UDALBERRI

USURBILGO UDAL AREN ALDIZK ARIA | 2022.01.07 | 40.ZBK

Joxe Martin Sagardia plaza, z/g - 20170 Usurbil (Gipuzkoa) | Telf: 943 371951 | www.usurbil.eus |

erregistroa@usurbil.eus |

Osasun Sailburuari gutuna

@agurtzanesola

Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

C

ovid19aren goradaka, hartutako
neurriak eta lehen arretaren
egoera dela eta, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailari gutuna bidali diogu.
Hona, laburtuta:
“Sail honi zuzentzen natzaio, Abenduak
14ko 47/2021 Dekretu bidez, EAEko Lehendakariak hainbat establezimendu,
leku eta ekintzetan Covid ziurtagiria beharrezkoa izango dela ezartzen duelako, udal
eraikin eta ekintzak barne hartuta. Neurri
horrek, besteak beste, berriz ere udalen
gain jartzen du Jaurlaritzak erabakitakoa
betetzearen ardura, inolako baliabide
edota laguntzarik eskaini gabe. Kezkatuta
gaude osasun egoerarekin eta hartutako
neurriekin, izan ere, ezin zaio pandemiari
soilik neurri murriztaileekin aurre egin.
Osakidetzako lehen arreta gainezka dago
eta gure herritarrek inbertsio falta horren
ondorioak egunero pairatzen dituzte.
Izurritearen bilakaerak okerrera egin du
nabarmen, baita gure herrian ere. Abenduaren 27ko txosten epidemiologikoaren
arabera, 100.000 biztanleko 14 eguneko
intzidentzia ia 3.000koa da, eta ez dirudi
goia jo duenik. Covid positiboak erruz ugaritu dira egun gutxitan: lau eguneko tartean 74 kasu detektatu dituzte Usurbilen,
inoizko kopururik altuena. Abendu osoan,
hilaren 26ra arte, 272.
Datuok egoeraren larritasuna erakutsi eta
agerian jartzen dute kasuen jarraipen eza.
Ezinbestekoa da covid kasuak berehala detektatzea; alabaina, horretarako ezinbestekoa da aztarnari gehiago izatea eta test
gehiago egitea. Osakidetzaren erantzun
faltaren aurrean, herritarrak eurak ari dira
farmazietara jotzen antigeno frogen bila,
arduratsu jokatuz; baina, gaur-gaurkoz,
eskaria hainbeste handitu denez, ez dago
ziurtatuta erosteko aukera izatea. Gainera, ezin gara ahaztu test horiek ez direla
doakoak, eta herritar batzuek zailtasun
ekonomikoak dituztela eskuratzeko.

Ezin aipatu gabe utzi areagotzen ari den
arrakala digitala. Orain, positiboen jarraipenerako protokolo berrien eraginez, positibo baten kontaktu zuzena izan den herritarrak web orriaren bidez adierazi behar
du, eta sms-a jasoko du hitzorduarekin.
Herritar guztiek, ordea, ez dute horretarako aukerarik edo gaitasunik. Eta okerrena da ez dutela Osakidetzarekin beste
modu batean harremantzeko modurik, ez
aurrez aurre ez telefonoz.
Covid ziurtagiriaren kasuan, gainera, zientzialariek eurek jarri dute neurriaren eraginkortasuna zalantzan, izan ere, txertatuta ere kutsa zaitezke edota ondokoak kutsatu. Ez da osasun neurri bat, hortaz, eta,
gainera, eskubideak urra ditzake, pertsona
batzuekiko baztertzailea den neurrian, eta,
beraz, oso kezkatuta gaude neurri horrek
sor dezakeen estigma sozialarekin.
Egoera honi irtenbidea eman behar zaio
urgentziaz eta, horregatik, Osasun Sailari
hurrengoa eskatzen diogu:
1. Lehen arreta indartzeko eta kontsulta
presentzialak berreskuratzeko. Ezinbestekoa da pertsonal gehiago kontratatzea,
testak egin eta gaixoen jarraipena egiteko.
2. Kutsadura kontrolatu ahal izateko, herritarrek astean behin test azkarrak dohainik egiteko aukera izatea, eta laborategiko
zerbitzuak indartzea, emaitzak ahalik eta
azkarren eskura izateko.
3. Aztarnari gehiago kontratatzeko, kutsaduren trazabilitatea ahal bezain arinen
egin ahal izateko eta eteteko.
Egoera larri honen aurrean Osasun Sailari
neurriak indartu eta egindako murrizketak
berehala desegiteko eskatzen diogu”.
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Dado el aumento del Covid19, las medidas
adoptadas y la situación de la atención primaria, hemos enviado una carta al Departamento
de Salud del Gobierno Vasco, aquí resumida:
“Me dirijo a este Departamento porque, mediante Decreto 47/2021, de 14 de diciembre, el
Lehendakari de la CAPV establece que en determinados establecimientos, lugares y actividades será necesario el pasaporte Covid, que
incluye, entre otros, los edificios y actividades
municipales. Vuelve a responsabilizar a los
ayuntamientos del cumplimiento de otra medida acordada por el Gobierno Vasco, sin ofrecer ningún tipo de recursos ni ayudas.
La atención primaria de Osakidetza está desbordada y nuestros ciudadanos/as sufren a
diario las consecuencias de la falta de inversión.
La evolución de la epidemia ha empeorado notablemente; también en Usurbil, y no parece
haber tocado techo.
Es imprescindible detectar los casos rápidamente, pero para ello es imprescindible disponer de más rastreadores y realizar más test.
Son los ciudadanos/as los que están acudiendo a las farmacias en busca de antígenos.
No podemos olvidar que no son gratuitos
y que no todos/as pueden acceder a ellos.
Tampoco debemos olvidar la brecha digital que se está acentuando mediante los
nuevos protocolos. Y no hay otra manera de
relacionarse con Osakidetza.
(...)
Solicitamos al Departamento de Sanidad:
1.- Potenciar la atención primaria y recuperar
las consultas presenciales. Es imprescindible
contratar a más personal para realizar los test
y el seguimiento de los pacientes Covid.
2.- Realizar gratuitamente los test rápidos semanalmente y que se refuercen los servicios de
laboratorio para disponer de los resultados de
las pruebas lo antes posible.
3.- Contratar rastreadores que permitan la
mayor celeridad en la trazabilidad de las transmisiones y la interrupción de las mismas.
En general, pedimos al Departamento de Sanidad que refuerce las medidas y deshaga de
inmediato los recortes aplicados”.

‘650 Usurbil bizi’, herriaren erakusleiho
Jon Maiak Usurbilen neurrira egindako turismo plana osatu du, udalaren eskariz. 650 Usurbil Bizi izena eman dio, eta bisitariei herriaren
nortasunaren parte diren eremu guztiak eragileen eskutik ezagutzeko aukera ematea proposatu du. Udalak 75.000 eurotik gora bideratuko
ditu plana gauzatzen hasteko, eta eragileen eta udalaren arteko lankidetza gorpuzteko parte-hartze prozesua abiatu nahi du aurten.

J

on Maia bertsolariak 650 Usurbil
Bizi plana aurkeztu du, Sutegin,
Usurbilen neurrira egindako
turismo plana. Ohiko turismo
eredutik aldenduko den plana osatzeko
eskatu zion udalak, eta zeregin horretan
murgilduta ibili da bertsolaria 2021ean:
zazpi hilabetean 40tik gora bilera egin
ditu herriko eragileekin. Jasotako ekarpenekin, “anbizio handiko” plana osatu
du, eta dozenaka lagun gerturatu ziren
aurkezpenera.
650 Usurbil Bizi leloa du planak. Izan
ere, herriaren 650. urteurrena hartu
du Maiak proposamena osatzeko aterki nagusitzat. Urteurrena, kasu honetan, atzera begiratzeko baino, aurrera
begira jartzeko erabili du: “650 urteren
ostean, honelakoa da Usurbil: nolakoa
izatea nahi dugu, hemendik aurrera? 650
Usurbil Bizi leloak Usurbilen baitan dauden aukera, ikuspegi, ezaugarri guztiei
egiten die aipamen, Usurbilen barruan
dauden Usurbil guztiei: metafora eginez,
650 Usurbil daudela, alegia”. Bizi lemak,
gainera, bi adiera hartzen ditu, leloan
zein planean: barrura zein kanpora begirakoak. Barrura begira, herri identitatearen dinamizazioari egiten dio erreferentzia, eta kanpora begira, herri identitate
horren proiekzioari”.
Usurbilgo eragileen jardunak herriaren
nortasuna osatzen duen heinean, eremu
horiek guztiak eragileen eskutik ezagutzeko aukera ematea proposatu du Maiak:
“Hainbat Usurbil daude: iraganetik datozenak, gaur egungoak eta etorkizunekoak. Plan honetan, gairik gai identifikatu
ditugun Usurbil nagusiak bereizi ditugu”.
Haren proposamena da bisitariei Usurbil
horiek guztiak eskaintzea, aurrez bakoitzaren lanketa bat egin ostean. Planean
berezitako Usurbil horietako zenbait
ere aipatu zituen: besteak beste, Sagardoaren Usurbil, Txalapartaren Usurbil,
Zero Zabor Usurbil, Errioaren Usurbil,
Ondarearen Usurbil, Usurbil museo irekia, Angularen Usurbil, Ez Dok Amairuren
Usurbil, Memoria Historikoaren Usurbil
eta Zaintzaren Usurbil.
Maiak Usurbil bakoitzerako proposamenak bildu ditu planean, duten balioa eta
bultzada emateko. “Batzuetan, jadanik
badagoen eskaintzari argia eman eta

Agurtzane Solaberrieta Mesa alkatea eta Jon Maia Soria bertsolaria, aurkezpenean.

“Planak udalaren eta
ekimen komunalaren
lankidetza behar du,
erantzunkidetasunetik
sustatuta”

“Hainbat Usurbil
daude: plan honetan,
gairik gai identifikatu
ditugun Usurbil nagusiak
bereizi ditugu”

“Dimentsio handiko
herri-proiektua da,
protagonismoa eta
onurak tokiko eragileen
gain jartzen dituena”

“Ondarearen babesa,
baloreen sendotzea eta
herri izaeraren
dinamizazioa izango dira
arrakastaren adierazle”

AGURTZANE SOLABERRIETA MESA

JON MAIA SORIA
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Bertsolaria

proiektu honen baliabideekin eta erakusleihoetan dinamizatzeko aukera dago.
Beste batzuetan, eremu bakoitzean egin
daitezkeen gauzen proposamena egiten
da”. Lanketa hori eginda, bisitariek euren
interesen araberako Usurbil aukeratu
eta ezagutzeko aukera izango lukete,
herrian alor horretan aritzen diren eragileen eskutik.
Turismo eredu propio horren arrakasta
neurtzeko parametroak ere ohiko turismo ereduaren desberdinak izango dira.
“Plan honen arrakastaren adierazle ez
dira izango bisitari kopurua, egonaldiaren iraupena edo kontsumo gastuaren
batez bestekoa. Lan honen arrakastaren adierazle izango dira usurbildarren
ondarearen babesa, baloreen sendotzea, proposamen eraldatzaileak gizarte-

ratzea eta herri izaeraren dinamizazioa:
horren kalitateak eragingo du bestea”.
2022an egingo ditu lehen urratsak
Planaren oinarria eragileekin egindako
bilerak izan dira, eta, hain zuzen ere,
planaren protagonistak ere haiek izan
daitezen proposatu du udalak, sustapen
publikoarekin batera. Halaxe adierazi du
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak:
“Gure ustez, hau ez da bulego batetik
turismo teknikari batek garatu beharreko egitasmoa. Bere berezko izateari
uko egingo genioke, horrela egingo bagenu. Erabateko bultzada eta sustapen
publikoarekin batera, komunitatearen
sostengua, bultzada eta parte-hartzea
ezinbestekoak ditu. Udalaren eta ekimen
komunalaren arteko lankidetza behar
du, erantzunkidetasunetik sustatuta”.

Jon Maia ha realizado
un plan de turismo
a medida de Usurbil

650 Usurbil Bizi leloak Usurbilen baitan dauden aukera, ikuspegi eta ezaugarri
guztiei egiten die aipamen, Usurbilen barruan dauden Usurbil guztiei:
metafora eginez, 650 Usurbil daudela.
Bisitariei Usurbil horiek guztiak eskaintzea da proposamena.
Bizi lemak bi adiera hartzen ditu. Batetik, barrura begira, herri identitatearen
dinamizazioari egiten dio erreferentzia. Bestetik, kanpora begira,
herri identitate horren proiekzioari.
Hona bereizitako zenbait adibide
Sagardoaren Usurbil, Txalapartaren Usurbil, Zero Zabor Usurbil, Errioaren Usurbil, Ondarearen Usurbil, Usurbil museo irekia, Angularen Usurbil, Ez Dok Amairuren Usurbil, Memoria Historikoaren Usurbil eta Zaintzaren Usurbil.
Hala, Sutegiko aurkezpena baliatu dute
lankidetza hori sortu, gorpuztu, eta forma emateko helburu izango duen parte-hartze prozesura herriko eragileak
gonbidatzeko. Alkateak azaldu duenez,
Talaios kooperatiba aukeratu du udalak
prozesua dinamizatzeko, halakoetan duten esperientzia tarteko. “Prozesuak berak esango digu halako egitasmo batek
zer-nolako lankidetza markoak eskatzen
dituen eta zer-nolako egitura, herri-egitura, sortu beharko genukeen, esaterako, herri kooperatiba bat”.
Prozesu hori garatu bitartean, modu
paraleloan, udalak hainbat urrats egingo dituela baieztatu du Solaberrietak.
Horietako bat izango da proiektuaren
erakusleiho nagusi izango den webgunea
sortu eta martxan jartzea, Usurbilen lan
egiten duen Tapuntu kooperatibarekin.
Udalak, horrez gain, planean aurreikusitako hainbat proiektu edo proposamen
gorpuzten hasteko banakako lanketak
eta hitzarmenak sinatuko ditu. “2022ko
aurrekontuetan 75.000 euro gorde ditugu: lehentasun batzuk finkatu ditugu,
kronograman kokatzearekin batera”.
Maiak berak udalarekin elkarlanean jarraituko du hurrengo hilabeteetan, lan
horiek egiteko. Udal-gobernuaren esanetan, aurrekontuetan gordetakoa baino diru gehiago bideratzeko aukera ere
esku artean dute, gauzatzea erabakitzen
den proiektuen arabera.
Hain zuzen ere, udal-gobernuak Legeal-

diko Planean jasoa zuen Usurbilek garatu beharreko turismo ereduaren gaineko
hausnarketa egitea eta plana osatzea.
Solaberrietak aurreko legealdietan egindako lanketak aipatu ditu, Harria Hitz
ibilbidea eta Adi Usurbil aplikazioa, kasu,
baina osotasuna falta zela argudiatu du.
“Puzzlearen pieza guztiak lotuko dituen
proiektu bat falta zitzaigun, eraldatzailea
eta berritzailea izango den ikuskera bat”.
Eraldaketarako bokazioa
Ohiko turismo eredua baztertu, eta
herriarentzat eraldatzailea izango den
plana izan du helburu udal-gobernuak,
parametro eta inertzia horietatik kanpo
legokeen eredu bat eta eskaintza bat
osatuz: “Izan ere, gaur egungo turismo
ereduak, gehiegizko turistifikazioak, albo-kalte handiak ekartzen ditu: inbaditzailea da, espekulatzailea, gutxi batzuek
baino ez dituzte jasotzen onurak, gure
hizkuntza bigarren mailan uzten du, salneurrien igoera...”.
Maiak proposatutakoa “turismo plan
bat baino askoz gehiago” da, Solaberrietaren esanetan. “Dimentsio handiko
herri-proiektua da, Usurbil bizigarria
helburu duena, proiektuaren arrakasta,
onurak eta protagonismoa tokiko eragileen gain jartzen dituena, eta, ondorioz,
gure herriaren garapen sozioekonomiko
eraldatzaileari bultzada handia eman
diezaiokeena, Usurbilgo ekosistema komunitarioa estrategia komun honen barruan ehuntzeko gai bagara”.

El bertsolari Jon Maia ha realizado un plan
de turismo a medida para Usurbil. Lo ha
hecho por petición del ayuntamiento, ya
que Usurbil carecía de un proyecto en
este ámbito, y quería que fuese distinto
al moldelo tradicional del turismo. Maia,
que ha basado su plan en las reuniones
realizadas con diferentes agentes sociales, culturales y deportivas del municipio, ha presentado su propuesta públicamente, llamada 650 Usurbil Bizi.
El nombre del plan es un guiño al 650º
aniversario del municipio. En este caso,
lo ha utilizado para mirar hacia el futuro:
“Después de 650 años, así es Usurbil:
¿cómo queremos que sea a partir de
ahora? El título 650 Usurbil Bizi hace referencia a todas las oportunidades, puntos
de vista y características de Usurbil: haciendo una metáfora, dando a entender que hay 650 Usurbil”. La palabra bizi,
además, tiene dos significados: por un
lado, hace referencia a la dinamización
de la identidad del pueblo, y por otro, a
la proyección de esa identidad fuera del
municipio.
Son las asociaciones quienes, trabajando
cada una en su campo, hacen posible
que haya tantos Usurbil, y Maia ha propuesto que ellas mismas sean quienes se
encarguen de dar a conocer su actividad
a los y las visitantes. Estos son algunos
ejemplos de los 650 Usurbil que ha planteado Maia: Usurbil de la Sidra, de la Txalaparta, de Zero Zabor, del Patrimonio, de
la Angula, de la Memoria Histórica, de los
cuidados, etc.
Según ha explicado la alcalde Agurtzane
Solaberrieta Mesa, el plan perdería su
esencia si se desarrollara únicamente
desde el ayuntamiento: “Además del
impulso público total, este plan necesita
el apoyo y el impulso de la comunidad”.
Por ello, el ayuntamiento ha invitado a
todos los agentes activos del municipio
a un proceso participativo para articular
el trabajo en conjunto de todos y todas.
Mientras tanto, pondrá en marcha una
página web con Tapuntu. El ayuntamiento ya ha guardado 75.000 euros para
este proyecto en el 2022, y lo más probable es que destine más de lo previsto.

Bizi osorako alojamenduak
eskainiko ditu Kalezarko
zaintzadun auzunean Matiak

Abenduko osoko bilkuran bide eman diote, aho batez eta hasieraz, zaintzadun auzunean
espazio berriak sortzeko eraikigarritasuna handitzeko eskaerari, baimendutakoa agortu
ostean: alojamenduez gain, erabilera anitzeko gunea eta aparkalekuak egingo dituzte.

Aho batez onartu dute, abenduko osoko bilkuran, Matiaren eskaerari bide ematea.

Z

aintza zerbitzu berri bat eskainiko
du Matiak Kalezarko zaintzadun
auzunean: bizi osorako alojamenduak. Horiek egin ahal izateko
Portalmusubera (A96) eta Komentua (A97)
eremuen hirigintza-eraikigarritasuna handitzeko arau subsidiarioen aldaketa eskatu
du Matiak, eta abenduko osoko bilkuran
onartu berri dute, hasieraz eta aho batez,
udal teknikarien aldeko txostenak jasota.
Eraikitzen ari diren auzunearen hasierako
proiektuan aurreikusi gabeko zerbitzua da,
eta horregatik egin du eskaera Matiak.
Zehazki, jada eraikitako bolumenaren barruan beste 1.700 metro karratu baliatzeko
eskaera egin du Matiak, Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak azaldu duenez: “Gaur
egungo bolumena ez da handituko. Horren
barruan bazeuden erabiliko ez ziren espazioak, zentroak agortu egin duelako baimendutako eraikigarritasuna, eta, beraz, espazio horiek erabili ahal izateko eskatu dute
eraikigarritasuna handitzeko baimena”.
Handitu nahi den eremuari hainbat erabilera eman nahi dizkiote. Batetik, bizi
osorako alojamenduak egingo dituzte.
Oraindik ez dago proiekturik, baina sei etxebizitza egitea aurreikusi dute. Etxebizitza
mota horiek bizikidetza unitateentzat dira,
menpekotasunen bat duen pertsona eta
bere zaintzailea bizitzera joateko; zentroan
bertan eraikiko direnez, bertako zerbitzuak
baliatzeko aukera izango dute. Solaberrietak azaldu duenez, ez dago halakorik inon:
baliabide berri bat da. Horrez gain, sei etxeetatik bi zuzenean usurbildarrentzat izateko

bidea egiten ari da udala Matiarekin eta aldundiarekin. “Matiak arauen aldaketarako
aurkeztu duen dokumentuan horretarako
konpromisoa hartu du. Beraz, onuradun
nagusiak usurbildarrak izango dira”.
Bestetik, erabilera anitzeko gune bat sortuko dute. Hain justu, hirigintza-eraikigarritasunari dagokion %15 kontzeptupean
jasoko du udalak areto hori, 226 metro
koadrokoa: “Aurrerantzean, udalak areto
handi bat izango du han, eta ikusi beharko
da zertarako erabiliko dugun”. Azkenik,
zortzi aparkaleku sortzeko aukera dute:
kanpoko aparkalekuan egoitzaren erabilerarako erreserbatzekoak ziren plazak erabilera publikorako edukitzea suposatuko
du, auzoko aparkaleku beharrak arinduz.

Zaintza ekosistema
berriak Europako
funtsen laguntza jaso
du: ia 64.000 euro
Usurbilgo Udalak Europako funtsen dirulaguntza jaso du zaintza ekosistema berria eraikitzeko: 63.862,50 euro, zehazki.
Dirulaguntza hori hiru urtetan banatuta
jasoko du, iraupen luzeko zainketen arloko berrikuntza-proiektu pilotu gisa.
Zaintza
eredu
berria
eraikitzeko
prozesuak jasotzen duen bigarren dirulaguntza da. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere lagundu du proiektua, 40.500
eurorekin, bi urtetarako.

Matia ofrecerá
alojamientos
para toda la vida
en Kalezar
Matia ofrecerá en su nuevo centro de
Kalezar un nuevo servicio de cuidados: alojamientos para toda la vida.
La fundación solicitó al ayuntamiento
un cambio en las normas subsidiarias
para ampliar la capacidad de edificabilidad de los espacios Portalmusubera (A96) y Komentua (A97), y así
lo han aprobado, por unanimidad, en
el pleno de diciembre.
Matia ha pedido al ayuntamiento la
capacidad de edificar 1.700 metros
cuadrados más dentro del volumen
ya edificado. “El centro ya ha agotado
la capacidad de edificabilidad permitida, y con este permiso podrán desarrollar espacios que se quedarían sin
usar dentro del centro”, ha explicado
la alcalde Agurtzarne Solaberrieta
Mesa.
Todo ese espacio tendrá tres finalidades. Por un lado, quieren construir
seis alojamientos para toda la vida:
estarían diseñadas para una persona con dependencia y su cuidador o
cuidadora. Al estar dentro del centro,
podrían valerse de sus servicios. Además, Matia ha mostrado su compromiso para que los y las usurbildarras
tengan preferencia en dos de esos
alojamientos. Por otro, habrá un espacio multifuncional de 226 metros
cuadrados que el ayuntamiento obtendrá bajo el concepto del 15%. Por
último, crearán ocho aparcamientos:
es decir, ocho plazas reservadas en el
parking externo para el uso del centro se convertirán de uso público.
Fondos europeos: casi 64.000 euros
El nuevo modelo de cuidados que
está planteando el Ayuntamiento de
Usurbil mediante un proceso participativo ha conseguido una subvención de los fondos europeos: serán
63.862,50 euros, exactamente. Este
proyecto ha logrado la subvención
por ser un proyecto piloto innovador
en el ámbito de los cuidados a largo
plazo y lo recibirá dividida en tres
años.
De hecho ésta será la segunda subvención que reciba el ayuntamiento
por el proceso participativo del nuevo modelo de cuidados iniciado en el
2021, ya que la Diputación Foral de
Gipuzkoa ha decidido otorgar 40.500
euros, dividos en dos años.

Udalaren tasa eta prezio publikoetako
hobari berriak, urtarriletik aurrera martxan
Bizikidetza unitateen kide kopuruaren eta diru-sarreren araberako onura ekonomikoak ezarri ditu udalak: eskuorri bat banatu dute
etxez etxe, informazio guztiarekin. Udalak zerga politikan jauzia egin du, “aberastasunaren banaketa justuago baten alde”.

H

obariak eskuratzeko aukera
zabalagoa da urtarrilaren 1az
geroztik. Onura ekonomikoak
dira hobariak, udalaren tasa eta prezio
publiko bidezko oinarrizko zerbitzuak jasotzeagatik ordaindu beharreko kuotetan
aplikatzen direnak: udalaren kalkuluen arabera, 4.000tik gora usurbildar izan daitezke
onuradunak. Etxez etxe banatu dute hobari
berrien inguruko informazioa, aldizkari
honekin banatutako eskuorriaren bidez.
KPI edo Kontsumo Prezioen Indizea ezohiko
neurrian handitu zen 2021aren hondarrean, %5 inguru, elektrizitatearen eta gasaren gorakadagatik, batik bat. Horri Covid19ak eragindako testuingurua gehituta,
udalak jauzia egin nahi izan du zerga politikan, “aberastasunaren banaketa justuago
baten alde”. Hala azaldu du Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak: “Ezohiko egoeran, ezohiko neurriak: gehiago irabazten
dutenek gehiago ordaintzea, gutxiago
dutenek gutxiago ordain dezaten”.

kide kopuruaren eta diru-sarreren arabera
banatuko dira (beheko taulan).
Esaterako: hiru kideko bizikidetza-unitate
batek, urtean, 22.000 euroko diru-sarrerak
baldin baditu, %75eko hobaria izango du,
eta, beraz, soilik tasaren %25 ordaindu beharko du. Onuradun izaera aitortzean, udalarengandik jaso eta titularra den zerbitzu
guztietan jasoko du hobaria.
Bizikidetza-unitateari eragiten dion erroldako edozein baja edo alta udalari jakinarazi
beharko zaio: izan ere, horien ondorioz,
hobaridun izateko baldintzak alda daitezke. Aldaketarik bada, hobaridun izateko
eskaerak ez dira urtero berritu beharko,
eta bere horretan jarraituko dute. Udalak,
bere aldetik, ofizioz berrikusi ahal izango du
hobaridunen egoera, eta aldaketak egon
eta jakinarazi ez diren kasuetan, bi urtetan
hobaria jasotzeko eskubidea ukatu eta jasotakoak itzularaztea agindu ahal izango du.

Las bonificaciones
de las tasas y
precios públicos,
en marcha a partir
de enero
Desde el 1 de enero la opción de
poder disfrutar de bonificaciones
municipales es más amplia. Las bonificaciones municipales son ventajas económicas que se aplican en
las cuotas que deben abonarse por
aquellos servicios públicos que realiza el ayuntamiento y se financian
a través de tasas y precios públicos.
Según el cálculo del ayuntamiento,
más de 4.000 usurbildarras podrían
ser beneficiarios/as de estas bonificaciones. Con esta misma revista se
ha repartido un folleto con toda la
información acerca de estas bonificaciones.
El IPC o Índice de Precios al Consumidor creció de manera extraordinaria
a finales del 2021, alrededor de un
5%, sobretodo por la subida del gas
y la electricidad. Frente a esto, el
ayuntamiento tomó dos decisiones.
Por un lado, subir los impuestos, las
tasas y los precios públicos, pero
por debajo de ese IPC, en un 1,5%,
a excepción de los servicios deportivos y la tasa de los residuos. Por
otro, decidió ampliar las opciones y
derechos para recibir estas bonificaciones, aplicándolas a más servicios
de los de hasta entonces.

Horren aurrean, bi erabaki hartu zituen
Usurbilgo Udalak. Batetik, irizpide orokor
gisa, zergak, tasak eta prezio publikoak KPIaren azpitik (%1,5) igotzea, kirol zerbitzuen
eta hondakinen tasaren salbuespenarekin
(%0,9 eta %10, hurrenez hurren). Bestetik,
hobariei arreta berezia jarri, eta horiek jasotzeko aukera eta eskubideak ordura arte
baino zerbitzu gehiagori aplikatzea.
Hala, 2022ko urtarriletik aurrera, hobariak honako zerbitzuengatik eska daitezke: ur hornidura, hondakinen bilketa eta tratamendua, estolderia, hiletak,
udal-baratzeen
erabilera,
kiroldegiko
abonuak eta ikastaroak, haur eskola eta
Udajolas. Hobariak bizikidetza unitateen

Por lo tanto, desde enero de 2022, se
podrán aplicar bonificaciones en los
siguientes servicios: abastecimiento
de agua, recogida y tratamiento de
residuos, alcantarillado, servicios fúnebres, utilización de huertas municipales, los bonos y cursillos del polideportivo, la haur eskola y Udajolas.

Bizikidetza unitatea
osatzen duten lagunak
[nº personas de la unidad
de convivencia]

Hobaria / Bonificación
%90

%75

%50

1

<14.861

14.861 – 16.888

16.889 – 20.265

2

<19.454

19.454 – 22.021

22.022 – 26.480

3

<21.211

21.211 – 24.183

24.184 – 29.047

4 edo gehiago

<22.832

22.832 – 26.074

26.075 – 31.208

Las bonificaciones se aplicarán teniendo en cuenta la cantidad de personas que completan la unidad de
convivencia y los ingresos económicos de todas ellas. El ayuntamiento
ha recogido en sus ordenanzas todas las condiciones que han de cumplirse para poder ser beneficiarios/
as de estas bonificaciones.

Hiru urterako lankidetza hitzarmena
sinatu dute udalak eta Usurbil 1936 elkarteak
2021, 2022 eta 2023rako hitzarmena da, urtebetez luzatzeko aukerarekin. Elkarteak jakinarazi duenez, 2022ko lan nagusietako bat
gudalekuen berreskurapena izango da, eta ahalik eta jende gehienaren laguntza eskatu dute era askotako lanak egiteko.

U

surbilgo Udalak eta Usurbil 1936
oroimen historikoaren elkarteak 2020ko ekainean abiatutako elkarlana berretsi dute hiru urterako
hitzarmena sinatuta. Zehazki, 2021, 2022
eta 2023 urteak hartzen ditu hitzarmenak,
beste urtebetez luzatzeko aukerarekin.
1936ko gerrak Usurbilen utzitako ondorioak aztertzen jarraitzeko sinatu dute ituna;
udalak 96.000 euroko ekarpena egingo dio
elkarteari, hiru urte horietan.
Taldeak orain arte egindako lana nabarmendu du Agurtzane Solaberrieta Mesa
alkateak. Izan ere, hainbat lan eta ikerketa
burutu dituzte: artxiboen ikerketa, herritarren parte-hartzea bultzatzea eta gerraren
aztarnak identifikatzea. Lan horrek bere
fruituak eman ditu, Solaberrietaren esanetan, eta horren erakusgarri da herrian sortutako mugimendua, zenbait herritarrek
irabazi asmorik gabeko elkartea sortu baitute: Usurbil 1936 oroimen historikoaren
elkartea. “Proiektu hau sendotu, are gehiago indartu eta lankidetza honi jarraikortasuna, segurtasuna eta eraginkortasuna eman
asmoz, bi erakundeon artean hitzarmena
sinatu dugu”.
Hitzarmenaren bidez, batetik, udalak Artzabalen duen lokala utziko dio elkarteari lanean jarrai dezan, eta urtez urte elkarteak
bere jarduna gara dezan bideratuko duen
diru kopurua ere zehaztu dute: 36.000
euro 2021ean eta 30.000 euro 2022an zein
2023an. “Memoriari eta etorkizunari begira
egiten dugun inbertsioa da. Inbertsioak,
gehienetan, obra publikoekin lotu izan dira,
porlanarekin, eta ez dut dudarik honako
proiektu eta egitasmoak ere inbertsioak
direla. Inbertsioa gure aurrekoen memoria historikoa berreskuratzeko, ondorengo
belaunaldiek egia ezagutzeko eta, batez
ere, berriro ez gertatzeko. Lurpean utzi
nahi dutenen egia azalaraztea dagokigu,
ahanzturara kondena ez dezagun. Hori da,
gutxienez, ondorengo belaunaldiok egin
diezaiekegun omenaldi eta aitortza nagusia”, nabarmendu du Solaberrietak.
Oroimen historikoa berreskuratzea, Usurbilen 1936ko gerratik hona egia, aitortza
eta erreparazioa sustatzea, gerrak eta ge-

Hitzarmena sinatu osteko prentsaurrekoa.

rraostekoak ekarritako errelatoa sortzea
eta egindako lanketa guztiak gizarteratzea
dira elkartearen helburuak, eta horiek erdiesteko hainbat lan aurreikusi dituzte.

Acuerdo de tres años
para promover
la memoria histórica

Gudalekuen berreskurapena, 2022an
Elkarteko kideen esanetan, ikerketa fasea
amaitzear dira: artxiboetara egin beharreko azken bisita batzuk baino ez zaizkie falta. Testigantzak jasotzeko elkarrizketak ere
amaitzeko bidean dira. Hurrengo erronka
nagusia gudalekuen berreskurapena izango da: identifikatu, indusketak egin, garbitu,
txosten arkeologikoak egin eta, horrez gain,
bisita gidatuak antolatu eta panelak jarri
asmo dute. Lan horiek guztiak, hain zuzen,
2022an egin nahi dituzte, eta orain artekoa
baino jende gehiagoren laguntza beharko
dutela nabarmendu dute: “Dagoeneko
baditugu arkeologoak eta talde tekniko bat,
baina, orain, ahalik eta herritar gehienen laguntza behar dugu. Asko hurbildu zaizkigu
esanez historiaz ezer jakin ez arren, lagundu
nahi dutela: orain da momentua”. Herritarrei dei egin diete, beraz, eurekin harremanetan jartzera, elkartearen helbide elektronikoan: usurbil1936@gmail.com.

El Ayuntamiento de Usurbil y la asociación Usurbil 1936 han firmado un
acuerdo de colaboración de tres años
para promover la memoria histórica
del municipio. Este acuerdo, que estará en vigor entre 2021 y 2023 con
la opción de alargarlo por un año, es
consecuencia del camino emprendido en junio de 2020. El ayuntamiento
ayudará a la asociación con 96.000
euros, en tres años, para que puedan
profundizar en las consecuencias
que tuvo la guerra del 36 en Usurbil.

2022rako hainbat ekitaldi iragarri dituzte,
fusilatuen izen-abizenekin batera, guda-lekuak ere ezagutarazi nahi baitituzte. “Oraingoz, lau gune identifikatu ditugu, eta ekitaldi
bana egingo dugu: xumeak baina ederrak
izango dira”. Webgune bat ere martxan
jartzekoak dira, jasotako informazio guztia
ezagutarazteko, batetik, eta azken bi urteotako jardunean sortutako materiala eskegitzeko, bestetik. Aurrerago, informazio hori
guztia erakusketa batean bilduko dute.

La alcalde Agurtzane Solaberrieta
Mesa ha subrayado el trabajo realizado hasta ahora, ya que gracias a
ello se ha creado esta asociación. En
ese sentido, el acuerdo firmado valdrá para fortalecer el proyecto. “Es
una inversión de cara a la memoria
y el futuro. Se suelen relacionar las
inversiones con el cemento, y no me
cabe duda de que proyectos como
éste también lo son: inversiones para
recuperar la memoria de nuestros
antepasados, para que las siguientes
generaciones conozcan la verdad y
para que no vuelva a repetirse”.
El trabajo principal de la asociación
en el 2022 será recuperar las zonas
de guerra, y han solicitado la ayuda
de los y las usurbildarras: “Se nos ha
acercado mucha gente diciendo que
no saben nada de historia pero que
quieren ayudar: este es el momento”.
Quien quiera, puede hacerlo en la dirección usurbil1936@gmail.com.

Kiroldegiko harmaila berriak jarri dituzte
Azken hilabeteetan martxan jarritako eta jarri beharreko obra eta inbertsioak martxan dira, atzerapenekin bada ere, besteak beste,
hornidura arazoek eraginda. Sutegiko fatxadaren obra, berriz, bertan behera gelditu da, eta berriz lizitatu beharko da 2022an.
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dalak azken hilabeteetan bultzatutako obrak eta inbertsioak martxan dira, zailtasunak
izanda ere: kiroldegiko harmaila berriak
jarri dituzte, esaterako. Atzerapenak izan
dituzte, besteak beste, mundu mailan dagoen hornidura arazoak eraginda. Gainera,
atzerapenei azken hilabeteetako prezioen
desegonkortasuna gehitu behar zaie zenbait kasutan. Sutegiko fatxadaren kasuan,
bertan behera gelditu da lizitazioa eskuratu
zuen enpresak dokumentazioa behar bezala aurkeztu ez duelako. Martxan jarritako
eta jarri beharreko lanen errepasoa:
Kiroldegiko harmailak. Hornidura arazoak
izan eta espero baino beranduago izan
bada ere, dagoeneko jarrita daude Oiardo
kiroldegiko harmaila berriak.
Txirikorda. Zuinketa akta sinatuta, obrak
hasteko moduan dira. Hasi aurretik, ordea,
lurzorua egonkortu behar dutela ohartarazi
du kontratistak, eta, beraz, espero baino gehiago luza daitezke lanak.
Sagardo plaza. Azaroan hasi behar zuten
arren, hornidura arazoek zuzenean eragin
diote Sagardo plazan egin nahi den esku
hartzeari: batik bat, altzariak jarri eta pintaketa lanak egingo dituzte. Dena ondo bidean, urtarrilean egingo dute.
Pelaioenea. 2022 hasieran aterako dituzte
lizitatzera Pelaioenea barrutik egituratu
eta ekipatzeko lanak. 2020 eta 2021 artean egindako parte-hartze prozesuen bidez
zehaztu zen Kalezarko auzo-ekipamendua
eta Emakumeen Etxea hartuko dituen eraikina nola egituratu.
Kiroldegiko areto berria. Udal-brigada
kiroldegiko areto berria egokitzen ari da:
sauna zaharra kendu, eta garai bateko
langilearen etxea zena moldatuta, 100 metro karratuko aretoa sortuko dute, irekia,
eta barruan bi biltegi izango ditu. Orbeldi
dantza taldeak erabiltzeko espazioa izango
da: aurreikuspenen arabera, urtarrilaren
amaierarako prest egon daiteke.
Hondeamakina. Brigadarentzako hondeamakina berria lizitatzera atera berri
dute. Prezioen igoera tarteko, aurreikusi
baino gehiago bideratuko da: 188.000 euro.

Abenduaren 11n estreinatu zituzten zaletuek kiroldegiko harmaila berriak.

Sutegiko fatxada. Bertan behera gelditu da.
Udan hasi behar zuten obrekin, baina lizitazioa eskuratu zuen enpresak ez du dokumentazioa behar bezala aurkeztu, eta hori
izan da obra etengabe atzeratu eta, azkenean, bertan behera gelditzeko arrazoia. Ia
90.000 euro gordeak zituen udalak: partida
erabiliko ez duenez, diru-poltsa komunera
joango da. Proiektua berriz ere lizitatzera
atera ahal izateko, beharrezkoa da prezioak

berrikustea, zenbait material merkatuan lortzeko zailtasunak prezioen garestitzea baitakar. Martxotik aurrera, aukerarik badago,
berriz lizitatuko dute proiektua.
Agerrazpi. Ez da udalaren obra, baina horrek ere, hornidura arazoak tarteko, atzerapenak izan ditu. Dena den, zuinketa akta
sinatuta dago, eta urte hasieran hasteko asmoa azaldu dute.

Ya están instaladas las nuevas gradas
en la pista de balonmano del polideportivo
Las obras e inversiones impulsadas
por el ayuntamiento en los últimos
meses están en marcha, aún con
retrasos, entre otras cosas, por los
problemas de abastecimiento global.
Además, en algunos casos, se suma la
desestabilización de los precios.
Gradas del polideportivo. Ya se han
instalado las gradas nuevas en la pista
de balonmano del polideportivo, aunque haya sufrido retrasos.
Txirikorda. Firmado el acta de replanteo, pueden empezar a construir. El
contratista ha advertido que primero
deben estabilizar el suelo, por lo que
las obras pueden alargarse más de lo
previsto.
Sagardo plaza. La intervención de la
Sagardo plaza debía haber empezado
en noviembre, pero los problemas de
abastecimiento lo han retrasado. Si
todo va bien, lo harán en enero.
Pelaioenea. El proyecto de ejecución
para configurarlo y equiparlo por dentro saldrá a concurso a principios de
año.

Nuevo espacio del polideportivo. La
brigada municipal está acondicionando un nuevo espacio en el polideportivo. El local será diáfano, contará con
100 metros cuadrados y dos almacenes.
Excavadora. Han sacado a concurso
la compra de la excavadora para la
brigada municipal. Destinarán más
dinero de lo previsto por la subida de
los precios: 188.000 euros.
Fachada de Sutegi. Se ha suspendido la obra. Debían haber empezado
en verano, pero la empresa que obtuvo la licitación no ha presentado la
documentación correspondiente: es
la razón por la que se ha retrasado
continuamente la obra, hasta suspenderla. Intentarán sacar el proyecto a
concurso, otra vez, en marzo, después
de revisar los precios.
Agerrazpi. No es una obra del ayuntamiento, pero también ha sufrido
retrasos por los problemas de abastecimiento. Aún así, el acta de replanteo
ya está firmado y empezarán a principios de año.

ROSA ZUBELDIA, Etumeta euskaltegiko irakaslea

“Jendeari errespetu handia ematen dio hanka sartzeak”

H

itanoaren erabilera bultzatzen
buru-belarri ibili da azken hilabeteetan
Euskara
Aholku
Taldea. Horren kide da Rosa
Zubeldia (Usurbil, 1969) Etumeta euskaltegiko irakaslea ere. Hikaratu, beldurrik gabe:
horixe izan dute kanpainaren leloa.

torra ez ote den... Eta horrek eragina izan du
transmisioaren etetean. Iruditzen zait, nolabait, gure belaunaldiak eten duela transmisio hori, zeren guk jaso genuen hitanoa:
nik hitz egiten dut nire kuadrillakoekin hika,
bakarren batekin beharbada ez, baina jaso
denek jaso genuen.

Hanka sartu behar bada, sartu, baina saiatu, ezta?
Hitanoa dakiten askok aise esango dizute
erabiltzeko, Usurbil guztia daukazula horretarako. Baina errespetua ematen du,
eta ulertzen dut. Kuriosoa iruditu zait:
nire egunerokoan ikasleekin bizi dudana
errepikatu da, nolabait, hitanoarekin ere;
jendeari errespetu handia ematen dio hanka sartzeak. Hitanoak trataera aldaketa
bat dakar, eta pertsona batekin duzun harremana zuka izan bada orain arte, hala
identifikatzen dugu, eta zaila da aldatzea.
Euskararekin edo gaztelaniarekin berdin
gertatzen da: hizkuntza ohiturak dira.

Zenbakiak hain apalak izanik, denbora
pixka bat beharko da horri buelta emateko, ezta?
Denbora eta lan asko beharko da, bai. Euskararekin gertatzen den bezala, edo gehiago. Hitanoaren kontzientzian eta erabileran
eragiteko kanpaina gehiago beharko ditugu: bere horretan utzita ez dugu askorik lortuko. Hikalagunen aukera ere hor dago, baina gutxi batzuek baino ez dute eman izena.

espero genuen; zaila egin zaigu herritarrengana iristea. Egia da bizi dugun egoera, eguraldia... dena gure kontra zegoela [barreak].

Nola baloratzen duzue kanpaina?
Egia esan, talde bezala ez dugu baloraziorik egin oraindik. Ikastaroarekin hasi
genuen kanpaina, eta Euskararen Eguna zela aprobetxatuz, ekitaldi batzuk
antolatu genituen. Balorazioa on-ona
denik ezin da esan, jende aldetik izan
dugun erantzuna ikusita; esaterako,
TikTok txapelketa bertan behera gelditu zen, ez zelako inor animatu. Jendeari
entzun diodanagatik, hala ere, hikodromoan egon zirenak gustura egon ziren, eta
iruditzen zait oso polita izan zela bertsolariekin, musika... Parte-hartze gehixeago

Aipatutakoez gain, azken kale neurketak
(2016) datu nahiko esanguratsuak utzi
zituen: hamarretik hiruk erabiltzen dute
hitanoa, eta horietatik soilik %11 ari zen
noka. Galtzeko arriskua agerikoa da, ezta?
Hala da, bai: arrisku hori egon badago.
Beste zenbait lekutan jada galdua dute,
eta hemen ere gerta daiteke. Ikusiko dugu
ea ondorengo belaunaldiei transmititzen
zaien edo ez, baina hori da gakoa: transmisioa. Ikastaroek lagun dezakete, beharbada, kontzientzia pizteko, ezagutza dutenek
erabil dezaten. Iruditzen zait aurreiritziak
ere badaudela, hitanoa ez oso jasoa edo ja-

Hikodromoa:
beldurrik gabe
“hikaratzeko” saioa

Bertso musikatuek hizketarako gaia jarri
eta hitanoa praktikatu: horixe izan zen
Hikodromoaren dinamika. Hala bukatu
zuten hitanoaren erabilera bultzatzeko
Euskararen Aholku Taldeak abiatutako
Hikaratu, beldurrik gabe kanpaina, Euskararen Egunean bertan. Ikastaroez gain,
hitanoaren oinarrizko nozio batzuk bildu
zituzten patrikarako liburuxkan, Rosa
Zubeldiak eta Karmele Urdanpilletak
Usurbilgo hizkerara egokituta: etxez etxe
banatu zuten, eta usurbil.eus/euskara loturan eskuragarri dago.

“Hitanoaren erabileran
eragiteko kanpaina
gehiago beharko ditugu:
bere horretan utzita
ez dugu askorik lortuko”
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Hiru ikastaro antolatu dituzue: zein soslai
du izena emandako jendeak?
Alde batetik, gurasoak zeuden, euren
seme-alabak parkean ibiltzen direnak.
Gehienek jasoa zuten hitanoa, edo ezagutzen zuten: ez, beharbada, beraiei transmititu dietelako bere horretan, baina bai
bere guraso edo osaba-izebei entzun dietelako. Eta, bestalde, bazegoen jende gazteagoa ere: mutilek erabiltzen dute euren
artean, neskek ez, baina erabilerari begirako interesa dute, ez soilik ezagutzarena.
Bakarren bat ere bazegoen, euskara ama
hizkuntza izan ez arren, gerora euskaldundu baina ezagutzaren parte hori falta
dutenak: horientzako ia-ia dena berria zen.
Karmele Urdanpilleta eta biok aritu zarete
liburuxka egiten. Zer moduzko lana izan
da?
Niretzat, interesgarria izan da. Aurrez zerbait egina neukan, ikastaroak antolatzeko
eta prestatzeko, baina kaleko lana izan da
asko: naturaltasunez erabiltzen duen jendea lokalizatu, ondoan jarri eta apunteak
hartu. Horrez gain, bagenuen euskarri bat,
Oñatin egina zuten liburuxka, eta horrek
asko lagundu digu. Gida bat besterik ez da,
baina esango nuke jendeak gustura hartu
duela.
Lanketa honekin jarraituko duzue, beraz?
Bai. Orain, taldea geldi samar dago; laster
etorriko da Euskaraldia, eta ekingo diogu,
berriz ere, lanari. Gerora zer egin denon artean adostuko dugu.
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