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O

sasun larrialdia indargabetuta,
bazirudien pandemiaren tunel
beltzetik ateratzen ari ginela.
Azken egunetako indikadore epidemiologikoek, ordea, besterik iradokitzen dute.
Izurritearen bilakaerak okerrera egin du,
eta herriko datuak badira horren isla. Lehengo asteko Osakidetzaren txostenaren
arabera, 100.000 biztanleko 14 eguneko
intzidentzia 700dik gorakoa izan genuen
Usurbilen, eta covid positiboak erruz ugaritu ziren egun gutxitan.
2020ko martxoan egin zuen eztanda pandemiak: 2021eko azaroaren 21era arteko
datuen arabera, ordutik 624 herritarri
erasan die gaixotasun honek, eta zortzi
pertsona hil dira. Batez bestekoen azpitik
egonagatik ere, Covid19-ak Usurbilen utzi
duen arrastoa erakusten dute datuok. Baina zenbaki bakoitzaren atzean pertsona
bat dago. Herrikide bat. Pandemia garaiak
heriotzak eta eriak zenbaki huts bihurtu
ditu, eta ezin gara horretara ohitu.
Gutxiegi hitz egiten ari gara, ordea, heriotzaz, eta, batez ere, hiltzeko moduaz eta
horrek gutako bakoitzean eragin duen sufrimenduaz. Konfinamendu garaiko neurri
gogorren ondorioz, herritar asko bakardadean hil dira. Bai covidaren ondorioz
hil direnak bai beste arrazoi batengatik
zendu direnak. Hilabete askotan zehar hileta-errituak aldatu eta murriztu egin ziren,
eta kasu askotan, bereziki Covid19 gaixotasuna zuten gaixoetan, ez da agur esateko
aukerarik izan. Hutsunea besterik ez da
egon.
Maite genituen pertsonei agur esatea oztopoz betetako bidea izan da. Hurbiltasunik gabekoa. Senitartekoak ezin izan dira
azken une horietan bidelagun izan, ezin
izan dute gaixoarengandik hurbil egon, eta
ezin, ondorioz, azken agurra normal egin.
Horrek ondorengo dolua zailago egin du.
Izan ere, maite dugun pertsona inork laztandu gabe eta sufrimendu artean joan

dela sentitzeak dolua zailtzen du, eta erruduntasun sentsazioa indartu. Ez dakit trauma hori inoiz gaindi daitekeen.
Herri-ordezkari gisa, min hori arintzen laguntzeko ardura sentitu izan dugu maiz.
Zor moduko bat. Horregatik, trantze mingarri hori pairatu behar izan duten herrikideei gure babesa eta maitasuna eskaini
nahian, abenduaren 12rako ekitaldi bat
antolatu dugu, Bizkarreko parkean. Jokin Eizagirre herriko sortzaileak egindako
artelana inauguratuko dugu. Covidaren
ondorioz hil diren edota sufritu duten herritarrak oroitzeko gune bat eskaini nahi
die Usurbilgo Udalak bere herritarrei. Hildakoak ez ezik, haien senitartekoak eta
izurritean hainbat eta hainbat arlotan lan
egin duten profesionalak eta herrikideak
ere omendu nahi ditugu. Oroitzapenaren
eta elkartasunaren gunea izatea nahiko
genuke. Baina, oroz gain, itxaropenerako
gunea izateko bokazioz sortuko da. Ez dezagun ahantzi gertatzen ari zaiguna. Hel
diezaiogun, gizarte eta norbanako gisa,
pandemia honen jatorriari. Sindemiari. Zizelka dezagun gure oroimen kolektiboan,
gure ondorengoek berriz halakorik bizi behar ez dezaten.
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Desactivada la emergencia sanitaria, parecía
que estábamos saliendo del túnel negro de la
pandemia. Los indicadores, sin embargo, sugieren otra cosa: la situación ha empeorado y los
datos del pueblo son su reflejo. La semana pasada, la incidencia de 14 días por 100.000 habitantes en Usurbil superó los 700, y los positivos por covid se multiplicaron en pocos
días. Desde que estalló la pandemia, ha
afectado a 624 usurbildarras, y han fallecido ocho personas. Detrás de cada número
hay una persona, aunque en estos tiempos se hayan convertido en meros datos. No podemos acostumbrarnos a ello.
Estamos hablando muy poco de la muerte
y, sobre todo, de cómo han muerto muchas
personas; del sufrimiento que ha causado. Las
duras medidas durante el confinamiento han
hecho que muchas personas hayan muerto en
soledad. Durante muchos meses los ritos fúnebres cambiaron y disminuyeron; en el caso de
pacientes con Covid19, no ha habido oportunidad ni de despedirse. Sólo ha habido vacío.
Los familiares no han podido acompañarles
en los últimos momentos ni han podido dar
su último adiós con normalidad, convirtiendo
más difícil el duelo posterior. Y es que sentir
que la persona amada se ha ido sin que nadie la acaricie y sufriendo complica el duelo y
refuerza la sensación de culpabilidad. No sé
si ese trauma se puede superar alguna vez.
Como representantes institucionales sentimos
la responsabilidad de ayudar a paliar ese dolor.
Una especie de deuda. Por eso, con el objetivo de ofrecer nuestro apoyo y cariño a los y
las usurbildarras que han sufrido este doloroso trance, hemos organizado un acto para
el 12 de diciembre en el parque de Bizkarre.
Inauguraremos la obra de arte realizada por
el usurbildarra Jokin Eizagirre. El Ayuntamiento de Usurbil quiere ofrecer a sus vecinos/as
un espacio en recuerdo de aquellos/as que
han fallecido o han sufrido a causa de la Covid19. Queremos homenajear, también, a sus
familiares y a los y las profesionales que han
trabajado en primera línea. Nos gustaría que
fuera un lugar para el recuerdo y la solidaridad. Pero, sobre todo, para la esperanza. No
olvidemos lo que está pasando. Abordemos,
como sociedad y como individuos, el origen de
esta pandemia. Cincelemoslo en nuestra memoria colectiva, para que las próximas generaciones no tengan que volver a vivirlo.

Ia 13 milioi euroko aurrekontua onartu dute
2022rako, azaroko osoko bilkuran
Zorpetzearen aldeko apustua egingo du udalak, inbertsio ahalmen handiagoa izateko. Horrez gain, iaz abiatutako dirulaguntza lerro
guztiak mantenduko dituzte, eta beste bat sortu: Gizarte Larrialdietarako laguntza propioa. EAJk eta PSE-EEk aurka bozkatu dute.

Are, kontuan izanik 2022ko ordenantza
fiskaletan egin ditugun aldaketak”.
Igoera hori bi arrazoi nagusirengatik
izango da. Batetik, Udalak Finantzatzeko
Foru Funtsetik iaz baino 556.578 euro
gehiago jasoko ditu. “Pandemia aurreko kopuruetara itzuliko gara 2022an.
Azken bi urteotan nabarmen murriztu
da ekarpen hori, baina datorren urtean
4.701.250 euro jasoko ditugu, eta arnasbide garrantzitsua izango da udalon
finantziaziorako”.

I

a 13 milioi euroko aurrekontua izango du udalak 2022an:
12.934.000 eurokoa (iaz baino
39.950 euro gehiago): halaxe
onartu dute, behin-behinean, azaroko
osoko bilkuran; EAJk eta PSE-EEk aurka
bozkatu dute. Udal-gobernuak azaldu
duenez, “Covid19aren osasun krisiak eta
ziurgabetasun ekonomikoak testuinguru
globala baldintzatzen jarraitzen duenez”, hurrengo urterako aurrekontuak
testuinguru horri so eginez osatu dituzte. Kolektibo eta herritar zaurgarrienak
babesteko estaldura soziala handitzea,
ordenantza fiskalen aldaketa eta zorpetzearen aldeko apustua dira proposamenaren ezaugarri nabarmenak.

2022ko aurrekontuen bidez, “XXI. mendeko gizarte globalak dituen erronkei tokitik, Usurbildik erantzuteko anbizio handiko egitasmoak” garatzeko, bultzada
“berezia” emango dietela nabarmendu
dute: “Zaintzen ekosistema berria martxan jartzea, aniztasunaren kudeaketa
demokratikoa, trantsizio energetikoa,
uraren alorrean burujabetzarako bidea
edo beste turismo eredu bat martxan
jartzea”.
2022ko diru-sarrerak eta gastuak
Udalak ia 13 milioi euroko aurrekontua
izango du 2022an: 12.934.000 eurokoa
(2021ean baino 39.950 euro gehiago).
“Aurrekontu oso altua da, inondik ere.

Bestetik, 2022an zorpetzearen aldeko
apustua egingo du udalak, inbertsio
ahalmena
handitzeko.
Udal-gobernuaren esanetan, legealdi honetan
mailegutik amortizatu ahal izan duen
adina zorpetuko da udala, gutxi gorabehera. “Une honetan udalaren zor bizia
%12,88koa da. Legealdiaren hasieran,
zorraren maila %22koa zen, eta lau urteotan 1.245.000 euro inguru amortizatu ahal izan dugu mailegua, hots, urtero
300.000 euro inguru, batez beste”. Hala,
udal-gobernuak amortizatutakoa baino
gutxiago zorpetzea proposatu du, milioi
euroko mailegua eskatuta. “Modu horretara, inbertsio esfortzu handia egin ahal
izango du udalak, ia 1.610.000 eurorainokoa: inbertsioen zati handiena maileguarekin finantzatuko dugu (1.000.000
euro), eta beste zatia (610.000 euro) udalaren aurrezki arruntarekin”. Hala, zorpe-

PROYECTO PRESUPUESTARIO DE 2022

12.934.000

1.023.745

4.521.486

El proyecto de presupuesto para el 2022
asciende a 12.934.000 euros (39.950 euros
más que en el 2021). El aumento es debido,
principalmente, a dos razones: el aumento
del Fondo Foral del Financiamiento Municipal (4.701.250 euros; 556.578 euros más
que en 2021) y el préstamo de 1 millón de
euros que pedirá el ayuntamiento para
aumentar su capacidad de inversión. El
gobierno municipal ha señalado que el
presupuesto es “muy alto”, teniendo en
cuenta los cambios realizados en las ordenanzas fiscales.

En el 2022 el ayuntamiento destinará
1.023.745 euros a subvenciones, lo que
supone el 7,92% del presupuesto. Según ha
subrayado el gobierno municipal, mantendrán todas las subvenciones creadas en el
2021 para hacer frente a las nuevas necesidades creadas por la pandemia, y, además,
crearán otra que contemplaban en el plan
de legislatura: la ayuda de emergencia social
propia. Será una subvención extraordinaria,
temporal, destinada a aquellas personas que
no tengan recursos suficientes para hacer
frente a gastos ordinarios o extraordinarios.

El %34,96 de los gastos previstos para el
2022, 4.521.486 euros, serán derivados a
gastos de personal, reflejo de la apuesta
que se realiza por garantizar un servicio
público de calidad. En el 2022, se reforzará
el personal municipal en tres áreas. Por un
lado, crearán un programa para tres años
para Paridad y Diversidad, separándolas
de los Servicios Sociales. Por otro, se creará
un puesto de media jornada para la sección
de Servicios y Urbanismo. Se contratará,
además, un administrativo/a, para cubrir las
necesidades de distintas secciones.

tu arren, legealdia hasi baino zorpetze
maila baxuagoarekin amaituko du udalak, “%22ko mailaren azpitik, seguraski”.
8-10 urtean amortizatzeko moduan
Maileguarekin finantzatuko den obrarik
nagusiena ur sisteman egin beharrekoak izango dira: 750.000 euroko inbertsioa izango da, guztira. Hobekuntzekin,
Usurbilgo etxebizitzen %90 Andatzako
urarekin hornituko lirateke, eta, beraz,
Añarbeko ura utzi eta mankomunitateari
ordaindu beharreko dirua nabarmen gutxiago litzateke. Horri esker, udal-gobernuaren esanetan, 8-10 urtean amortizatu ahal izango da mailegua.
Onartze bidean diren ordenantza fiskalek eragin zuzena dute udalaren diru-sarreretan, eta, beraz, aurrekontuetan. Udal-gobernuak %1,5eko igoera
aplikatzea proposatu zuen iraileko osoko
bilkuran, “pandemiaren testuingurura
eta gaur egun bizi dugun errealitatera
egokituta, KPI-aren azpitik”. Nagusiki,
bi modutara islatuko dira ordenantza
fiskalen aldaketak 2022ko aurrekontuetan. Batetik, jarduera ekonomikoaren
zergan egindako aldaketaren ondorioz,
zerga horren bidez 150.000 euro gehiago biltzea aurreikusi du. Bestetik, “hobari aukerek zer-nolako eragina izango
duten zehatz-mehatz aurreikustea zaila
den arren”, zerbitzu publikoekin lotutako
sarrerak gutxitu egingo direla aurreikusi
dute, hala nola, Oiardo kiroldegiko abonu eta ikastaroei lotutakoak, haur eskola,
Udajolas eta hondakinen, uraren eta estolderiako tasetan.
Baliabide gehiago, sailak indartzeko
Gastuei dagokienez, berriz, zorpetzeari
esker gastuak orekatu eta udalaren inbertsio ahalmena handituko da 2022an.
“Kapitulu guztiak igo ditugu, 2.na nabarmenki, gastu arruntari lotutako partida
asko eta asko pandemia aurreko diru
kopuruetara itzularazi ditugulako, argindarrak eta gasak izan duten garestitzearen ondorioz, eta Legealdi Planean
jasotako hainbat proiektu estrategiko
abiaraziko ditugulako datorren urtean”.
Ohi bezala, pertsonalgoak pisu handia izaten jarraituko du 2022an ere,
aurrekontuen %34,96 bideratuko baita horretara (4.521.486 euro). Kopuru
horren barruan aurreikusi dute Estatuko Aurrekontu Legeak soldatetarako aurreikusi duen %2ko igoera. Atal
horretan, gainera, giza baliabideen
handitzeko erabakia nabarmendu du
udal-gobernuak: “Lan bolumenari eta

Auzotarren ekarpenak jaso dituzte
Aurrekontuen proposamena auzoz
auzo aurkeztu du udal-gobernuak, eta,
lehenengo aldiz, Atxegaldeko eta Etxealdiako bizilagunekin bildu dira. Aurrekontuetan jasotakoak azaltzeaz harago,
auzotarrekin bildu eta lekuan lekuko
beharrak eta kezkak jasotzea izan dute
helburu saioek. “Izaera oso desberdineko ekarpenak jaso ditugu, eta aurrekontuetan tokia egiten saiatuko gara”.
Auzoetarako aurreikusitako partidak:
•
Atxegalde. 40.250€ asfalto lanetarako, Ariztitxo kaleko kapa erabat hondatua baitago.
•
Santuenea. Udala eta auzotarrak
egun lantzen ari diren auzo planak
ematen duenarekin, urbanizazioaren exekuzio proiektua idazteko
10.300€ gordeta daude. Hori idatzi

proiektu estrategikoei erantzuteko baliabide gehiagoz hornituko ditugu hainbat sail”.
Batetik, parekidetasuna eta aniztasuna
programa sortuko dute, hiru urterako:
izan ere, egun, sail bakarrean batzen
dira Gizarte Zerbitzuak, Parekidetasuna eta Aniztasuna, eta bitan banatzeko beharra nabarmendu dute, batetik,
zaintza ekosistema berri bat inplementatzeak ekarriko duen eraldaketa eta
lan bolumenagatik, eta, bestetik, aniztasuna kudeatzeko osatu berri dugun
plana gauzatzeko.
Bestetik, Zerbitzu eta Hirigintza saila indartzeko langile bat hartuko dute lanaldi erdian, lan bolumenagatik, proiektu
estrategikoak garatzeko eta herritarrei
zerbitzu hobea eskaintzeko.
Horrez gain, administrari bat kontratatuko dute, lanaldi osoan, udalak hainbat sailetan dituen beharrak asetzeko.
Gizarte babeserako, laguntza propioa

•

•
•

bitartean, 15.000€ gorde dira, auzoak erabakitzen duen premiazko
lanak gauzatzeko.
Etxealdia. 15.000€ gorde dira auzotarrek lehenesten duten inbertsioa
burutzeko (auzo lokala txukuntzea,
jolas parkea berritzea...). Auzotarrekin egindako bileraren ostean,
udal-gobernuak konpromisoa hartu du, batetik, datorren udaberrian
parte-hartze prozesu xume bat
egiteko auzotarrekin eta, bestetik,
San Esteban kalea irisgarri izateko
eta oinezkoen segurtasuna lehenesteko proiektu bat idazteko.
Aginaga. Eliza Zaharra eraberritzen jarraitzeko, 20.000€.
Zubieta. Herri Batzarrarekin batera lehenesten diren lanetarako,
20.000€.

Dirulaguntzen atalak igoera izango du:
guztira, 1.023.745 euro bideratuko dira
(aurrekontu osoaren %7,92). Udal-gobernuak jakinarazi duenez, pandemiak
eragindako beharrizan berriei aurre
egiteko iaz abiatutako deialdi guztiak
mantenduko dituzte, eta beste deialdi
bat jarriko dute martxan, Legealdiko
Planean aurreikusitakoa: Gizarte Larrialdietarako laguntza propioa.
Gainerako dirulaguntza deialdi guztiekin batera kaleratuko dituzte udal-laguntza berri horren oinarriak ere. “Gizarte-laguntza bereziak dira, premia
biziko ohiko nahiz ezohiko gastuei aurre egiteko baliabide nahikorik ez dutenei bideratutakoak. Ezohiko prestazio
ekonomikoak dira, aldi baterakoak,
dirulaguntza izaerakoak, subsidiarioak,
osagarriak eta finalistak”.
Horrez gain, hirugarren urtez jarraian,
kreditu orokorrari eutsiko diote;
2022an ere 100.000 euro gordeko ditu
aurreikusi gabeko gastu edo egitasmoei aurre egiteko.

INBERTSIOAK: ia 1.610.000 euro
Udalak 1.607.500 euro izango ditu inbertsioetarako
2022an:
aurrekontuaren
%12,43. Kapitulu honen ezaugarri nagusia
udalak eskatuko duen milioi bat euroko
mailegua izango da. “Maileguak hainbat
proiektu estrategikori bultzada berezia
ematea ahalbidetuko digu”.

Ur sistemako inbertsioak.
•
Hainbat hobekuntza lan egingo dira ur
sisteman, Usurbilgo ur propioa ahalik
eta etxebizitza gehienetara irits dadin. Egun, etxeen %40 hornitzen da
Andatzako urarekin, eta, gainerakoa,
Añarbekoarekin; obraren bidez, etxebizitzen %90 hornitzeko gaitasuna
izango da. Horretarako, Erroizpeko
presatik San Esteban 1 depositura
doan hodia ordezkatu, eta filtrazio
sistema eta urrutiko kontrol sistema
ezarriko dira deposituan, une oro kontrolpean izateko: 750.000 euro.
Pelaioenea.
•
Parte-hartze prozesutik atera zen pro-

posamen espazialari bide emango
dion exekuzio proiektuko obrak esleitu
eta martxan jartzea: 500.000 euro.
Trantsizio energetikoa.
•
120.000 euro gorde dira klima aldaketaren erronka globalari tokitik
erantzuten jarraitzeko: nagusiki, energiaren alorrean egingo dituzte:
•
2021ean herriko argiteria publikoa
aztertu eta proiektu bat landu da: batetik, energia kontsumoa nola gutxitu
aztertu da, eta, bestetik, efizienteagoak diren sistemak. Proiektuak,
guztira, 577.783€-ko inbertsioa egiteko
eskatzen du, baina ezin dena kolpetik
egin: zenbait urtez egin beharreko inbertsioa da. 2022ko aurrekontuetan
diru partida esanguratsua bideratu
dute: besteak beste, Kale Nagusiko argiteria aldatuko da, kontsumoa murrizteko asmoz.
•
Kiroldegiko berotze sistema aztertuko
dute (hori baita udal-eraikinen artean
energia gehien kontsumitzen duena).
•
Komunitate energetikoen inguruko
lanketa bat martxan jarri nahi dute.
Usurbil 0.0 plagintza gauzatzen jarraitzeko
diru partida ere gorde da: 20.000 euro.

BESTE INBERTSIO BATZUK
Zaintza ekosistema berria inplementatzen hastea: 54.000 euro.
•
Parte-hartze prozesua amaitzear,
eredu berria martxan jartzeko ibilbide-orria osatu behar da: aholkularitza kontratatzeko lizitazio bat aterako
dute.
‘Beste mundu bat posible da’ turismo eredu berria: 75.000 euro.
•
2021ean Jon Maiarekin abiatutako
proiektua gauzatzen hasiko dira.
Kirolaren plan estrategikoa: 18.000 euro.
HAPOa bukatu: 25.000 euro.
Udal barrurako egitasmoak: 50.000 euro.
•
Artxiboaren antolaketari bultzada
emateko lizitazioa; pleno aretoa garai
teknologiko berrietara birmoldatzea;
udalaren antolaketa eta gobernantza
ereduari buruzko parte-hartzea.
Euskaraldia: 10.000 euro.

Saneamendua.
•
Saneamenduaren inguruko proiektua
erredaktatzen ari da udala: Kalezarko
eta Aginagako saneamenduen bereiz-

Inversiones: casi 1.610.000 euros
El ayuntamiento tendrá 1.607.500 euros
para inversiones, lo que supone el 12,43%
del presupuesto. El aumento de este apartado se debe al préstamo de un millón de
euros que solicitará el ayuntamiento para
aumentar su capacidad de inversión para
poder impulsar algunos proyectos estratégicos.
Abastecimiento de agua. Se reemplazará el tubo de 800 metros de fibrocemento por uno de polietileno, que va
desde la presa Erroizpe al depósito San
Esteban 1. Además, se instalará un sistema de control a distancia, para poder
monitorizar el estado del agua continuamente: 750.000 euros.
Pelaioenea. Adjudicar y poner en marcha la licitación para ejecutar la propuesta espacial derivada del proceso
participativo: 500.000 euros.
Transición energética. Han reservado
120.000 euros para cambiar el alumbrado de la Kale Nagusia y para analizar

keta, besteak beste. 2022an Kalezarko
zatiari heldu nahi zaio, Matiaren obrak
amaitu aurretik: 125.000 euro.

el sistema de calentamiento del polideportivo.
Usurbil 0.0. Se destinarán 20.000 euros para seguir desarrollando este
programa.
Saneamiento. Se están redactando
los proyectos de saneamiento para
Aginaga y Kalezar. En el 2022, se quiere ejecutar el de Kalezar, antes de que
Matia termine las obras: 125.000 euros.
Otras inversiones:
Ecosistema de cuidados. 54.000€.
Nuevo modelo de turismo. 75.000€.
Plan estratégico del deporte. 18.000€.
Terminar el PGOU. 25.000€.
Proyectos para el ayuntamiento.
50.000€.
Euskaraldia. 10.000€.
Beca Torrealdai. 15.000€.
Línea LGTBI. 15.000€.
Memoria. 30.000€.

Torrealdai beka: 15.000 euro.
•
Joan Mari Torrealdairen izena eramango duen beka deialdi bat sustatzea,
Torrealdaik berak egin duen horri segida emateko: ikertu, pentsamendua
sortu, dibulgatu.
LGTBI ildoa: 15.000 euro.
•
Udalak, mozio baten bidez, hainbat
konpromiso hartu zituen, besteak
beste, LGTBI pertsonen egoeraren
eta beharren diagnostikoa egitea, horri erantzungo dion plan bat osatzea,
LGTBI pertsonen aurkako indarkeriaren aurrean erakundeen koordinazio,
arreta eta erantzun publikorako protokoloak diseinatu eta abian jartzea
edota LGTBI pertsonen eskubideak
bermatzeko neurriak aktibatzea.
Memoria: 30.000 euro.
•
1936ko gerrak Usurbilen eragindako
ondorioak aztertzen jarraitzeko.

Interes Publiko Goreneko
Proiektuen figuraren aurka
agertu da Usurbilgo udalbatza
EH Bilduk ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak ahalmena izango lukeela “ustezko ingurumenhobekuntza izan dezakeen edozein azpiegitura Interes Publiko Goreneko Proiektu
izendatzeko”, eta, ondorioz, “udalen Hiri Antolamenduko Plan Orokorrei inposatuko zaizkie”.
EH Bilduren botoekin onartu dute mozioa; EAJk eta PSE-EEk aurka bozkatu dute.
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surbilgo EH Bilduk mozio bat
aurkeztu du azaroko osoko bilkuran Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den Ingurumen Administrazioaren Lege Proiektuaren harira: taldearen
botoekin egin du aurrera, EAJk eta PSE-EEk
aurka bozkatu baitzuten. Zehazki, Euskal
Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990
legea aldatu eta bertan txertatu nahi duten
IPGP Interes Publiko Goreneko Proiektuen
figuraren aurkako mozioa aurkeztu du.
Figura hori sortu eta txertatzeak ahalmena
emango lioke Eusko Jaurlaritzari “ustezko
ingurumen-hobekuntza izan dezakeen
edozein azpiegitura Interes Publiko Goreneko Proiektu izendatzeko”, eta, are, “herritarren parte-hartzearekin eginiko udalen
Hiri Antolamendurako Plan Orokorrei inposatzeko, balizko interes orokorreko proiektu horiek toki-eremuko administrazio publikoen irizpidearen aurkakoak izan arren”.
Hala,

udalen

prebentzio-kontrolerako

ahala baliogabetuko duela salatu dute.
“Lurralde- eta hirigintza-plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako
eraso bat da. Toki-eremuko autonomia eta
demokrazia nabarmen urratzea da, udalari
ez baitzaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegokitzat jotzen dituen
erabilerak mugatzeko”.
Eudeli eskaera
EH Bilduk azaldu duenez, fase aurreratuan
dago lege proiektuaren izapidetzea: zuzenketak aurkeztuta, epe laburrean onartua
gera daiteke. Hala, legea baldintza horietan
onartzeak eragiten dion “kezka” tarteko,
udalbatzari eskatu dio Lurralde Antolamenduari buruzko Legeak Interes Publiko
Goreneko Proiektuen figura jasotzearen
aurka agertzeko. Horrez gain, Eudeli eskatu
dio udal-interesak defendatzeko, publikoki
ager dezala aurkako posizioa eta dagozkion
kudeaketak egin ditzala legea ez dadin baldintza horietan aldatu. Halaber, udalbatzaren erabakia Eudel Euskal Udalen Elkartera
zein Eusko Legebiltzarrera bidaliko dute.

El pleno municipal rechaza la figura
de Proyecto de Interés Público Superior
EH Bildu ha advertido que el Gobierno Vasco podría nombrar Proyecto de Interés
Público Superior cualquier infraestructura que pueda tener una supuesta mejora
medioambiental, por encima de los Planes Generales de Ordenación Urbanas municipales.

EH Bildu de Usurbil ha presentado una
moción en el pleno ordinario de noviembre en torno al Proyecto de Ley de Administración Ambiental: ha sido aprobada con
los votos de EH Bildu; PNV y PSE-EE han
votado en contra. En concreto, la moción
se opone a la enmienda que impulsaría
crear la figura PIPS Proyecto de Interés Público Superior en la ley de Ordenación del
Territorio del 4/1990 del 31 de mayo.
Según EH Bildu, esa figura le otorgaría al
Gobierno Vasco la capacidad para nombrar Proyecto de Interés Público Superior

cualquier infraestructura que pueda tener,
supuestamente, una mejora ambiental,
“imponiéndolas a los Planes Generales de
Ordenación Urbana municipales que se
realizan con el apoyo de procesos participativos, aunque sean contrarias a los criterios
de las administraciones locales”.
Con la moción, han pedido a Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, que defienda
los intereses de los ayuntamientos, se posicione en contra del cambio y que haga las
gestiones pertinentes para que la ley no se
apruebe en esas condiciones.

AZAROKO OSOKO BILKURAN
ONARTUTAKO BESTE MOZIOAK
Azaroak 25: Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna.
Udalbatzak aho batez onartu du Azaroaren
25aren harira aurkeztutako mozioa. Besteak beste, udalak beharrezkoak diren baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoak bideratzeko konpromisoa hartu du, udaleko
berdintasun saila indartuz eta emakumeen
parte-hartzerako guneak sustatuz.
2021eko Euskararen Nazioarteko Eguna.
Aho batez onartu dute, osoko bilkuran, Euskararen Nazioarteko Egunaren, Abenduaren 3aren harira, aurkeztutako mozioa.
Bertan, euskararen erabilera eremu ez formaletan lantzeko beharra nabarmendu eta
instituzioek bitartekoak jarri eta eredugarri
aritzeko duten arduraz ohartarazi dute. Aisialdi eta kirol eremuak gazteengana iristeko esparru ezin egokiagotzat jo dituzte.
Migrazioaren Euskal Itun Soziala.
Alderdi guztien aldeko botoekin onartu
dute, baita ere, udalak Migrazioaren Euskal
Itun Sozialarekin bat egitea. Aldi berean,
Eusko Jaurlaritzari eskatu diote aktiba dezala migrazio politikak garatzeko erakunde
arteko mahaia; itunean jasotako asmoak
konpromiso bihurtu eta erakundeen arteko programak adosteko; itunak jasotako
edukiak garatzeko baliabideak ezar ditzala.

Mozioak osorik irakurtzeko:
usurbil.eus

Más mociones aprobadas en el pleno:
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
Han acordado que el ayuntamiento se
comprometa a facilitar los recursos técnicos, económicos y políticos necesarios, reforzando el área de paridad e impulsando
los espacios para que las mujeres puedan
participar. Aprobado por unanimidad.
Día Internacional del Euskara.
Han aprobado, por unanimidad, la necesidad de que las instituciones impulsen el
uso del euskara en contextos informales.
Pacto Social Vasco para la Migración.
El ayuntamiento se ha adherido al Pacto
Social Vasco para la Migración; han pedido
al Gobierno Vasco que active una mesa
entre distintas instituciones.

ERKUDEN ALDAZ, MAIDER AZURMENDI ETA AINARA TOMASENA, Matia Fundazioa

“Zerbitzuak kudeatzera bideratutako sistema eraldatu
behar da, pertsonei erantzungo dien sarea sortzeko”

Z

aintza eredu berri bat osatzeko
parte-hartze prozesuan gako dira
Erkuden Aldaz (Urdiain, 1983),
Maider Azurmendi (Zegama,
1976) eta Ainara Tomasena (Hernani, 1981):
Matia Fundazioko kideak dira, eta eurak ari
dira gidatzen prozesua. “Dena” egiten dute
taldean, baita elkarrizketa erantzun ere.
“Bestelako zaintza eredu bat beharrezkoa da”, horixe Usurbilgo parte-hartze
prozesua bultzatu duen oinarri nagusia.
Zein gabezia ditu egungo ereduak?
Egungo eredua zerbitzuetan oinarritzen
da, ez pertsonetan, eta, horietara zuzenduriko diru-iturrietara begiratuz gero,
agerian geratzen da egoitzetara bideratutako eredu bati erantzuten diotela.
Pertsonek, ordea, argi adierazten dute,
behin eta berriro, etxean bizitzen jarraitzeko nahia, zaintza beharrak izanda
ere. Gaurko eredutik ezin zaio nahi horri
erantzun, ez behintzat zaintzaile familiarrak, emakumeak gehienak, laguntzaren
atzean eta karga handiarekin ez badaude.
Egungo familia egiturari erreparatuz, argi
geratzen da ezin dugula eta ez dugula orain
arteko eredua errepikatu nahi: hemendik
dator, beste askoren artean, lehen erronka.
Horrez gain, etxeko zaintzara zuzenduriko
zerbitzuak sakabanatuta daude, beraien
arteko koordinaziorik gabe, horietako asko
intentsitate gutxikoak dira, malgutasun
gutxikoak, etabar.
Zaintza etxean burutu ezin bada, “etxean
bezala” jarraitzeko nahia adierazten da,
eta horrek ere erronka ugari dauzka, aipatu bezala, arreta zerbitzuen ezaugarrietan
oinarritzen delako. Pertsona ardatz duen
eredu baterako bidea luzea da. Zaintza eredu egokia integraltasunetik, pertsona bere
osotasunean ulertzetik eta malgutasunetik
etorriko da.
Maiz aipatu duzue “zaintza ekosistema”
kontzeptua. Zer da?
Aipaturiko erronkei erantzuna emateko
bidea dela uste da. Zaintzaren esanetara jarriko diren herri eta tokiko elementu
guztiekin sortuko den ekosistema edo sarea da. Elementu horiek identifikatu, eta euren arteko koordinazio eta harremanetatik
sortuko da ekosistema.
Zergatik da beharrezkoa zaintza ekosistema bat sortzea?

Ainara Tomasena, Erkuden Aldaz eta Maider Azurmendi.

Pertsonek nahi, behar eta merezitako
zaintza izan dezaten, dituzten beharrei
erantzun integral, azkar, koordinatu eta
malgu bat emateko. Baita euren egoeraren
jarraipen egokia egin ahal izateko ere, aldaketen aurrean egokitzapena azkarra izan
dadin, eta norbanako bakoitzaren duintasuna eta bizitza bere osotasunean kontutan izango duena. Horretarako zerbitzuak
kudeatzera bideratutako sistema eraldatu
behar da: zerbitzu eta prestazioetan oinarritutako ereduaren ordez, pertsonei erantzungo dien sarea sortzeko. Eskubidez dagozkion zerbitzuak, herriak gertutasunetik
eskainiko dituenak eta komunitatea sarean
sartuz.
Zein rol joka dezake komunitateak
zaintzaren alorrean?
Zaintza eremu pribatutik atera eta eremu
publikora eraman beharra dago, zaintzaren erantzukidetasuna denon ardura baita.
Ikuspegi horretatik, komunitateak berebiziko garrantzia hartzen du zaintzan; herritarrak eta herriko eragile desberdinak
bertan inplikatzea beharrezkoa da, baita
denak elkarlanean eta era koordinatuan
aritzea ere. Pertsonaren inguruan zaintza
sare bat osatu nahi bada, bere oinarrizko
beharrak asetzeaz gain, behar afektibo
eta emozionalak ere kontutan izan behar
dira, eta herrian parte-hartzeko aukerak

“Oinarrizko beharrez
gain, behar afektibo eta
emozionalak ere kontuan
izan behar dira, baita
herrian parte-hartzeko
aukerak bermatu ere”

bermatu ere. Hori komunitateak erraztu
dezake. Usurbilen kultura parte-hartzaile
handia dago, eta hau probestu behar dugu
herriko gizarte-ehuna zaintzara begira jarri
eta artikulatzeko. Bizilagunen arteko harremanak, dendari eta ostalaritzaren inplikazioa, herriko elkarteak eta boluntariotza…
denak gara beharrezkoak. Adibide modura:
hilabeteetan etxetik ateratzeko zailtasunak
izan dituen eta bakarrik bizi denarentzat, laguntza afektiboa emango lioke norbait bere
etxera boluntario gisa joateak, izan kafetxo
bat hartzera ateratzeko edo izan kontu
batzuk esateko.
Zer behar da horrelako eredu bat gauzatu
ahal izateko?
Zaintza guztion ardura dela barneratzea,
eta, erdigunean jarriz, zeharkakotasunez
jorratzea. Zaintzen duen herria eratzeko,
administrazio publikoen, gizarte zerbitzuen
eta herriko zerbitzu eta herritarren aldetik
borondatea, apustua, malgutasuna eta
partaidetza behar-beharrezkoak direla uste
dugu. Beste egiteko modu batzuk badaudela sinetsi, eta, gure erosotasun eremutik aterata, aurrera egitea ezinbestekoa da.
Aurre-lanketa eta parte-hartze prozesua
egin dituzue. Zer nolako lanak egokitzen
dira hemendik aurrera?
Parte-hartze prozesuak amaieraraino iraungo du; hori ez da bukatu. Orain arte, talde
eragileak zaintzen duen herriaren definizioa
burutu du, eta hori gauzatzeko lehen
erronkak identifikatu ditu. Hauek lehenetsi eta gero, erronka horien diagnosi zehatza egingo dugu, eta horiei erantzuteko
ko-kreazio fasearekin hasiko gara, hori guztia burutu ahal izateko beharrezkoa den formakuntza eta gero. Datorrenari erantzun
egokia eman ahal izateko, talde txikitan lan
egingo dugu, talde bakoitza zaintzarekin
harremandutako ardatz esanguratsu bateko kideez osatua egongo delarik.

“Los Servicios
Sociales municipales
serían los responsables
de coordinarlo todo,
desde un punto de vista
integral”
Por un lado, habéis analizado el modelo
actual de cuidados, y, por otro, habéis
detallado cuáles serían las características del nuevo modelo. ¿Es grande la diferencia entre ambos?
Lo es. Hoy en día, la atención y los cuidados se fundamentan en el ámbito privado o en las familias, en las mujeres y en
los servicios gestionados por Servicios
Sociales. Mediante la transformación que
hemos planteado, los Servicios Sociales municipales serían los responsables
de coordinarlo todo, desde un punto de
vista integral: deberán tener en cuenta
el bienestar de todas las personas que
están en un proceso de cuidados, empezando desde la persona que necesita los cuidados hasta las personas que
cuidan de ellas. Para ello, más allá de las
carteras o subvenciones de los servicios
sociales, deberán valerse de los servicios
más cercanos y del apoyo que pueda ofrecer la comunidad: todos los recursos se
orientarán a los proyectos de vida de las
personas.
¿Cómo valoráis el recorrido hecho hasta
ahora?
Usurbil es un pueblo que se basa en el
compromiso, que tiene voluntad para reflexionar, cuestionarse y transformarse.
Las diferentes actividades y proyectos
que se han realizado antes o durante este
proceso son reflejo de ello. Por lo tanto,
la valoración es muy positiva: tenemos
que destacar la implicación y las ganas de
aportar mostrada por sus vecinos y vecinas. Tenemos muchas ganas para seguir
trabajando en este proceso.

Covid19ak hildako herritarrak
hartuko ditu gogoan,
haien omenezko ekitaldian
Azken asteetan Covid19-arekin lotutako kasu positiboen gorakada tarteko,
udal-ekipamenduetako edukiera %60ra jaitsi du udal-gobernuak, prebentzioz;
abendu hasieran baloratuko dute neurri horrekin jarraitu edo ez, uneko datuen arabera.
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dalak Covid19-ak hildako herritarrak hartuko ditu gogoan abenduaren 12rako antolatu duen
ekitaldian. Covid19aren ondorioz gertukoren bat galdu duten herritarrei doluminak
helarazi nahi dizkie, baita lehen lerroan aritu
diren herriko profesionalei aitortza egin ere.
Horregatik, haien omenezko leku iraunkorra egokituko du Bizkarreko parkean. Jokin
Eizagirre usurbildarrak egindako artelan bat
inauguratuko dute: hilaren 12an izango da
ekitaldia, Bizkarreko parkean, 13:00etan.
Bizkarrekoparkeanegokitukodutenguneak,
“oroitzapenerako
eta
elkartasunerako” ez ezik, “itxaropenerako” gune izateko
bokazioa du, udal-gobernuaren esanetan.
Egun gutxiko tartean, gorakada handia
izan zuen Covid19-ak Usurbilen azaro erdialdean. Azaroaren 17an erregistratu zen,
esaterako, pandemiak eztanda egin duenetik kasu positibo gehien: 14, guztira. Agerraldi edo brote bat sortu zen herrian, eta

transmisio katea ahalik eta azkarren eteteko lanean aritu zen Osasun Saila. Horrekin
batera, agerraldia zela baieztatu aurretik,
udal-gobernuak helburu hori bera erdiesteko neurria adostu zuen: jende gehien
bil zitekeen udal-ekipamenduetako ekitaldietan edukiera %60ra jaistea, espazio
itxietan jendearen arteko distantzia fisikoa
bermatu ahal izateko. Kanpoaldeko ekitaldiei dagokienez, edukiera eta jendearen
joan-etorria bideratzeko neurriak indartzea proposatu zuen. Azaroaren 19an hartu zuen erabaki hori, hamabost egunerako:
abendu hasieran erabakiko dute, uneko datuen arabera, neurriari eutsi edo ez.
Eragileekin elkarlanean
Erabakia hartu bezain laister, herriko eragileekin elkarlanean aritu zen udala, ordurako antolatuta zeuden ekitaldiak
neurri berrietara egokitzeko. Talde guztien aldetik jasotako erantzuna eskertu zuen udalak, prestasun eta borondate
erabatekoa erakutsi baitzuten.

Herriko kulturgileen arteko harremana
eta elkarlana indartzeko, elkargunea sortzen

Zaintzaren prozesuak
aldundiaren laguntza
jaso du: 40.500 euro
Aurten abiatutako zaintza ereduaren parte-hartze prozesuak
Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulaguntza jaso berri du, Gizarte
Politiketako Departamentuaren bidez: udalak 40.500 euro jasoko ditu,
2021 eta 2022 artean. Izatez, prozesuan bertan parte hartzen ari da aldundia, talde eragilearen bidez.

Kultur esparruan aritzen diren zenbait
herritarrek Usurbilen kulturaren eta
kulturgileen egoera zein den aztertu
dute: emaitzak eskuetan, elkargune bat
sortzea proposatu dute, eta parte-hartze prozesu bat abiatu berri dute. Udalak ekimena lagunduko du, baliabideak
eskainiz. Egindako azterketaren bidez
kulturak Usurbilen dituen indarguneak

eta gabeziak identifikatu dituzte, eta
azken horiei buelta emateko proposamena ere egin dute. Besteak beste,
eragileen arteko komunikazio falta,
elkarlan urria eta herri mailako ikuspegi
baten beharra sumatu dituzte, eta horregatik proposatu dute elkargunearen
beharra. Dijitalidadea enpresak gidatuko du prozesua.

JON MAIA, bertsolaria

“Usurbilek esan diezaioke munduari: ‘Etorri Usurbilera,
eta ezagutu gauzak egiteko beste modu bat’ ”

U

surbildarren ahotik jasotakoari
forma eman diot”. Halaxe nabarmendu du Jon Maia bertsolariak
(Urretxu, 1972). Udalak Usurbilen
neurrira egindako turismo plan bat osatzeko eskatu zion, eta, hain zuzen ere, herritar
eta eragile ugarirekin izandako bilerak dira
planaren oinarria. Abenduaren 11n aurkeztuko du: Sutegin, 12:00etan.
“Beste mundu bat posible da”, esan izan
duzu maiz, eta ideia hori Usurbilen berretsi duzula diozu. Zertan antzeman duzu?
Uste dut, azkenean, udalgintza ezin tresna
egokiagoa dela beste mundu bat posible
den ideia potolo hori eguneroko bizitzan
gauzatzeko. Gauzak egin daitezke modu
askotara, eta askotan nahikoa da begirada
aldatzea, fokua beste leku batean jartzea.
Azken urteotan, buelta asko eman dizkiot
turismoaren gaiari, lan egin dudan zenbait
lekutan ikusi izan dudalako horrekin arrisku eta albo kalte handiak egon direla eta
daudela. Ondorioztatu nuen “beste mundu
bat posible da” ideia eremu guztietan gauza
daitekeela, baita turismoan ere: soilik kontsumora bideratutako turismo ereduari buelta bat eman, eta hortik kanpo egon zitekeela turismo eredu bat, edo guk asmatu
beharko genukeela eredu bat non interesa
izango litzatekeen, hain justu, hori: beste
mundu bat posible dela erakustea, balorea
ematea, eta, gainera, erakargarria izatea.
Lanean hasi aurretik, zein irudi zenuen
Usurbili buruz? Aldatu da hori, hilabeteotako lanketaren ostean?
Deitu nindutenean, ikusi nuen Usurbilek
osagai asko dituela beste gizarte eredu baten alde egiten dutenak. Nire turismo ereduaren ideiarako oso egokia da: zaborren
kudeaketa, euskararen kudeaketa eta errealitatea, daukan kultur iragan guztia, Euskal
Herri mailako zenbait mugarri ezarri izana...
Bertan dago Elhuyar, beharbada, hizkuntza
gutxituetan enpresa inportanteena dena;
Ez Dok Amairurekin izan duen lotura... Hori
da kanpotik ikusten nuena. Eta, horrez gain,
Usurbilek ez dauka turismoaren alorrean
plan bat edo estrategia bat gauzatua, Harria
Hitz bisitez aparte, eta, beraz, horrek lanerako aukera handiak ematen dizkigu.

HERRI AURKEZPENA

BESTE MUNDU BAT
POSIBLE DA:
TURISMO EREDU BERRI BAT
Abenduaren 11n, 12:00etan,
Sutegin.
Izen-ematea: usurbilkultura.eus
Orain, Usurbilen zazpi hilabete eta 40tik
gora bilera egin ostean hainbat eragile eta
norbanakorekin, lehendik neukan irudi
hori areagotu egin da. Udal-politikak herritarren bizimoduan naturaltasun handiz
txertatu ditu egitura eta inertzia asko, ohiko
funtzionamendutik kanpokoak. Hori guztia
balorean jartzea litzateke nire ereduaren
funtsa. Usurbil bereizten duten ezaugarri
horiek guztiak, gauzak desberdin egiteko
bereganatuak dituen modu horiek guztiak,
ikusgai jarri eta eskaintzan jartzea.
“Zertarako behar du Usurbilek turismo
plan bat?”, galde dezake norbaitek.
Gauzak ez dira egin behar leku guztietan,
automatikoki edo sistematikoki, egiten direlako. Tamaina jakin bateko udal gehienek
dute turismo bulego bat, turismo sareetan daude, hotelak, zerbitzuak eta aisialdi
guneak... Usurbilek ez dauka horrelakorik.
Beraz, lehenbizi galdetu behar duguna da
ea nahi dugun turismo plan bat, eta, nahi
dugula erabakitzen badugu, orduan galdera izango da: zertarako?
Nik uste dut, hain zuzen ere, Usurbilek esan

“Turismo planak,
errebotez, kontsumoa
sor dezake, noski,
baina guk fokua nahi
dugun lekuan jarri eta
balioa emango diogu”

Usur bil (G ipuzko a) | Tel f : 9 4 3 371951 | w w w.usur bil.eus |

diezaiokeela jendeari beste gizarte eredu
bat posible dela, baloreetan oinarritutako
gizarte eredu bat, eta, gainera, izan daitekeela modu atsegin eta erakargarri batean
bizitzeko eredu bat. Kanpora begira, Usurbilek esan diezaioke munduari, jendeari,
kanpotarrei: “Etorri Usurbilera eta ezagutu
gauzak egiteko beste modu bat”. Barrura
begira, herriaren identitatea indartzeko
balio dezake, ekar ditzakeen onura ekonomikoez gain. Usurbil, bere historiaren jakitun, bere historiarekin harro sentitzeko
modu bat izan daiteke eredu hau.
Historia aipatu duzu: Usurbilek 650 urte
bete ditu aurten.
Horrelako urteurrenak beti dira mugarri
bat, ezta? Oso interesgarria da mugarri hori
erabiltzea, ez gehienetan egiten den bezala
historiari eta iraganari begiratzeko, baizik
eta etorkizunari begiratzeko. Eta hori ere
baliatu genezake plan honetan, noski.
Lanaren oinarri izan dira eragile eta norbanakoekin egindako bilerak: zer rol izan
dezakete herritarrek turismo planean?
Azkenean, beraien esku egongo da hau
gauzatzea. Izan ere, eredu honen berezitasun bat hori da: onuradunak ez izatea turismoaren lobbyan egon ohi direnak soilik.
Kasu honetan, onuradunak lirateke auzo
elkarteak, herritarrak, herriko kultur eragileak, taldeak eta abar. Turismo planak, errebotez, kontsumoa sor dezake, noski, baina
guk fokua nahi dugun lekuan jarri, eta balioa emango diogu. Herritarrak izango dira
protagonistak eta eragile nagusiak; kudeaketan parte hartzea ere gustatuko litzaiguke. Horrek, gainera, aktibitate ekonomiko
bat ekar badezake, ongietorria izango da.
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