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Ez Zaldibarren, ez Zubietan
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

O

tsailaren hasieran, Arantxa Tapia
sailburuaren ahotik jakin genuen
Zubietako errauste-plantara industria jatorriko hondakinak eramango
dituztela. Zaldibarko zabortegiaren hondamendiak eragindako egoeraren ondorioz hartu dute erabakia; izan ere, nola
kudeatu lehen Zaldibarrera joaten ziren
milaka tona industria-hondakin horiek?
Soluzioa, ordea, erraz topatu dute: Zubietan errez hondakin industrial batzuk. Albistea, ordea, kezkaz hartu dugu, Zaldibar
Zubietara ekar dezaketela uste baitugu.
Aukera horri bide ematen dion ebazpena
kaleratu zuen Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak 2021eko otsailaren 12an:
hondakin industrialak kudeatzeak ez
duela “aldaketa esanguratsurik” eragiten iritzita, ingurumen baimen bateratua
eguneratu dio errauste-plantari.
Udal-gobernuari, ordea, lege ikuspegitik
zalantza ugari eragiten dizkio, eta errekurtsoa tartekatzea erabaki dugu. Eusko Jaurlaritzari eskatu diogu ingurumen baimen bateratuari buruzko espedientean eta errauste-plantari lotutako gainerako baimen eta izapideetan
interesdun izaera onartzeko eta espedienteak udalera igortzeko. Jaurlaritzak aintzat hartu du gure eskaera. Espedientea
eskutan, errekurtsoa aurkeztea erabaki
dugu, Zubietako erraustegian hondakin
industrialak kudeatzeak funtsezko aldaketa dakarrela iritzita, eta prozedura hau
eramateko abokatu espezialista bat kontratatu du udalak: Jaime Dorestes. Madrildarra, ingurumen zuzenbidean aditua,
eta antzeko auzietan ibilbide luzekoa.
Orain, gakoa da ea Zubietan hondakin horiek tratatzeak aldaketa esanguratsurik suposatzen duen edo ez, eta
gure abokatuak ondo baino hobeto
arrazoitu du errekurtsoan baietz, fun-

tsezko aldaketa dela. Legeak hauxe dio:
aldaketa ez funtsezkotzat joko da “ezarritako aldaketak isuriak aldatzen edo murrizten ez dituenean”. Haatik, aldaketa
funtsezkotzat joko da isuriak aldatzen
edo handitzen direnean, kutsatzaile berriak kopuru esanguratsuetan sartzen
direnean, substantzia edo hondakin arriskutsuen sorrera areagotzen denean eta
horrek guztiak pertsonengan eta ingurumenean ondorio kaltegarriak edo garrantzitsuak izan baditzake. Kasu honetan, ez dago dudarik: batetik, erre beharreko hondakin kopurua nabarmen handituko da. Horietako asko, gainera, jatorri
industriala duten hondakinak dira, plastikoa nabarmen gehitzea ekarriko du, eta
batzuk hondakin arriskutsuak dira.
Beraz, nola ez da izango funtsezko aldaketa bat hiri-hondakin ez arriskutsuak tratatzeko diseinatutako azpiegitura batean, orain, hondakin industrial eta,
gainera, arriskutsuak tratatzea? Are: gure
ustez, GHK-k ez du eskumenik hondakin horiek kudeatzeko. Europako 2018ko
Hondakinen Zuzentarauak hiri-hondakinen definizioa ematen du, eta espresuki
baztertzen ditu industria jarduerakoak.
Gainera, kudeaketa esparru ezberdinekoak direla dio: hiri edo udal hondakinak
kudeaketa arlo publikokoak dira; industriakoak, berriz, arlo pribatukoak.
Hemen aipatutakoak eta beste hamaika arrazoi landu dira errekurtsoan, eta
ebazpena baliogabetzeko eskatu diogu
Jaurlaritzari. Aintzat hartuko ez balute,
epaitegietara jotzeko asmoa dugu. Zaldibarri ateak ixteko errekurtsoa da, beraz.
Ez dugu hondamendi gehiagorik nahi. Ez
Zaldibarren, ez Zubietan.
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En febrero, supimos por boca de la consejera
Arantxa Tapia que pretenden trasladar a la
incineradora de Zubieta residuos de origen industrial. Esto es consecuencia del desastre del
vertedero de Zaldibar, ya que, ¿cómo gestionar
esas miles de toneladas de residuos industriales
que antes llevaban allí? Han encontrado fácil la
solución: llevar algunos residuos industriales a
Zubieta. La noticia nos preocupa, ya que creemos que quieren trasladar Zaldibar a Zubieta.
El Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco acaba de actualizar la autorización ambiental integrada de la planta, al considerar que la gestión de residuos industriales
no supone “modificaciones significativas”. Sin
embargo, a este gobierno municipal nos genera
muchas dudas desde el punto de vista legal, y
hemos interpuesto un recurso de alzada.
El Gobierno Vasco ha aceptado nuestra petición de reconocer el carácter de interesado al
ayuntamiento y, una vez analizado el expediente, hemos decidido presentar un recurso. El
ayuntamiento ha contratado a un abogado
para este procedimiento: Jaime Dorestes. Es
madrileño, experto en derecho ambiental,
con una larga trayectoria en litigios similares.
La clave es si tratar estos residuos en Zubieta
suponen o no una modificación significativa.
Nuestro abogado ha razonado perfectamente
que lo es. La ley establece que la modificación
será sustancial cuando se modifiquen o aumenten las emisiones, se introduzcan nuevos
contaminantes en cantidades significativas,
se incremente la generación de sustancias o
residuos peligrosos y ello pueda tener efectos
negativos o significativos sobre las personas y
el medio ambiente. ¿Cómo no va a ser un cambio sustancial tratar residuos industriales y peligrosos, en una infraestructura diseñada para
tratar residuos urbanos no peligrosos?
Por estos motivos y otros muchos, hemos solicitado al Gobierno Vasco que declare nula la resolución. Si no lo hacen, tenemos intención de
acudir a los tribunales. Se trata de un recurso
que cierre las puertas a Zaldibar. No queremos
más desastres. Ni en Zaldibar, ni en Zubieta.

‘Santuenea elkarlanean’: auzo bizigarriagoa
irudikatzeko saioak, ekainetik aurrera
Santueneari begirako plan integral bat egingo du udalak, auzotarrekin batera: auzoaren berroneratze integrala, eraikuntzen eta urbanizazioaren birgaitze jasangarria eta komunitatearen behar sozialak uztartu nahi dituzte auzo planarekin.

HURRENGO
HITZORDUAK
Ekainak 16
HAPOa eta auzo planaren
aurkezpena auzokideekin.

‘Santuenea elkarlanean’ parte hartze prozesuaren aurkezpena.

U

surbilgo Udalak, Santueneako
auzotarrek eta Hiritik At kooperatibak datozen hilabeteetan auzoan egingo duten
parte-hartze prozesua aurkeztu dute:
Santuenea elkarlanean. Horren helburua
da Santueneari begirako auzo plan bat
izatea, auzoa bizigarriagoa izan dadin
eman beharreko pausoak jasoko dituena. Ekainaren 16an hasiko dute prozesua,
Hiritik At-ek gidatuta, eta urte amaierara
bitartean egingo dute.
Herrigunea ez ezik, Usurbilgo herri/auzoak ere bizigarriak izan daitezen nahi du
udal-gobernuak, Lur Etxeberria zinegotziak azaldu duenez. “Aurreko legealdian
Aginagan izan ginen, eta legealdi honetan ere urrats ugari egin ditugu norabide
horretan, Zubietan, Txokoalden, Kalezarren, eta, orain, Santuenera gatoz”.

Santueneari begirako plan integral bat
auzotarrekin egitea udalaren “lehentasunen artean” dagoela nabarmendu du zinegotziak, eta haiek ere ados agertu dira.
Horren erakusle, Santueneari bizitza
ematen dioten hiru elkartek onartu dute
prozesuan parte hartzea: jai batzordeak,
jubilatuek eta auzo-kultur elkarteak.
1960-70eko hamarkadan lanera etorritako jendea bizitzeko auzo asko modu
bertsuan eraiki ziren, garai hartako eskakizunekin: normalean isolamendurik
gabe, igogailurik gabe... “Adibidez, egun
ez bezala, garai horretan ez zegoen irisgarritasunaren inguruko irizpiderik”.
Usurbilen kasuan, hori da Santuenearen
kasua, baita Atxegalde, Etxealdia edo
Munalurrarena ere.
Etxeberriaren esanetan, Santuenea bizi-

El ayuntamiento impulsará un proceso
participativo en Santuenea, a partir de junio
El objetivo será elaborar un plan integral para Santuenea junto con sus vecinas/os.
Han convocado dos reuniones: el 16 de junio, para presentar el plan y hablar sobre la
planificación urbana general; el 30 de junio, para presentar el proyecto de accesibilidad.

El Ayuntamiento de Usurbil, los y las
vecinas de Santuenea y la cooperativa Hiritik At han presentado el proceso participativo que realizarán los
siguientes meses, bajo el lema Santuenea elkarlanean. El objetivo será
elaborar un plan que defina los pasos
a dar de cara a mejorar el barrio. El
proceso comenzará el 16 de junio,
guiado por Hiritik At, y terminará a finales de año.
Elaborar un plan integral para Santue-

nea trabajando conjuntamente con los
y las vecinas está entre las prioridades
del ayuntamiento, y los y las vecinas
también están dispuestos para trabajar
en ello. Muestra de ello es que tres asociaciones que impulsan actividades en
Santuenea se han adherido al proceso:
la comisión de fiestas, la asociación cultural vecinal y los y las jubiladas.
Los y las vecinas de Santuenea se han
mostrado ilusionados y con ganas de
participar en este proceso. Ainhoa Arroz-

Ekainak 30
Santueneako irisgarritasun
proiektuaren aurkezpen irekia.
garriago baten alde lan egiteko konpromisoa du udal-gobernuak: “Europako
Batasuna banatzekoa den Next Generation laguntzekin bete-betean egiten
du bat Santuenean egin nahi dugunak,
auzoak integralki berroneratzeko zein
etxebizitzak birgaitzeko proiektuak diruz
laguntzeko lerroak zehaztu baitituzte.
Hortik dirurik iristen bada, Santueneara
bideratuko dugu”.
Parte hartzeko gogoz
Ainhoa Arrozpidek, auzoko elkartearen aldetik, azaldu du osasun krisiaren
aurretik hasiak zirela zenbait auzotar
elkartzen, eta auzoko behar eta gabeziak
udalari helarazi zizkiotela: “Esku-hartze
konkretu batzuk egitea espero genuen,
baina aurkeztu diguten prozesu hau,
egia esan, askoz anbiziosoagoa da, maila
handiagoan eragin nahi du. Iruditu zaigu
pide, en nombre de la asociación cultural vecinal, subrayó que hicieron
algunas peticiones al ayuntamiento
antes de la pandemia, y esperaban
que hiciese algunas intervenciones,
pero la propuesta del ayuntamiento
ha superado sus expectativas. Según
Maribi Arrozpide, en nombre de los
y las jubiladas, están a gusto con las
reuniones mantenidas hasta ahora.
Xabier Ibarra ha sido quien ha creado
el logo para el proceso. En él se ve el
puente que une el barrio con el centro de Usurbil: “Quería expresar que
el puente nos une, tanto entre nosotros como con Usurbil. En nombre
de la comisión de fiestas, queremos
aprovechar esta oportunidad porque
así podremos profundizar en conocernos mutuamente”.

PARTE-HARTZEA
Diagnostiko parte-hartzailea (iraila-urria). Entzute fasea, auzoan den
jakintza metatua jasotzeko. Online
galdetegi bat eta talde elkarrizketak
egingo dituzte.

Usurbilgo Oinherri taldearen
aurkezpena, ekainaren 9an
Noauak, Udarregik, Aginagako eta Zubietako eskola txikiek, Gaztelekuak, Ziortzak eta udalak
osatu dute taldea. Sortze-printzipioak eta orain arte egindako bideaz hitz egingo dute.

Garapena
(urria-abendua).
Auzoaren lehentasunak definituko dituzte, behar nagusiak. Konponbideak
topatu eta planari begirako zehaztapen teknikoak landuko dira (espazio
publikoa, mugikortasuna, auzo ekonomia, zerbitzuak, zaintza, energia
edota gobernantza).
Itzulpena (urtarrila). Auzo plana
dokumentua osatu eta auzotarrekin
kontrastatuko dute.
garrantzitsua dela aurkeztu diguten lan
eredua, gure hitza bertan egotea nahi
dutelako, bai elkarteena baina baita auzotarrena ere”.
Maribi Arrozpidek azaldu duenez, jai batzordea, auzoko elkartea eta jubilatuen
elkartea batu dira prozesura. “Hiru bilera
egin genituen udalarekin, eta oso gustura gelditu ginen. Oso gustura gabiltza”.
Xabi Ibarra santuenearrak sortu du
prozesuaren irudia. Diseinatzailea da ofizioz, eta bere burua eskaini zuen zeregin
horretarako. Santuenea elkarlanean leloa
Ibarrak eta udalak elkarlanean sortua
da. “Prozesurako sortu dugun logoak
zubia erakusten du, zubiak elkartu egiten gaituela adierazten duelako, bai gure
artean, baita herriarekin ere. Jai batzordearen izenean, aukera hau aprobetxatu
nahi dugu, zeren uste dugu oso erakargarria dela auzoarentzat eta herritarrentzat; horrela, gure arteko harremanak landu ahal izango ditugu”.
Iker Eizagirre Hiritik At-eko kideak azaldu
duenez, lautan banatu dute prozesua,
eta urte amaierara bitartean iraungo du.
Diagnostikoa egingo dute online galdetegi batekin zein talde elkarrizketekin;
horren ostean, auzoaren behar eta lehentasunak definituko dituzte, eta, azkenik, auzo plana idatziko du Hiritik At-ek.
Eizagirreren esanetan, koordinaziorako
lantalde bat sortzen saiatuko dira, Hiritik
At-en lanari jarraipena egingo diona eta
udalarekin harreman iraunkorra izango
duena. Prozesuan sortutako materiala
udalaren webgunean txertatuko dute,
propio sortutako orrialde batean.

Udarregi ikastolako haurrek hilerri zaharrean landatu zuten zuhaitza.

E

kainaren 9an aurkeztuko dute
Usurbilgo Oinherri taldea, publikoki. Herriko hainbat eragilek osatu dute taldea: Noauak, Udarregi ikastolak,
Aginagako eta Zubietako eskola txikiek,
Gaztelekuak, Ziortzak eta udalak, herritar
gisa parte hartu duten zenbait norbanakoz
gain. Oinherriren printzipioak azaldu, eta
orain arte herriko taldeak egin duen ibilbidea azalduko dute. Bertaratu nahi izanez
gero, sarrerak eskatu behar dira usurbilkultura.eus plataformaren bidez: Sutegin izango da ekitaldia, 18:30ean.
Iazko otsaileko osoko bilkuran onartu zuten
Usurbil OinHerri sare hezitzailearen parte
izatea, eta ekainean sinatu zuten udalaren
eta OinHerriren arteko hitzarmena. Herri
hezitzaileen sareko herrien arteko espe-

rientzien trukea ahalbidetzen du Oinherrik,
baita tokian tokiko eragileen arteko sinergiak sortzea ere.
Izatez, iaz sortu zuten taldea, baina osasun
krisiak zaildu egin zuen lanean hastea bera.
Batik bat, barne-lanean aritu dira orain
arte, eta maiatzaren hasieran egin zuten
lehenengo ekintza publikoa, Pirritxek, Porrotxek eta Marimototsek Usurbili oparitutako zuhaitz bat landatuz hilerri zaharrean.
Horrela, batetik, herriko eragileek haurrekin
doluaren gaia lantzea izan dute helburu, eta,
bestetik, herritarrek joan zaizkien senitartekoak eta lagunak oroitzeko eta beraiekin
bizi izandako uneak gogoratzeko toki bat
izatea. Bideo batean jaso dituzte eragileek
gaiaren inguruan egindako ekintzak, eta
ekainaren 9ko ekitaldian estreinatuko dute.

La presentación de Oinherri será el 9 de junio
El 9 de junio presentarán el grupo
de Oinherri de Usurbil. Son varios
los agentes que han decidido participar en el grupo: Noaua, Udarregi,
las escuelas de Aginaga y Zubieta, el
Gazteleku, Ziortza, el ayuntamiento y
otras personas que participan a título
personal. Expondrán los principios de
Oinherri y explicarán el recorrido que
ha tenido el grupo que han creado
en Usurbil. Para acudir a la presentación, es necesario pedir las entradas
a través de la plataforma usurbilkultura.eus: el evento será en Sutegi, a las
18:30.
El pleno municipal aprobó adherirse
a Oinherri en febrero del año pasa-

do, y firmaron el acuerdo con Oinherri en junio. Oinherri impulsa tanto
el intercambio de experiencias entre
los adheridos a esta red, como crear
sinergias entre los agentes de cada
municipio.
De hecho, el grupo de Usurbil se creó
el año pasado, pero la crisis sanitaria
ha complicado la puesta en marcha.
Han trabajado, sobre todo, internamente y en mayo realizaron su primer
acto público, plantando un árbol ofrecido por Pirritx, Porrotx y Marimotots
en el viejo cementerio para trabajar
en el tema del duelo. Han grabado
todo en video, y lo proyectarán en el
acto del 9 de junio.

Udalaz gain, hainbat jai batzorderen eta herriko eragileren artean antolatu dute aurtengo Kultur Bira.

Bueltan da Kultur Bira, kultura hauspotzeko
nahiak eta beharrak bat eginda
Aurten ez da Kultur Bira bakarra izango, hainbat baizik: bana kaxkoan, Kalezarren, Sanestebanen, Atxegalden, Santuenean eta Aginagan.
Ekainaren 11n abiatuko da Usurbilgoa, eta ekainaren 24an Kalezarkoa. Sarrerak ‘usurbilkultura.eus’ webgunean eskatu behar dira.

U

dalak eta herriko hainbat eragilek aurten ere Kultur Bira egitea
erabaki dute: “Arrazoia bat eta
bakarra da: kultura hauspotu
nahi eta behar dugu”. Iazko moldeari eutsiko badiote ere, berritasun bat
dakarte aurten: ez da Kultur Bira bakarra
izango, hainbat baizik. Aurten, gainera,
sare sozial propioak ditu Twitterren, Facebooken, Instagramen eta Youtuben.
Luken Arkarazo kultura zinegotziak azaldu duenez, iazkoaren balorazio oso ona
egin dute: “Uste dugu herritarrek emandako erantzunak ere argi erakusten duela funtzionatu zuela eta emandako pauso hori egin beharrekoa zela”. Covid19ak
Kultur Biraren sorreran izandako eragina
nabarmendu du Arkarazok, eta testuingurua iazko bera izatea ere bada Kultur
Birari eusteko arrazoi.
Aurten, ez da Kultur Bira bakarra izango,
hainbat baizik, antolaketan diharduten
herri-auzoetako jai batzordeek euren
Kultur Bira propioak egiteko urratsa
egin baitute (Kalezar, Sanesteban, Atxegalde, Santuenea eta Aginaga). “Ez dira
festak izango, baina euren ohiko festa
egunak baliatuko dituzte zenbait ekitaldi antolatzeko, euren herri/auzoetan
kultur eskaintza bermatzeko”, azaldu du

Arkarazok. Hala, Usurbilgo Kultur Birak
eta Kalezarkoak kointziditu egingo dute
zenbait egunetan: Usurbilgoa ekainaren
11tik uztailaren 17ra bitartean izango da,
eta Kalezarkoa, ekainaren 24tik 27ra.
Beñat Arruti Kalezarko jai batzordeko
kideak, herri/auzoetako antolatzaileen
ordezkari gisa, elkarlan horren arrazoiak
azaldu ditu: “Lehengo urtera arte, nork
bere festak antolatu ohi zituen, baina
ezohiko egoerak ezohiko erantzunak

eskatzen dituenez, elkarrekin lan egitea
erabaki genuen, elkarlanak ahalbidetzen
duen indarraz eta gaitasunaz ohartuta”.
2021eko Kultur Biraren antolatzaileak
ondorengoak dira, udalaz gain: Usurbil,
Kalezar, Sanesteban, Atxegalde, Santuenea eta Aginagako jai batzordeak, Xauxar txosna batzordea, Noaua, Hitz Aho
guraso elkartea eta Ziortza gazte taldea.
Nahi beste ekitaldi, lehentasunekin
Hitz Ahoko Intza Makusok azaldu due-

Vuelve Kultur Bira, con una amplia
oferta cultural para junio y julio
El ayuntamiento y algunas asociaciones, conjuntamente, han decidido
celebrar la gira cultural Kultur Bira:
“Por una única razón: queremos y
necesitamos impulsar la cultura”. El
formato será similar al del año pasado, pero con una novedad: no habrá
una sola Kultur Bira, sino varias. Y es
que algunas comisiones de fiestas de
los barrios han decidido realizar su
propia Kultur Bira. No serán fiestas,
pero aprovecharán las fechas festivas para garantizar una oferta cultural en sus barrios. Así, por ejemplo,
la Kultur Bira de Usurbil y de Kalezar

coincidirán en el tiempo: la de Usurbil comenzará el 11 de junio, y la de
Kalezar el 24.
El funcionamiento de Kultur Bira será
el mismo que el año pasado. Habrá
que solicitar las entradas en la plataforma usurbilkultura.eus, sin ningún
límite en cuanto a cantidad de eventos, expresando cuáles son los dos
prioritarios a los que se quiere asistir.
El sistema realizará los sorteos dos
días antes de los eventos, y notificarán por correo electrónico el resultado de los mismos.

Geuretik Sortuak proiektuan parte hartuko duten artista eta udal-ordezkariak, Oiartzunen.

EGUTEGIA
Ekainak 4
Ekitaldietarako izen-ematea
zabalduko da.
Ekainak 11
Usurbilgo Kultur Biraren hasiera.
usurbilkultura.eus
nez, aurtengo Kultur Birak iazkoaren
modu berean funtzionatuko du. Sarrerak usurbilkultura.eus plataforman eskatu beharko dira, nahi adina, lehentasunezko biak zeintzuk diren adieraziz.
Sistemak ekitaldiak izan baino bi egun
lehenago egingo du zozketa, eta email bidez jakinaraziko zaie herritarrei sarrerak
egokitu zaizkien edo ez. Osasun neurriak
bermatuta izango dira, eta, beraz, herritar guztiak Kultur Biraren parte izatera
animatu ditu Makusok.

Itxaro Borda Usurbilen izango da,
Geuretik Sortuak bekaren bidez
Udalbiltzaren bekaren bidez, euskarazko sorkuntza bultzatzeko 26 sortzaile hautatu dituzte,
73 proposamenen artetik. Tartean dira Yolanda Arrieta eta Ugaitz Agirre idazle
usurbildarrak: Etxarri-Aranatzera eta Artziniegara joango dira, hurrenez hurren.

G

euretik Sortuak bekaren bidez,
Itxaro Borda idazleak hiru asteko egonaldia egingo du, uztailean, Usurbilen. Horrez gain, bi
usurbildar ere hautatu dituzte: Yolanda
Arrieta eta Ugaitz Agirre idazleak. Oiartzunen egindako prentsaurreko baten bidez
jakinarazi dituzte sormen bekaren onuradunak: guztira, 73 proposamen jaso
dituzte, eta 26 hautatu dituzte.

Sormen bekaren bidez, hiru asteko egonaldiak egingo dituzte eurenak ez diren
herrietan. Herri horien errealitatea islatuko dute obrek, batera edo bestera;
beti ere, artisten sormen gaitasuna eta
proposamen artistikoak errespetatuz.
Beraz, Bordarenak Usurbilgo errealitatea erakutsiko du, nolabait; Arrietarenak, Etxarri-Aranatzekoa (Nafarroa), eta
Agirrerenak, eta Artziniegakoa (Araba).

Usurbilgo zein Kalezarko kultur biren
inguruko zantzu batzuk aurreratu dituzte Makusok eta Arrutik. Usurbilgoak
bi gune handi izango ditu, Artzabalgo
frontoia eta Udarregiko plaza borobila,
eta formatu txikiagoko agertoki gehiago
ere izango dira herri/auzoetan, Makusoren esanetan. Egitaraua jasoko duen
liburuxka etxez etxe banatuko dute: “Era
guztietako gustuak asetzen saiatu gara:
haurrentzako ekitaldiak, gazteentzat,
helduentzat...”.

EH Bilduren zinegotzi kargua
hartu du Ainhoa Arrozpide Landak

Arrutiren esanetan, Kalezarrekoak lau
egun iraungo du, jarraian, eta karpa bat
jarriko dute. Kalezarreko egitaraua ere
etxez etxe banatuko dute, eta gainerakoak bezala, usurbilkultura.eus webgunean eskatu beharko dituzte sarrerak.

Ainhoa Arrozpide Landak EH Bilduren zinegotzi kargua hartu zuen maiatzeko osoko bilkuran, Aroa Etxeburua Ugartemendiak utzi ostean. EH Bilduren
2019ko hautets-zerrendetan hurrengo zerrenda-kidea zen Arrozpide. Esker
oneko hitzak izan zituen Ugartemendiarentzat, eta EH Bilduren taldeko zinegotzi izatea “ohorea” izango dela eta gogotsu dagoela gaineratu zuen.
2019ko udal-hauteskundeetan 1.651 usurbildarrek hautatutako herri programari esker dagoela gogoratu zuen Arrozpidek, eta eskerrak eman zizkien
etxekoei eta ingurukoei.

Aginagako saneamendua osorik gauzatzeko
hitzarmena sinatu dute Urak eta Añarbek
Aurten hasi nahi dute obrekin, abenduan, eta, aurreikuspenen arabera, 22 hilabeteko iraupena izango du obrak. 5,4 milioi euroko
inbertsioa egingo dute Ura Agentziaren eta Añarberen artean, Osinaldetik Aginagarainoko saneamendu sarea eraikitzeko.

A

ginagako
saneamenduaren
obrak gauzatzeko lankidetza
hitzarmena sinatu dute Uraren
Euskal Agentziak eta Añarbeko
Mankomunitateak: halaxe onartu zuten maiatzaren 7an Añarben egindako
batzarrean. 2019an jada onartu zuten
Añarbeko Mankomunitateko batzarrean
Aginagarako saneamendu proiektu bat.
Proiektu hark hiru fase aurreikusi bazituen ere, orduan Añarbek eta Urak sinatutako akordioak lehenengo bi faseak
egitea aurreikusten zuen, hirugarrena
egiteko bermerik gabe. Udalak, ordea,
hiruak batera egiteko eskatu zuen, eta
lortu du hitzarmen berriak hiru faseak
barne hartzea, Osinaldetik Aginagaraino.
Añarbek eta Urak proiektua nola finantzatu eta nola gidatu adostu dute. Obra
osoaren kostua 5,4 milioi euro dira: Urak
kostuen %60 hartuko du bere gain, eta
Añarbek, gainerakoa. Urak hartuko ditu
bere gain kontratazioa eta obra zuzendaritza ere. Aurten hasi nahi dute lanekin,
abenduan, eta, beraz, epe motzean aterako dituzte lizitatzera; guztira, 22 hilabeterako lana izango dela aurreikusi dute.
Lur Etxeberria zinegotziak azaldu duenez, saneamenduari dagokionez, Aginagakoa da egoera kritikoena: “Ur zikinak
eta euri urak denak nahastuta iristen
dira Oriara: sekulako kaltea egiten dio ingurumenari. Ezin dugu ahaztu, gainera,
Oriak babesa legez aitortua duela”.
Saneamendu sarearen bidez, euri urak
eta ur zikinak jasotzen dira. Historikoki,
denak batera jaso eta ibaietara bota izan
dira. Azken urteetan, ordea, higieneagatik eta ingurumenagatik, euri urak eta
ur zikinak bereizita jasotzea da irizpide
orokorra: euri urak ibaietara bideratzea,
eta ur zikinak, araztegietara.
Udala, herri-saneamendua lantzen
Etxeberriaren esanetan, Usurbilgo saneamenduaren egoera, orokorrean, ona
da. “Baina oraindik badaukagu lan pixka
bat egiteko”. Norabide horretan lanean
ari direla azaldu du, eta gaur egun, batez
ere, bi eremutan duela arreta jarria udalak: Aginagan eta Kalezarren.
Aginagan eta Txokoalden dena ibaira bo-

Lur Etxeberria zinegotzia eta Josu Alkorta udal-brigadako kidea, prentsaurrekoan.

2n fasea:
Txokoaldeko eta Aginagako HUPE.
Aginaga kaxkoko isuriak jasoko dira, eta
Aginaga HUPE berritik Txokoaldera eramango dira, Oria ibaia gurutzatuta.
3n fasea:
Aginagako kolektorea eta obra
osagarriak.
1go fasea:
Aginagako erriberan kolektore generala
Osinaldeko eta Txokoaldeko HUPE*. egingo dute, eta kolektore horri hainbat
Jada bereizita dauden Txokoaldeko isu- hodi jarriko dizkiote gero udalak egingo
riak jaso eta bertan eraikiko den HU- duen proiektuaren bitartez etxebizitzePE-aren bitartez, Santueneko isuriekin tara konektatu eta ur zikinak jasotzeko.
batera, Osinaldeko sistema orokorrera
eramango dira.
*HUPE: Hondakin Uren Ponpa Estazioa.

OBRAK, FASEKA

tatzen da, euri urak zein ur zikinak. Aipatu proiektuarekin, Urak-ek eta Añarbek
ur zikinak Loiolako araztegira eramateko
azpiegitura nagusia eraikiko dute, eta
hori iristen denerako isuriak jada bereizita jasotzea da helburua. Horretarako, beharrezkoa da etxebizitza bakoitzak bere
urak bereizita jasotzeko obra egitea, kanalak azpiegitura horri lotuz. Aginagakoa
prest edukitzeko proiektua idazten ari
da Injelan, udalaren eskariz. Txokoalden, izatez, jada bereizita jasotzen dira,
1997ko uholdeen ondorioz egin ziren
obretan bereizi egin baitzituzten. Hau da,
obra bukatzen dutenean, Txokoaldeko
azpiegitura prest izango da urak modu
egokian bideratzeko.

Kalezarren, zehazki, Belmonte kaletik
N634 errepidea bitartean dauden etxebizitzetan du jarria arreta udalak. Izan ere,
zaintzadun etxebizitzen auzunea egiten
ari da Matia, eta euren obrak aprobetxatuko ditu eremu horren saneamendua
hobetzeko. Euri urak eta ur zikinak batera
jaso izan dira Ugaldean, eta hori bereizteko obra egingo du udalak; Infolur ari da
proiektua idazten.
Etxeberriak esan duenez, udazkenerako
bi proiektuak idatzita edukitzea da asmoa. Hortik aurrera, ikusi beharko da
obra bakoitzak zenbateko aurrekontua
duen, eta horren arabera erabaki obrak
noiz egin.

A finales de año Ura
y Añarbe empezarán
las obras de la red
de saneamiento
de Aginaga
Ura la Agencia Vasca de Agua y la
Mancomunidad de Añarbe han firmado un acuerdo para realizar la
red de saneamiento de Aginaga en
su totalidad. De hecho, en 2019 ya
aprobaron un proyecto para realizar
esa obra: contemplaba tres fases de
trabajo, pero el acuerdo entonces
firmado por Ura y Añarbe solo contemplaba realizar las dos primeras,
sin garantías de llevar a cabo la tercera. El ayuntamiento ha pedido, sin
embargo, realizar las tres fases a la
vez, y así será finalmente: la red de
saneamiento se realizará entre Osinalde y Aginaga. El objetivo de la obra
será recoger por separado las aguas
pluviales y las residuales, para dirigirlas, respectivamente, al río Oria y a la
depuradora de Loiola.
Añarbe y Ura han acordado cómo
financiar y cómo dirigir las obras. El
coste total del proyecto serán 5,4 millones de euros: Ura asumirá el 60%
de los costes, y Añarbe, el resto. Ura
será, además, quien se encargará de
la contratación y de dirigir las obras.
Esperan poder empezar las obras en
diciembre, y prevén que duren 22
meses. El ayuntamiento está redactando dos proyectos relacionados
con el saneamiento: uno para Aginaga y otro para Kalezar.

Hilaren 28tik aurrera eskatu
ahal izango dira euskara
eta aisialdiko dirulaguntzak
Aurten ere euskara doan ikasteko aukera bermatuko du udalak bi dirulaguntzaren bidez:
bat 2020/2021 ikasturtean ikasi dutenentzat, eta bestea 2021/2022 ikasturtean ikasi nahi
eta behar ekonomiko bereziak dituztenentzat.

B

este hiru dirulaguntza eskatu
ahal izango dira hilaren 28tik aurrera, horietako bi euskararekin
lotuta, eta bat, aisiarekin. Udaleko erregistroan edo Internet bidez eskatu ahal izango
dira, udalaren zerbitzu telematikoen bidez,
usurbil.eus/zerbitzu-telematikoak orrian.
Batetik, euskara doan ikastea bermatzeko
bi dirulaguntza lerro izango dira: 2020/2021
ikasturtean helduentzako euskalduntze eta
alfabetatze ikastaroak egin dituzten usurbildarrei zuzendutakoa, eta 2021/2022 ikasturtean euskara ikasi nahi eta behar ekonomiko bereziak dituztenei zuzendutakoa.
Lehena ekainaren 28tik uztailaren 9ra bitartean eskatu ahal izango da; bigarrenaren
kasuan, euskaltegiko matrikula egitean
eskatu beharko da, eta 2022ko uztailaren
4tik 8ra egin beharko dute dirulaguntzaren
zuriketa. Bestetik, 2020/2021 ikasturtean aisialdiko begirale edo zuzendari izateko ikastaroa egin duten usurbildarrei zuzendutako
laguntza ere ekainaren 28tik uztailaren 9ra
eskatu ahal izango da, eta onuradunek
2023ko uztailaren 31 baino lehen aurkeztu
beharko dute titulua.

Udalak 75.000 euro banatu ditu
ostalaritza, merkataritza eta
zerbitzuetako lokalen artean
Covid19a dela eta sortutako hainbat dirulaguntzaren bidez banatu ditu, tokiko ekonomia
bultzatzeko helburuarekin: udalak jarritako 47.000 euro, eta aldundiak jarritako 28.000.

Covid19-a dela eta, urtebetean, Usurbilgo
Udalak 75.000 euro banatu ditu herriko
ostalaritza, merkataritza eta zerbitzuetako
establezimenduetan. Hiru dirulaguntza
lerroren bidez banatu du diru kopuru hori,
guztiak ere, osasun krisiaren ondorioei
aurre egiteko neurri gisa, tokiko ekonomia
bultzatzea helburu.

herriko 55 establezimendutan erabiltzeko
aukera izan zuten herritarrek, bi kanpainatan: kasu horretan, 25.000 euro banatu
zituen udalak. Bonuen kostuaren %20 hartu zuen bere gain udalak, eta herritarrek
ordaindutako gainerakoa kontuan izanik,
125.000 euroko fakturazioa eragin zuten
bonuek tokiko merkataritzan.

Batetik, usurbildarrek herrian kontsumitzeko Gertuago bonuak sortu zituen. Bonuak

Bestetik, ostalaritzari laguntzeko beste
22.000 euro banatu ditu udalak, bi diru-

Al final del mes
se podrán solicitar
las subvenciones
para estudiar euskara
A partir del 28 de junio se podrán pedir tres subvenciones: dos de ellas relacionadas con el euskara y otra con
los títulos de monitor y director de
ocio. Se podrán pedir en el registro del
ayuntamiento o por Internet, en la web
usurbil.eus/es/servicios-telematicos.
El ayuntamiento quiere garantizar que
estudiar euskara sea gratis en Usurbil.
Por un lado, está la subvención para
aquellas personas que hayan hecho
cursos de alfabetización en euskara:
se podrá solicitar del 28 de junio hasta el 9 de julio. Por otro, podrán pedir
subvención aquellas personas que
quieran estudiar euskara en el siguiente curso y tengan necesidades económicas especiales: tendrán que pedirla
al hacer la matrícula. Por último, aquellas personas que hayan realizado cursos para obtener títulos de monitora o
directora de ocio podrán hacerlo, también, hasta el 9 de julio.

laguntzatan. Lehena 2020ko martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuaren itxialdiak eragindako gastu finkoei erantzuten
laguntzeko sortu zuen. Dirulaguntza
zuzenak izan ziren kasu horretan, ostalaritzari lotutako establezimenduak bonuen
sisteman sartzeko zailtasunak tarteko.
Bigarrena, azaroaren 6an ostalaritzaren
itxiera agindu zuen Eusko Jaurlaritzak
osasun krisiari aurre egiteko neurri murriztaile gisa, eta itxiera horren harira, udalak
ostalaritza berraktibatzeko laguntzak sortu
zituen. 22 establezimendu izan dira dirulaguntza horien onuradun.
Azkenik, Gipuzkoako Aldundiak Covid19-a
dela eta egin beharreko inbertsioak laguntzeko sortutako laguntza osoa banatu
da: 28.000 euro, 28 establezimendutan.

Zaintzaren ertz guztiak, hausnarketa betean
Abian da zaintza ereduari buruzko parte-hartze prozesua, talde eragilearen lehenengo bilerarekin: 20 lagun inguruk osatu dute.
Zaintzaren ertz guztiak ordezkatu dituzte bertan, guztien ekarpenekin emaitza osatuagoa lortze aldera. Hilabetean behin bilduko da taldea.

Talde eragile jendetsua osatu dute: hori izango da proiektuaren muina landuko duena.

Z

aintza ereduaz hausnartzeko
osatutako talde eragilea martxan da. Maiatzaren 24an egin
zuten lehenengo bilera: 20 lagun inguru
elkartu ziren, zaintzak profesionalki zein
pertsonalki bizi dituzten herritarrak eta
erakundeak tarteko. Talde hori izango da
zaintza ereduari buruzko parte-hartze
prozesuaren muina landuko duena, nahiz
eta horrez gain, bestelako foroak ere deituko dituzten, jende gehiagok parte hartzeko. Hilabetean behin bilduko dira, udako
hilabeteetan salbu.
Zaintzaren ertz guztiak barne hartu ditu
taldeak. Tartean dira zaintzaile profesionalak (zentroetan zein etxe partikularretan
lan egiten dutenak), familiako zaintzaileak,
zaintza lanetara dedikatzen diren enpresak, komunitatearen ordezkariak, zaintza
zerbitzuetako erabiltzeak, Emagin taldea
(prozesuan ikuspegi feminista bermatzeko)
eta erakundeetako ordezkariak (udal ordezkari tekniko zein politikoak, Gipuzkoako
Foru Aldundiko ordezkariak eta Matiakoak).
Lehenengo bilera elkar ezagutzeko baliatu
dute, batik bat, eta, ondoren, talde txikietan
egin dute lan, zaintza kontzeptuaz pentsatzean bakoitzari burura zer datorkion
konpartituz. Bileran ateratakoak eta Matiak
beste herrietan izan dituzten esperientzietan zer antzekotasun izan ziren ere hausnartu zuten.

El proceso participativo para elaborar un
nuevo modelo de cuidados está en marcha
Un grupo motor será el responsable de definir el nuevo modelo: han incluído en él a
diferentes personas y entidades que giran en torno a los cuidados, para obtener un
resultado más completo. Convocarán, también, otros foros para que participe más gente.

Ya está en marcha el grupo motor
que reflexionará sobre el modelo de
cuidados. Ha realizado su primera reunión a finales de mayo, y se reunirá
una vez al mes: unas 20 personas se
han animado a participar, teniendo
en cuenta a usurbildarras que viven
personalmente o profesionalmente
los cuidados, además de entidades.
Ese grupo será el encargado de trabajar el contenido del proceso, aunque también convocarán otros foros
para que participe más gente.
El grupo lo han compuesto incluyendo todas las perspectivas que puede
haber en torno a los cuidados. Hay
cuidadores/as profesionales (que
trabajan en casas particulares como
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en centros), cuidadoras de familiares,
empresas del sector, representantes
de la comunidad, usuarios/as de los
servicios de cuidados, el grupo Emagin
para garantizar la perspectiva feminista en el proceso, y representantes de
otras entidades (representantes políticas y técnicas municipales, de la Diputación de Gipuzkoa y de la Fundación
Matia).
La primera reunión ha sido, sobre
todo, para conocerse. También han
trabajado en grupos pequeños, para
compartir con qué relaciona cada una
el concepto de los cuidados. Para terminar, Matia comparó las ideas expuestas con las experiencias que han
tenido en otros municipios.
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