabajos relacionados con los cuidados cambiaría, de la
misma manera, radicalmente, el modo
de organizar nuestro sistema o sociedad. Cuando decimos que la responsabilidad de los cuidados debe ser colectiva, lo decimos porque no puede caer
exclusivamente sobre las mujeres, cada
vez más sobre mujeres racializadas, y
porque no puede caer sobre aquellas
que tienen menos recursos. Tenemos
que pensar cómo vamos a sostener la
vida entre todas y todos: esa es la pregunta que seguimos sin responder.
Si somos interdependientes, y la vida es
tan vulnerable (tal y como lo ha destapado el Covid19), tenemos que cuidar
de las vidas de manera universal: tiene
que ser responsabilidad de todos y todas. La solución no debe ser ni personal
ni privada. Por supuesto, las entidades
públicas tienen una responsabilidad inmensa, porque deben aportar recursos
para que estén disponibles para toda la
ciudadanía.

Covid19-aren osteko
gizartea hizpide
Pandemiak gizartearen hainbat arlotan izan duen eragina gizarteratzeko xedez, Elhuyar Solasaldiak hitzaldi-zikloa antolatu dute Usurbilgo Udalak eta Elhuyarrek, elkarlanean. Bost saio izango dira, guztira.
Apirilaren 21ekoan aurkeztu zuten
udalak eta Matiak elkarrekin egingo duten zaintza ereduari buruzko
parte hartze prozesua. Hilaren 12an
izango da azkena, “Adimen artifiziala hizkuntzan: nola eman ikuspegi
soziala” izenburupean, Xabier Arregiren eta Xabier Saralegiren eskutik.

2020a “txukun” amaitu du
udalak ekonomikoki, aurretik
zeukan diru gerakinari esker
2020ko aurrekontuaren likidazioaren inguruko azalpenak eman dituzte apirileko osoko
bilkuran. Kontu-hartzailearen esanetan, Covid19-ak aurrekontuaren exekuzioa zaildu eta
konplikatu egin du, baina defizit gabe amaitzea lortu du.
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rteko lehen hiruhilekoa pasatuta, aurreko urteko aurrekontuen likidazioa egin behar izaten
dute udalek, eta iazkoaren emaitzen berri eman zuten apirileko osoko bilkuran.
Kontu-hartzailearen esanetan, 2020a
“txukun” amaitu du udalak ekonomikoki,
aurretik zeukan diru gerakinari esker,
“Covid19-aren eraginez, aurrekontuaren
exekuzioa zaila eta konplikatua izan den
arren”.
Kontu-hartzaileak emandako datuen arabera, sarrerak %64,48an exekutatu ziren,
eta, gastuak, %70,52an: “Biak ere aurreko
urtekoen azpitik, nahiko nabarmen”. Izatez,
2020ko ekitaldiko emaitza negatiboa izan
arren (-1.035.590,80 euro), aurreko urteetan pilatutako diruzaintza gerakina erabili
izanak aukera eman du urtea defizit gabe
amaitzeko, emaitza metatua 175.408,80
eurokoa izan baita. “Urteko emaitza metatua nahiko txukuna da, sarrerak uste baino
gutxiago exekutatu direlako, baina aurretik
geneukan poltsa hori nahikoa izan da aur-

175.408€
Udalak 2020an izan dituen diru-sarrerak eta gastuak kontuan
hartuta, 175.408,80 euroko emaitza metatua izan du. Izatez, ekitaldiko emaitza negatiboa izan da
(-1.035.590,80 euro), baina aurreko urteetan pilatutako diruzaintza
gerakinak aukera eman du urtea
defizit gabe amaitzeko: defizita
berdindu eta gainditzea ahalbidetu du, alegia.
tengo defizita berdindu eta gainditzeko:
emaitza justu-justukoa da, baina urtea ere
halakoa izan da”.
Kontu-hartzaileak, horrez gain, udalaren
zorpetze maila, 2020aren amaieran, baxua
zela adierazi zuen: %15,23koa. “Araudiak
%75era arteko zorpetzea baimentzen du.
Usurbilgo Udala, aldiz, urtez urte zorpetze
maila murrizten ari da”.

El ayuntamiento ha
concluido de manera
correcta el 2020
en lo económico,
gracias al remanente
Transcurrido el primer trimestre del
año, los ayuntamientos deben realizar la liquidación de los presupuestos municipales del año anterior,
y el interventor ha dado cuenta de
ello en el pleno de abril. Según él, el
ayuntamiento ha concluido de manera correcta el 2020 en lo económico,
gracias al remanente acumulado en
años anteriores, aunque la ejecución
de los presupuestos haya sido “difícil
y complicada” debido al Covid19.
Según el interventor, los ingresos se
ejecutaron al 64,48%, y los gastos al
70,52%: “Ambas cifras están por debajo de años anteriores, claramente”.
En realidad, el resultado del 2020 ha
sido negativo (-1.035.590,80 euros),
pero el remanente acumulado en
años anteriores ha hecho posible cubrir ese déficit y superarlo. Así, el resultado acumulado es de 175.408,80
euros: “El resultado es muy justo,
pero acorde al año que ha pasado”.
El nivel de endeudamiento municipal es bajo, situado al 15,23%. “La ley
permite endeudamientos de hasta el
75%, pero el Ayuntamiento de Usurbil
está disminuyendo ese nivel año tras
año”, según el interventor.

Zabalik da
hilobiak emakidan
eskatzeko epea

%90eko hobaria
Udal haur eskola
Agerialden frontoia zerbitzuaren
estaltzeko obrei
esleipena, martxan

Hilerriko hilobien lote berri bat eskaini du
udalak, eta eskaerak egiteko epea zabalik
dago, hilaren 24ra arte (hori barne). Guztira,
27 hilobiren eskubideak 50 urtetarako emakidan esleitzea onartu zuen otsaileko osoko
bilkurak, aho batez. 2000. urtean egin zen
Usurbilgo hilerri berria, eta ordutik gorpuzkinik ez da atera handik. Ohiko prozeduraren
arabera, hamar urtez egon daitezke gorpuzkiak hilerrian.

Agerialdeko frontoia estaltzeko obrak egingo ditu Udarregi ikastolak udan. Edozein
obra egiteagatik EIOZ Eraikuntza, Instalazio
eta Obren Zerga ordaindu behar izaten zaio
udalari; horren %100eko hobaria eskatu
zuen, “frontoia udal titulartasunekoa eta erabilpen publikokoa delako”. Otsaileko osoko
bilkuran aho batez onartu zuten %90eko
hobaria aplikatzea, Usurbilgo ordenantza
fiskalak oinarri hartuta.

Udal haur eskola zerbitzuaren esleipenari hasiera ematea onartu zuten martxoko
osoko bilkuran EH Bilduren eta PSE-EEren
botoekin; EAJk abstentziora jo zuen. 2008an
esleitu zen lehenengo aldiz zerbitzua, 12 urterako. Iazko ekainean, Covid19-a medio, urtebeteko luzapena onartu zuten, eta, beraz,
esleipen berria egin behar zen aurten. Apirilaren 26an amaitu zen proposamenak aurkezteko epea: horiek aztertzen ari da udala.

Aho batez onartu dituzte Txirikorda
eraikitzeko exekuzio proiektua eta pleguak
Onartutako oinarrien arabera, ia 2 milioi euroko kostua izango du obrak, eta 18 hilabetean exekutatu beharko luke lizitazioa eskuratuko
duen enpresak: baliabide propiorik erabili gabe %100ean finantzatzea lortu du udalak. Obrak udan hasi ahal izatea espero du.

ere bakarrik bizi direnei, aukera bat ematea. Hau da, bi behar proiektu bakar batean
batzen ditu Txirikordak”.
Exekuzio proiektuaren oinarria Txirikorda
sortzeko herrian egin zen parte-hartze
prozesua dago, alkatearen esanetan: “Horri leialak izaten saiatu gara: horren arabera
egin dugu exekuzio proiektua”. Proiektuaren gauzatzea “momenturik egokienean” iritsi da, haren ustez. “Pandemiak agerian utzi du zaintzaren beharra, elkar zaintzaren beharra. Izan ere, zaintza ez da soilik
dependentzia egoera batean gaudenean
behar dugun zerbait: hori baino gehiago
da”.
Zinegotzi guztiek Txirikordako exekuzio proiektuak eta pleguak onartzearen alde egin zuten.

T

xirikorda
belaunaldi
arteko
proiektu komunitarioa eraikitzeko exekuzio proiektua onartu eta
obra esleitzeko pleguak onartu
dituzte apirileko osoko bilkuran, aho batez.
Pleguak publikatzean, 26 egun naturaleko epea izango dute enpresek eskaintzak
aurkezteko: horren ostean, udalak obra
zeini esleitu ebaztean, Txirikorda eraikitzeko
obrak hasteko moduan leudeke, “ondo bidean”, aurtengo udan bertan.
Onartutako pleguen arabera, 1.963.514,12
euroko kostua izango du obrak, eta 18 hilabetean amaituta beharko luke. Gainera,
udalak baliabide propiorik erabili gabe
proiektua %100 finantzatzea lortu du. Horretarako gakoa izan da udala izatea proiektuaren sustatzailea, dirulaguntzak eskatzeko modu bakarra hori baitzen. Iaz, Ugartondoko Hitzarmen Batzordearekin hala
adostuta, udala bihurtu zen proiektuaren
sustatzaile, eta Ugartondoko Hitzarmen
Batzordeak udalari 1.423.000 euro ordaintzea adostu zuten. Horrez gain, dirulaguntzak eskatu eta lortu egin ditu udalak,
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak proiektua 640.000 eurorekin laguntzea ebatzi
baitu. Horrez gain, Gipuzkoako Aldundiari
kontsulta egin ostean, obrari lotutako BEZ-a
aurreztea lortu du (400.000 euro inguru),
subjektu pasiboaren inbertsioa aplikatuta.
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkatea pozik
agertu zen udal-gobernuarentzat hain ga-

rrantzitsua den Txirikorda proiektua gauzatzeko erabakiok aho batez hartu zirelako.
Batez ere, proiektuaren arlo soziala nabarmendu nahi izan zuen. “Belaunaldi artekotasuna eta kolektibitatea: emantzipatu
nahian dauden gazteei etxebizitza aukera
bat ematea eta adineko pertsonei, batez

Espazio pribatuak eta komunitarioak izango ditu Txirikordak. Espazio pribatuak 16
etxebizitzak izango dira, eta, gainerakoa,
elkarbizitza komunitarioa egiteko espazioak izango dira: egongela, erabilera anitzeko
gela, garbiketa gela, terraza... 2022ko aurrekontuetan diru partida bat gorde beharko
du udalak horiek ekipatzeko.

Aprueban, por unanimidad, el proyecto
de ejecución y los pliegos de Txirikorda
Costará casi 2 millones de euros, y la empresa constructorá deberá ejecutar la obra
en 18 meses. El ayuntamiento ha conseguido financiar el proyecto al 100% sin utilizar
ningún recurso económico propio, y espera que las obras puedan empezar este verano.

El proyecto de ejecución y los pliegos
para licitar las obras de Txirikorda, el
proyecto comunitario intergeneracional, han sido aprobados unánimemente en el pleno municipal de abril.
Cuando se publiquen los pliegos, las
empresas tendrán 26 días naturales
para hacer sus ofertas, y, después, el
ayuntamiento adjudicará las obras, y
espera que puedan empezar a trabajar este verano.
Según los pliegos, las obras costarán
casi 2 millones de euros (1.963.514,12
euros) y deberán ejecutarlas en 18
meses. Es de subrayar que el ayuntamiento ha conseguido financiar
al 100% la obra sin utilizar ningún
recurso económico propio. La clave
para ello ha sido que el propio ayuntamiento sea el impulsor de Txirikorda. El ayuntamiento y la junta de

concertación acordaron que deberán
pagar al ayuntamiento 1.423.000 euros. SIendo el ayuntamiento el impulsor del proyecto, ha podido pedir y lograr subvenciones del Departamento
de Vivienda del Gobierno Vasco: ha
obtenido 640.000 euros en ayudas.
Además, después de consultar a la
Diputación Foral de Gipuzkoa, se ha
ahorrado el IVA ligada a la obra (unos
400.000 euros), aplicando la inversión
del subjeto pasivo.
La alcalde Agurtzane Solaberrieta
Mesa se mostró satisfecha por la unanimidad en torno a Txirikorda, dado
el carácter social del proyecto. Quiso
subrayar, asimismo, que el proyecto
de ejecución ha sido realizado partiendo de los resultados del proceso
participativo que se hizo sobre Txirikorda.

Hondakin kopuruak behera egin du 2020an,
gaikako bilketa mantentzearekin batera
Hiri hondakinak gutxitu egin dira 2020an: 3.012 tona jaso dira, 2019an baino 129 tona gutxiago. Iazko joerari eutsiz, sortutako hondakinen
%86 gaika bildu dira, eta tona bat errefus gutxiago jaso da. 2020ko emaitzen txosten osoa usurbil.eus webgunean kontsulta daiteke.
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tez Ateko bilketaren 2020ko datuak eskuan ditu Usurbilgo Udalak:
hiri hondakinen kopurua, aurreko urteekin alderatuta, zertxobait jaitsi da:
3.141. tona izan ziren 2019an, eta 3.012 tona
2020an (hau da, 129 tona gutxiago). Horrez
gain, gaikako bilketa bere horretan mantendu da, %86an, eta errefus kopuruak koska
bat egin du behera, 2019an baino tona bat
gutxiago bildu baita (428,58 tona; 67,94/
biztanleko). Emaitza guztiak udalaren webgunean, usurbil.eus -en, kontsulta daitezke.

duen arren, tona bat gutxiago jaso baita.
Biohondakinak nabarmen murriztu dira,
teknikariaren esanetan, ziurrenik, ostalaritza jardueren murrizketaren ondorio.

Gaikako azterketa eginez gero, esan daiteke
kale garbiketan bildutako errefusa nabarmen murriztu dela (48,02 tona, 2020an;
83 tona, 2019an). Etxeetan jasotakoak,
ordea, nabarmen egin du gora (53 tona,
2019an; 73 tona, 2020an) eta industria jardueran murrizketa txikia izan da. Hala ere,
guztira jasotako errefus kopurua 2019ko
antzekoa izan da, koska bat beherago egin

Bilketa are bereiziagoa Covid19-agatik
Covid19-a dutenentzako hondakinen bilketa are bereiziagoa antolatua du udalak.
Hala, egoera horretan dauden herritarrei
Atez Ateko bulegora deitzeko eskatu die,
900 776 776 telefonora, bilketa modu bereizian egin ahal izateko. PCR probaren lehenengo emaitzen zain dauden herritarrei,
berriz, hondakinik ez ateratzeko eskatu die.

Covid19-ak baldintzatutako lehenengo urtea izan da 2020a, eta horrek ere eragina
izan du hondakinen bilketan. Dena den,
teknikariaren esanetan, gaikako bilketaren
emaitzak oso ona izaten jarraitu du: Gipuzkoako eta San Markoko datuekin alderatuta, batez bestekoaren oso goitik.

Hiri hondakinen kopuruaren garapena, atalka, Usurbilen, San Markon eta Gipuzkoan.

Los residuos se han
reducido en el 2020,
manteniendo la
recogida selectiva
El Ayuntamiento de Usurbil ya tiene
los resultados de la recogida puerta
a puerta del 2020; ha bajado un poco
respecto a años anteriores: fueron
3.141 tonas en 2019, y 3.012 en 2020
(es decir, 129 tonas menos). Además
de eso, se ha mantenido el nivel de la
recogida selectiva (86%), y el rechazo
recogido se ha reducido respecto al
año anterior (428,58 tonas). Todos
los datos se pueden consultar en la
página usurbil.eus del ayuntamiento.
Por fracciones, se ha reducido notablemente el rechazo de la calle
(48,02 tonas en 2020; 83 tonas en
2019), y la reducción en el sector
industrial ha sido pequeña. La cantidad de rechazo obtenida en total
ha sido parecido a la de 2019, una
tona menos. Los bioresiduos se han
reducido notablemente, seguramente, debido a las restricciones en la
hostelería. El 2020 ha sido el primer
año condicionado por el Covid19, y
ha influido en la recogida de residuos. Aún así, según el técnico, los
datos de la recogida son muy buenas, comparando con los datos de
Gipuzkoa y San Markos, muy por encima de la media.
Por otro lado, el ayuntamiento ha
pedido a la ciudadanía que llamen a
la oficina de Atez Ate en caso de que
haya algún caso positivo por Covid19
en casa, al 900 776 776.
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‘Migrazioari maskarak erauzten’, sarean
Aztikerrek Usurbilgo Udalaren eskariz egindako ‘Jatorri aniztasuna eta elkarbizitza Usurbilen’ ikerketaren osagarri den lana ikusgai dago
udalaren webgunean zein Youtubeko kanalean. Aurrerago, liburutegian maileguan hartzeko aukera izango da, USB formatuan.

‘La migración, sin
máscaras’, disponible
en Internet
Ya está disponible el trabajo audiovisual Migrazioari maskarak erauzten /
La migración, sin máscaras tanto en la
página web del ayuntamiento usurbil.
eus como en su canal de Youtube. En
breve, se podrá coger prestado en la
biblioteca municipal, en formato USB.
Además, el ayuntamiento está en contacto con diferentes grupos que han
mostrado interés para verlo.

U

dalak sarean jarri du ikusgai Migrazioari maskarak erauzten / La
migración, sin máscaras ikus-entzunezkoa: usurbil.eus webgunean eta bere
Youtubeko kanalean. Laster, liburutegian
maileguan hartzeko aukera izango da, USB
formatuan, eta ikusteko interesa agertu
duten hainbat talderekin harremanetan da
udala, emanaldiak antolatzeko.
Migrazioaren inguruko esperientziak eta
diskurtsoak jaso ditu udalak ikus-entzunezko honetan, protagonisten ahotsean,
Aztikerrek egindako Jatorri aniztasuna eta
elkarbizitza Usurbilen ikerketaren osaga-

rri. Martxoaren 27an estreinatu zuen lana,
Sutegin, jatorri aniztasunaren inguruko
2021eko Mundualdian.
Usurbilek jasotako bi migrazio prozesu nagusiei erreparatu zaie: 1960/70eko hamarkadan Espainiatik etorritakoari, eta 2000.
urteaz geroztik munduko hainbat tokitatik etorritakoenari. Arreta lehenengoan
jarri du, aniztasunean eta elkarbizitzan
sakontzeko helburuarekin. Herritarrekin egindako elkarrizketek balio izan dute
definitzeko udalak, aurrera begira, elkarbizitza sustatzeko zein urrats egin ditzakeen: lanketa horretan murgildurik dago.

El ayuntamiento ha recogido en este
documental las experiencias y los discursos en torno a la migración, dando
voz a los y las protagonistas, como
complemento a la investigación Diversidad de orígenes y convivencia en Usurbil realizada por Aztiker. Lo estrenaron el 27 de marzo en Sutegi, dentro
del Mundualdia de 2021.
En este trabajo se han analizado las
dos olas migratorias principales recibidas por Usurbil: la de los años
1960/70 proveniente de España y la
que se ha producido a partir del año
2000 desde varios lugares del mundo.
El ayuntamiento está trabajando para
poder ahondar en la convivencia e interacción de todos y todas.

Asfaltatze eta
berritze lanak,
azken hilabetean
Zenbait zaharberritze lan egin ditu udalak
azken hilabetean. Batetik, Zumitzara doan
bidea, Iarbe-Txantxon arteko gunea eta
Arratzaingo bidegurutzea asfaltatu ditu. Bestetik, Sekañako parkeko lurzorua berritu du,
iraunkorragoa izan dadin.
Horrez gain, Zumarte musika eskolaren parean oinezkoek lehentasuna izan dezaten
lanak abiatu zituen Aste Santuko jaiegunen
bezperan. Errepidea eta espaloia berdindu
ditu, eta beste zenbait esku-hartze egitea falta da: altzariak jartzea eta margoketa lanak.
Aurreikuspenen arabera, hil honetan amaituko dituzte lanak.

Mugikortasun eredu berri bat
probatzeko aukera, eskura

Un nuevo modelo
de movilidad,
al alcance de todos

Udalak Oiartzungo Hyundai Oarso Car etxearekin sinatutako hitzarmen bati esker, proba

El ayuntamiento ha puesto en marcha una prueba piloto a manos de la
ciudadanía y la plantilla municipal, el
coche compartido, gracias al acuerdo alcanzado con Hyundai Oarso Car
de Oiartzun. El objetivo es apostar a
favor de un nuevo modelo de movilidad, creando una alternativa a la propiedad privada de los coches.

pilotua jarri dute martxan, mugikortasun eredu berri bat probatzeko: auto konpartitua.

Junto con esta revista, el ayuntamiento ha repartido una guía básica para
utilizar el vehículo fácilmente. En caso
de duda, se recomienda acudir al técnico de energia municipal (943 57 94
17 / energia@usurbil.eus). El coche
tiene su propio aparcamiento enfrente del ayuntamiento.
Lur Etxeberria zinegotzia eta Grupo Easo Motorreko zuzendari Jon Tolaretxipi.

U

dal-langileek zein herritarrek
erabiltzeko zerbitzu berria abiatu du udalak: auto konpartitua.
Oiartzungo Hyundai Oarso Car etxearekin
egindako hitzarmen bati esker jarriko du
martxan proba pilotua, printzipioz, urtebeterako. Helburua da mugikortasun eredu
berri baten alde egitea, autoen jabetza pribatuari alternatiba gisa. Udaletxeko plazan
du aparkalekua, eta gidabaimena duen 18
urtetik gorako edonork erabil dezake.
Autoa guztiz elektrikoa da. Erabilera arrunta eginez, 450 kilometroko autonomia du:

beraz, autoa, gehienez, 200 kilometroko
erradioan erabil daiteke, jatorrira itzul daitekeela bermatu ahal izateko. Autoaren
aparkalekua udaletxe aurrean egokitu da:
handik hartu eta han utzi beharko dute erabiltzaileek. Arrisku orotarako asegurua du,
320 euroko frankiziarekin. Hala, erabiltzaileren batek kalteren bat egingo balio edo istripurik izango balu, gehienez ere 320 euro
ordaindu beharko lituzke.
Smartphone-etarako Vive aplikazioaren
bidez aloka daiteke autoa, eta erreserbatutako orduen eta egindako kilometroen

arabera ordainduko luke erabiltzaileak.
Aplikazioa instalatuta, erabiltzaile moduan
alta eman behar da (argazkia, gidabaimena,
NAN zenbakia eta kontu korrontea sartu
behar dira), eta onartua izan behar da. Erabiltzaile moduan onartutakoan autoa erabil
daiteke.
Aldizkari honekin banatutako gidan bildu
ditu udalak autoa erabiltzeko jakin beharreko guztiak. Dena den, zalantzarik izanez
gero, udaleko energia teknikariarekin hitz
egitea gomendatu du udalak (943 57 94 17 /
energia@usurbil.eus).

Harrera ona
izan dute azken
bi hilabeteetan
antolatutako
ikastaroek
Udalak hiru ikastaro bultzatu ditu, azken
bi hilabeteetan, eta harrera ona izan dute,
eskainitako plaza guztiak bete baitira: adinekoak teknologia digitaletan trebatzekoa,
garai batean ikasi ezin izan zutenentzako
oinarrizko euskara klaseak eta noka ikastaroa. Izandako harrera ona medio, hurrengo
ikasturtean ere bide horretan sakontzea aurreikusi du udalak.

Los cursillos
organizados en
los últimos dos
meses han tenido
buena acogida
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Los tres cursillos impulsados por el
ayuntamiento en los últimos dos meses han tenido buena acogida: el curso
para que las personas mayores aprendan a utilizar las tecnologías digitales, la
de los cursos básicos de euskara para
quienes no pudieron aprenderlo en su
momento, y las clases de noka.
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