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Inor atzean utzi gabe
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

U

rtarrilaren 1etik aurrera, indarrean daude ordenantza fiskal
berriak. Horien bidez, udal zergak, tasak eta prezio publikoak arautzen
ditugu udalok. Aurreko urteekin alderatuz,
aurten aldaketa esanguratsuak jarri ditugu
martxan, pandemiak eragindako testuinguru zail eta ezegonkorra dela eta. Askotan esan izan dugu pandemia honek are
ageriagoan utzi dituela gizartean lehendik
zeuden ezberdintasunak, arrakalak, krisiak
eta zaurgarritasunak. Horregatik, lehen
unetik gure politika publikoen garapenean
eta pandemiaren kudeaketan pertsonak
erdigunean jarri eta kolektibo zaurgarrienengan jarri dugu begirada. Horren
adibide, azken bi urteotan abian jarri ditugun dirulaguntza lerro berriak: esaterako,
etxebizitzen alokairuak ordaintzen laguntzeko, gure herrian jarduera ekonomiko
berriak jartzeko inbertsioetarako, umeen
eskola kirolerako sarbidea errazteko, botikak erosteko edota kultur sormenerako.
2022ari dagokion deialdia martxan dago
jada, eta dirulaguntzak eskatzeko epea zabalik dago, horrenbestez.

Horien onuradun izateko, hainbat baldintza bete behar dira: betetzen diren kasuetan, bizikidetza-unitateek, kide kopuruaren eta diru-sarreren arabera, %50eko,
%75eko edo %90eko hobariak eskura
ditzakete. Hau da, zerbitzu horiengatik ordaindu beharko dutena %50, %25 eta %10
izango da, hurrenez hurren. Neurri honen
onuradunak gizarte talde zabalak dira,
hala nola gazteak, pentsiodunak, Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta kobratzen dutenak edota Usurbilera bizitzera etorri berri diren errenta baxuko herrikideak. Izan
ere, Usurbilen erroldatuta dauden guztiek
izango dute hobarietarako eskubidea.

Horrez gain, zerga-politikan ere aldaketa
kualitatibo bat ematea erabaki genuen,
2022. urteari begira, udalok arlo honetan
ditugun tresnak baliatuz. Helburua argia
da: udalerri mailako aberastasuna birbanatzea, gehiago irabazten dutenek gehiago ordaintzeko, gutxiago dutenek gutxiago
ordaindu ahal izateko. Hobariak jasotzeko eskubideak eta aukerak zabalduz egin
dugu. Tasa eta prezio publiko bidezko oinarrizko zerbitzuak jasotzeagatik ordaindu
beharreko kuotetan aplikatzen diren onura ekonomikoak dira hobariak.

Garrantzia eta esanahi handikoa da udal
honetatik egin dugun urratsa. Herritarrei
zerbitzu eta eskaintza publiko guztietarako
sarbidea erraztu eta bermatu nahi diegu, edozein dela ere beren errenta maila,
eta modu horretan usurbildarron aukera
berdintasuna bermatu. Inor atzean edo
bazterrean ez lagatzea baita gure helburu
nagusia.

Orain arte bi zerbitzuri baino ez zitzaizkien
aplikatzen hobariak; urte hasieraz geroztik,
zortziri. Honakoei: ur hornidura, hondakinen bilketa, estolderia zerbitzua, hileta zerbitzuak (panteoikoak ezik), baratzen erabilera tasa, kiroldegiko abonu eta ikastaroak,
haur eskola eta Udajolas.

Ordenantza fiskal berriak indarrean daudenetik, hamarnaka izan dira udaletxera
bertaratu diren herritarrak. Zehazki, 60
herritarrek egin dute hobarien onuradun
izateko eskaera urtarrilean. Horietatik 45
usurbildarri aitortu zaie hobariak jasotzeko
eskubidea; gainerako 15ek ez zituzten baldintzak betetzen. 45 herritar horietatik 31k
%90eko onura jasoko dute, 12k %75ekoa
eta gainerako biek %50ekoa.
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A partir del 1 de enero están en vigor las nuevas ordenanzas fiscales. A través de éstas se
regulan los impuestos, tasas y precios públicos municipales. Este año hemos realizado un cambio cualitativo en la política fiscal
municipal. El objetivo es claro: redistribuir la
riqueza para que los que ganan más paguen
más, para los que menos tienen puedan pagar menos. Y para ello hemos ampliado los
derechos y las posibilidades para obtener
las bonificaciones municipales. Las bonificaciones son beneficios económicos que
se aplican en las cuotas por la prestación de
servicios básicos mediante tasas y precios públicos.
Hasta ahora sólo se aplicaban a dos servicios; a partir del 2022, a ocho: suministro de
agua, recogida de residuos, servicio de alcantarillado, servicios funerarios (excepto los
del panteón), tasa de utilización de huertas,
abonos y cursos del polideportivo, servicio de
haurreskola y Udajolas. En caso de cumplir
los requisitos, las unidades convivenciales,
dependiendo del número de miembros y
de sus ingresos, pueden acceder a bonificaciones del 50%, del 75% o del 90%. Es decir,
tendrán que pagar el 50%, el 25% y el 10%
de dichos servicios, respectivamente. Los
beneficiarios de esta medida son amplios
colectivos sociales, como jóvenes, pensionistas, receptores de RGI o personas de renta
baja que acaban de venir a vivir a Usurbil. De
hecho, todos y todas las empadronadas en
Usurbil tendrán derecho a las bonificaciones.
En enero, 60 personas las han solicitado, y 45
de ellas las han obtenido; los 15 restantes no
cumplían los requisitos. De esas 45 personas,
31 se beneficiarán del 90%; 12 del 75% y las
dos restantes del 50%.
Es de gran importancia y significado el paso
que hemos dado desde este Ayuntamiento.
Queremos facilitar y garantizar el acceso de
la ciudadanía a todos los servicios y ofertas
públicas, independientemente de su nivel de
renta, garantizando así la igualdad de oportunidades de todos y todas usurbildarras.
Porque nuestro principal objetivo es no dejar
a nadie atrás o al margen.

Hirigintzaren bidez, komertzioa bultzatuz
Sagardo plazan esku-hartzea egin du Juntura kooperatibak, udalaren eskariz: joan-etorrirako ez ezik, egoteko espazio atsegina sortzea
izan dute helburu, plazari bizitasuna eman asmoz. Denbora-pasarako argitalpenak eta jolasak utzi dituzte gordailuan, denen eskura.

U

dalak esku-hartzea egin berri du
Sagardo plazan, tokiko komertzioa hirigintzaren bidez bultzatzeko asmoz. Juntura kooperatibari eskatu dio lana gidatzeko: ezohiko egitura bat jarri dute, esertzeko hainbat aukera
eta biltegi bat dituena, eta pintaketa lanak
egin dituzte. Lanok azaroan egitekoak ziren,
baina azken hilabeteetan izandako hornidura arazoak tarteko, urtarrilean hasi eta
otsailean bukatu dute, azkenik.
Hirigintza komertzialaren ildoari jarraitzen
dio Sagardo plazako esku-hartzeak:
komertzioak biltzen diren espazioak biziak
izan daitezela bilatzen du, eta, horretarako,
hirigintzaz baliatzea proposatu. Hala, Sagardo plaza, joan-etorrirako espazioa izateaz
gain, egoteko leku atsegina eta bizia izan
dadin jarri dute egitura, Ainhoa Arrozpide
Landa Enplegu Sustapeneko eta Garapen
Ekonomikoko zinegotziak azaldu duenez:
“Gure ustez, egun, erabilera urria du espazio publiko honek, eta horregatik erabaki
dugu hemen egitea esku-hartzea”. Egiturak esertzeko hainbat aukera ematen ditu,
hamaka bat ere badu, baita armairu edo
gordailu bat ere.
Esku-hartzea Beterri-Buruntza eskualdeak
sustatutako Guztion Eskualdea programaren bidez egin du udalak, Arrozpidek
azaldu duenez. “Proiektu horren baitan, bi
lan-ildo nagusi jorratzen dira: batetik, lokal
hutsen aktibazioa, eta, bestetik, espazio
publikoaren aktibazioa. Sagardo plazako
esku-hartzea bigarren horren barruan
kokatzen da: izan ere, gure ustez, kaleko
bizitza eta herri merkataritza banaezina
den binomio bereko kideak dira; batak ezin
du iraun bestea gabe”.

Juntura kooperatibak egongela itxura hartu
zion Sagardo plazari, eta horri eutsi diote
esku-hartzea planteatzerakoan: esertzeko,
etzateko eta, oro har, denbora pasan egoteko egitura diseinatu dute.

Berritze lan handirik egin gabe, plazaren
erabilera areagotu zezakeen esku-hartzea
egiteko eskatu zion udalak Junturari, kooperatibako kide Nagore Goñi Aranak azaldu duenez. “Egongela baten itxura hartu
genion plazari, dituen ezaugarriengatik:
oso bildua da, trafikotik babestua, lasaia,
eta horri eutsi diogu”. Egoteko, esertzeko,
etzateko edo mahaian biltzeko elementuekin lortu dute hori, Goñiren esanetan.
Horrez gain, kolore deigarri batekin margotu dituzte egitura bera eta kaleko altzari batzuk, herritarrak Sagardo plazara
erakartzeko. “Hain bildua dago plaza, kanpotik ez dela ikusten barrukoa, eta koloreak
arreta deitzeko funtzio hori betetzen du.
Horrez gain, egitura eta kaleko altzariak
kolore horrekin margotzeak batasuna
ematen dio guztiari”.
Gordailu irekia, guztien eskura
Egiturak gordailu txiki bat du: plazari bizitza
emateko beste elementu bat da, Goñiren
hitzetan. Gordailu hori irekita egongo da
beti, eta denbora-pasarako hainbat aukera
topatuko dituzte bertan herritarrek. Sutegi
udal-liburutegiak, Gaztelekuak eta Bihurri
ludotekak hornitu dute, eta aurrerantzean
ere elkarlanean hornituko dute.
Sutegi liburutegiak hainbat argitalpen utzi
ditu gordailuan, bertako langile Bakartxo
Iguaranek azaldu duenez. Bertan dagoen
materiala hor egon bitartean kontsultatu

edo begiratzeko helburuz jarri dute: aldizkariak, ipuin-liburuak, ilustrazio liburuak,
olerkiak, ezagutzara bideratutakoak... “Argitalpenen arteko oreka bilatzen saiatu gara,
adinari, genero literarioari eta bestelako aldagai batzuen arabera. Edonola ere, bizirik
egongo den bilduma bat da, berritzen joango baikara”. Era askotako argitalpenak ez
ezik, zenbait jostailu ere utzi dituzte bertan,
haurrek jolas dezaten.
Ildo beretik egindakoak
Azken urteetan herrigunean egindako
beste zenbait esku hartzeren filosofiari
jarraitzen dio Sagardo plazakoak. Azkenak
Olanoenea plazakoa eta Kale Nagusiko
10. zenbakiko pasabidean Irantzu Lekuek
egindako murala dira, baina gehiago ere
izan dira norabide horretan udalak bultzatutako lanak: Mikel Laboa plazara iristeko
oinezko pasabideak hobetu ditu Zubiaurrenea-Errekatxikitik eta Artzabal-Olarriondotik; Mikel Laboa plaza oinezkoentzako
egokitu du, eta handik Kale Nagusira iristen
diren Irazu, Etxebeste eta Hirutasun kaleak
eraberritu dira. Hemendik aurrera ere
herriko gune gehiagotan norabide berean
eragiten jarraitzea da udal-gobernuaren asmoa, Arrozpideren esanetan.

Nueva intervención
urbanística
para impulsar
el comercio local
El Ayuntamiento de Usurbil ha realizado una nueva intervención para
impulsar el comercio local, en este
caso, en la Sagardo plaza. Es una
intervención urbanística pequeña:
se trata de una infraestructura poco
habitual que ofrece varias opciones
para sentarse, además de un armario con material para pasar el rato;
también se han realizado trabajos
de pintura.
Esta intervención sigue a la filosofía del urbanismo comercial: busca
reavivar los espacios donde se encuentran los comercios. El objetivo es, por lo tanto, que la Sagardo
plaza no solo sea un sitio de paso,
sino que sea un lugar donde los y
las vecinas puedan estar y pasar un
rato agradable. Según ha explicado
la concejal de Empleo y Desarrollo
Económico Ainhoa Arrozpide Landa,
este espacio, hasta ahora, solo se ha
usado como lugar de paso, y es por
lo que han decidido hacer esta intervención.
La cooperativa Juntura ha sido la
encargada de diseñar y ejecutar la
intervención. Nagore Goñi Arana, integrante de la cooperativa, ha explicado el por qué de su diseño: “Esta
plaza es como un salón, por sus
características: es muy recogida, no
tiene tráfico, es muy tranquila y hemos querido mantener esa esencia”.
Por un lado, han montado una estructura que ofrece varias opciones
para sentarse o pasar el tiempo, con
un armario con diferentes tipos de
publicaciones y juegos, que han sido
escogidos por la biblioteca Sutegi,
el Gazteleku y la ludoteca Bihurri.
Por otro, han pintado la estructura
y también otros elementos urbanos,
como farolas, suelo y barandilla,
para llamar la atención de los peatones y dar unidad a la intervención.
Sagardo plaza sigue a la misma filosofía que otras intervenciones que
el ayuntamiento ha realizado en los
últimos años, y su intención es seguir haciendo más actuaciones de
este tipo. Las últimas que se realizaron fueron, en el 2019, la mejora
en el tránsito de la Kale Nagusia 10,
renovando el suelo y la iluminación,
incluyendo el mural de la artista
Irantzu Lekue, y el mobiliario urbano
de la plaza Olanoenea.

David Monroy eta Izaskun Urkia, Usurbil Zabalik-en onuradunak

“Lehenengo bi urteak izaten dira
zailenak, eta oso lagungarria da
alokairurako laguntza izatea”

L

okala ikusi, berritu eta egoitza
berria estreinatu berri dute David Monroyk (Zubieta, 1978) eta
Izaskun Urkiak (Irun, 1981), Kale
Nagusian. Eraikinen berritze lanetan aritu
da beti Monroy, besterentzat, duela hamar
urte enpresa propioa sortu zuen arte:
obran aritzen da, eta Urkiak egiten ditu
bulegoko lanak. Bezeroak hartzeko erreferentziazko gune bat dute orain, udalaren
Usurbil Zabalik lerroaren laguntzarekin.

David Monroy eta Izaskun Urkia

Zergatik erabaki zenuten Usurbil Zabalik
laguntza eskatzea?
I. U.: Egia esan, ez genekien halakorik bazegoenik, eta lokalaren jabeak esan zigun
alokairua ordaintzeko laguntzak zeudela.
D. M.: Bezeroak hartzeko bulego bat
edukitzea zen gure helburua, haientzako
erreferentziazko leku bat izatea garrantzitsua baita. Beste aukera batzuk ere begiratu genituen, Donostian, beharbada, mugimendu gehiago egongo zelakoan, baina hemen bizi gara, eta bertan irekitzeko apustua
egin dugu.
I. U.: Bai, jendeak eskertzen du bertakoak
izatea, konfiantza ematen du.

Bezeroen arretarako zailtasunak izango
zituen horrek, ezta?
D. M.: Hala da. Zure etxean bertan ezin dituzu hartu, eta, aldi berean, jendeak leku
fisiko bat behar du, aurrekontuez hitz egiteko edo obren inguruan hitz egiteko.
I. U.: Beste entitate bat ematen dio enpresari, baita segurtasuna ere.

Bulegoa berria da zuentzat, baina lehendik ari zineten lanean, ezta?
D. M.: Bizitza guztia daramat sektorean
lanean, baina duela hamar bat urte arte
besterentzat lan egiten nuen.
I. U.: Orain arte, nik bulegoko lanak egiten
nituen etxean, eta Davidek, obretan.

Lokala irekita, zer moduz doa negozioa?
I. U.: Espero genuena baino hobeto. Bezero
berriak lortu ditugu, Usurbilgoak bertakoak.
D. M.: Dagoeneko obraren bat edo beste
ere egin dugu hemen inguruan. Ni bertakoa
naiz, Zubietakoa, eta batzuek ezagutzen
naute, baina dendari esker, gehiago.

Usurbil Zabalik tokiko ekonomia bultzatzeko laguntza egokia dela uste duzue?
I. U.: Erabat.
D. M.: Asko laguntzen du. Lehenengo bi urteak izaten dira zailenak, eta alokairurako
laguntza izatea oso lagungarria da.

Kabienek hiru kide berri ditu aurten

Usurbilgo Udalaren Hasiz Hazi bekaren bidez, Kabiene Elkarlan Guneak hiru
kide berri izango ditu aurten: Ane Garcia Lopez itzultzaile eta gidoilaria, Teresa Bailach Arrate editorea eta Ainara Fernandez Beristain diseinatzaile
grafikoa. Ekintzaileei zuzendutako bekaren bidez, urtebeteko egonaldia ordaintzeko laguntza jasoko dute hiru onuradunek.

2023an egin nahi dituzte Usurbilen zaintza
eredu berria inplementatzeko lehen urratsak
Usurbilerako zaintza ekosistema propioa definituta, hori gauzatzeko bide orria prestatuko dute datozen hilabeteetan, lau lantalde berezitu
sortuta. Komunitatearena da bat: zaintzan zer funtzio izan dezakeen eta nola eragin dezakeen aztertzera gonbidatu dituzte herritarrak.

Z

aintza eredua eraldatzeko parte-hartze prozesua martxa
betean da: lehenengo fasea
bukatu, eta bigarren fasean sartu berri da.
Ekosistema berriaren oinarriak finkatuta,
datozen lauzpabost hilabeteetan hori inplementatzeko bide orria prestatzea izango dute helburu, udazkenerako esku artean izan eta 2023an “eraldaketara bidean
urrats praktiko eta sendoak egiten hasteko”, Agurtzane Solaberrieta Mesa Usurbilgo
alkatearen esanetan.
Zaintzaren alorrean orokortua den eredua
da nagusi Usurbilen ere, Ainara Tomasena
Matia Institutuko kideak azaldu duenez:
“Zaintza eremu pribatura mugatzen du, eta
zaintzaren karga, hein handi batean, familiaren gainean erortzen da, honek dakarkien
karga, pisu eta estresarekin”. Zaintza mota
hori, gainera, zerbitzuetan oinarritua dago,
Tomasenaren esanetan, eta hori aldatzeko
beharra nabarmendu du: “Pertsonak behar
dituen zerbitzuen kudeaketan oinarritzen
da egungo eredua: pertsona bera erdigunean jarriko duen eredu bat behar dugu,
zaintza eremu publikora atera eta komunitate osoa inplikatuko duena”.
Hori horrela, parte-hartze prozesuaren
lehenengo fasean pertsona ardatz duen
arreta ereduaz hausnartu eta horren bueltan Usurbilen eraiki beharreko ekosistema definitu dute, baita ekosistema horren parte diren zerbitzu, ekipamendu eta
eragileak zehaztu eta bakoitzaren gaineko diagnostikoa osatu ere. Zaintza ereduaren eraldaketan “pixkanaka” landu beharreko zenbait gako nabarmendu ditu Tomasenak: besteak beste, pertsonaren nahi
eta desioetan oinarritzea, lotura afektibotik
zaintzen dutenen zaintza, zaintzaile profesionalen lan-baldintza duinak bermatzea,
erantzunkidetasuna, komunitatearen inplikazioa, eragileen arteko koordinazioa
eta erakundeen konpetentzia hesiak gainditzea.
Bigarren fasean, Usurbilgo ekosistemarako
irudikatutakoak gauzatu ahal izateko bide
orria prestatuko dute, eta, horretarako,
prozedura metodologikoa egokitu: talde operatibo berezituak sortuko dituzte,

Zaintzaren parte-hartze prozesua gidatzen ari den talde eragilearen zenbait ordezkari.

BILERA DEIALDIA

Komunitatearen rola
zaintzan
Martxoaren 16an, Potxoenean,
18:30ean.
aurrerantzean ere zaintzaren ertz guztien
parte-hartzea bermatzeko. Zehazki, lau
talde izango dira, eta bakoitzak bere gai eta
erritmo propioak izango ditu: zerbitzuak
(enpresetako ordezkariak, langile profesionalak zein etxeetan lanean ari direnak);
erabiltzaileak (zaintza behar dutenak eta
haien senideak); gizarte zerbitzuen lantaldea eta komunitatea edo herritarrak.
Etxez etxeko zaintza zerbitzua eskainiko
die udalak senideei eta etxeetan lanean ari
diren langileei, nahiko balute, prozesuan
parte hartu ahal izateko.
Kolektiboki eraikitzearen garrantzia
Hemendik aurrerako lanak ugariak dira, alkatearen esanetan, eta horrek lehentasunak jartzera eraman ditu: “Ezin ditugu lan
guztiak aldi berean gauzatu, eta, beraz,
eraldaketa gradualki eta arian-arian gauzatu behar dugu”. Hala, hiru eremutan kokatu
dituzte lehentasunak: etxez etxeko zerbitzuaren eraldaketa; oinarrizko gizarte zerbitzuen eraldaketa, arreta eredu berria ardatz hartuta; Usurbilgo zaintza ekosistema
sortzeko eta abian jartzeko prozesua ebaluatzea, zaintzak behar dituzten pertsonen
bizitzan, zaintzen dituztenengan eta ekosistemaren parte diren inplikatutako eragile
guztiengan duen eragina aztertuz.

Usurbil herri zaintzailea izateko, egun
zaintzaren alorraren aritzen diren eragile
eta norbanakoez gain, talde eragileak ezinbestekotzat jo du komunitatearen edo herritarren parte-hartzea eta guztien arteko
lankidetza. Hala, bigarren fasean sortutako
lau lantaldeetako bat komunitateari eskainitakoa izango da: komunitateak zaintzan
zer funtzio izan dezakeen eta nola eragin
dezakeen definitu nahi dute herritarrekin.
Horregatik, bilerara deitu dituzte: hilaren
16an izango da, Potxoenean, 18:30ean.
Zaintza ereduaren inguruko gogoeta modu
kolektiboan egitea bultzatu dute, hasieratik,
ekosistemaren eraikuntzak ere kolektiboa
beharko duela garbi izanda. Prozesuaren
egungo egoeraren berri emateko aurkezpenean, horren garrantzia nabarmendu dute
talde eragileko ordezkariek. Hala adierazi
du DYAren ordezkari aritu den Maider Makazagak: “Niretzat oso prozesu aberatsa
izaten ari da, bi arrazoirengatik. Batetik,
prozesuaren abiapuntuan pertsona jarri
delako, eta, bestetik, lanketa hau egiteko
zaintzaren erpin desberdin horiek guztiak
kontuan hartu direlako”. Izan ere, Makazagaren esanetan, gakoa da hori halako
prozesu bat arrakastatsua izateko. “Denok
daukagu zeregina eta zeresana gai honetan: batzuetan zaintzaile izango gara, eta
beste batzuetan zaintza beharko dugu.
Baina, gainera, ezin dugu soilik zaintzaileen
eta zainduen arteko harreman hutsean
zentratu, beharrezkoa da eragile guztiak
inplikatzea. Abiapuntua bera oso aberatsa
izan da, eta nabaritu da prozesuaren garapenean”.

Los primeros pasos
para implementar
el nuevo modelo de
cuidados de Usurbil
se darán en el 2023

Zabalik dago dirulaguntzak
eskatzeko epea,
apirilaren 5era arte

El proceso participativo para transformar el modelo actual de cuidados está a punto de adentrarse en
la segunda fase. Fijadas las bases del
nuevo ecosistema de cuidados, la siguiente tarea consistirá en definir una
hoja de ruta para su implementación.
Lo harán en los siguientes cuatro o
cinco meses: según sus previsiones,
quieren tener esta guía lista en otoño,
para así poder empezar a dar pasos
prácticos y firmes a partir del 2023.

Dirulaguntza eskaerak digitalki tramitatzeko formazio saioa eskainiko du udalak

En Usurbil, actualmente, se repite el
fenómeno generalizado en este tema,
según ha explicado Ainara Tomasena,
miembro del Instituto Matia: “Los cuidados se limitan al ámbito privado, y
la carga, en su mayoría, recae en los
familiares”. Este modelo de cuidados,
según Tomasena, se basa en los servicios, y es necesario cambiarlo: “El
modelo actual se basa en gestionar
aquellos servicios que necesitan las
personas: necesitamos un modelo
que ponga en el centro a las personas, sacar los cuidados a la esfera pública e implicar a toda la comunidad”.
En la primera fase del proceso participativo han reflexionado en torno al
modelo que se centrará en las personas y el ecosistema que debería de
construirse a su alrededor, señalando
a todos los agentes, servicios y equipamientos. También han señalado las
claves a trabajar para la transformación del modelo actual: basarse en los
deseos de las personas, el cuidado de
las personas cuidadoras, garantizar
condiciones laborales dignas de los y
las profesionales de cuidados, la corresponsabilidad, la implicación de la
comunidad, la coordinación de todos
los agentes y superar los impedimentos de las competencias administrativas.
En la segunda fase, modificarán el
método de trabajo, y crearán cuatro
grupos para trabajar temas específicos. Uno de estos grupos corresponderá a la comunidad, a los y las vecinas de Usurbil en general, ya que el
grupo motor cree que es imprescindible que la comunidad se implique en
los cuidados. Por ello, han convocado
una reunión abierta para el 16 de
marzo, a las 18:30, en Potxoenea: reflexionarán sobre el rol a adoptar por
la comunidad en los cuidados.

martxoaren 14an. Aurten, guztira, 802.200 euro bideratuko ditu dirulaguntzetara.

U

dal-dirulaguntzak
eskatzeko
epea zabalik da dagoeneko:
gehientsuenak apirilaren 5era
arte eskatu ahal izango dira, egun hori
barne. Otsailaren 17ko tokiko gobernu batzordean onartu zituzten dirulaguntzen
oinarriak: hilaren 8an argitaratu dituzte
GAO Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, eta,
beraz, hilaren 9tik irekita dago eskatzeko
epea. Guztira, 802.200 euro bideratuko ditu
udalak dirulaguntzetara.
Pertsona fisikoek, orain arte bezala, presentzialki edo telematikoki aurkeztu ahal
izango dituzte eskariak; pertsona juridikoen
kasuan, ordea, soilik telematikoki egin ahal
izango dute. Hori dela, udalak formazio
saioa eskainiko du eskariak digitalki tramitatzen laguntzeko: martxoaren 14an izango
da, Potxoenean, 18:00etan.
Dirulaguntza gehientsuenak apirilaren 5era
arte eskatu ahal izango dira. Ohi bezala, ordea, badira salbuespenak: batetik, Usurbil
Zabalik eta Hasiz Hazi lerroetarako epea
irailaren 30era bitartekoa izango da, eta,
bestetik, kirol arloko norgehiagokakoak ez
diren dirulaguntzetarako epea urriaren 28a
izango da.

Abierto el plazo para
solicitar las ayudas
municipales
Ya se pueden solicitar las ayudas municipales: se podrán solicitar hasta el
5 de abril, incluyendo ese mismo día.
En el 2022, el ayuntamiento destinará
802.200 euros a dichas ayudas.
Las personas físicas, como hasta ahora, podrán presentar sus solicitudes
tanto presencialmente como telemáticamente; las personas jurídicas, sin
embargo, solo podrán hacerlo telemáticamente. Por eso, el ayuntamiento ha organizado una sesión de formación para todas aquellas personas
que necesiten ayuda para solicitar las
subvenciones telemáticamente: será
el 14 de marzo, en Potxoenea, a las
18:00.
Casi todas las ayudas se podrán pedir
hasta el 5 abril, excepto tres. Por un
lado, el plazo máximo para las ayudas
Usurbil Zabalik y Hasiz Hazi será el 30
de septiembre y, por otro, el plazo
para las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva en el área de
deportes será el 28 de octubre.

Gidabaimena euskaraz aterata, saria
Buruntzaldeko sei udalek bultzatuta, 2021ean gidabaimenaren atal teorikoa euskaraz ikasi eta azterketa euskaraz egin dutenen arteko zozketa egin
dute. Usurbilgoen artean, Malen Lanz izan da sariduna: 400 euroko saria
jaso du. Hamabi urte dira ekimena martxan jarri zutenetik eskualdean, eta,
ordutik, 1.192 lagunek atera dute gidabaimena euskaraz.

Aranerrekako proiektuaren dimentsio osoa erakusten duen planoa: 5,5 Ha-ko azalera hartuko luke naturguneak.

Naturgune zabal eta irisgarria, herrigunean
Aranerrekarako proiektua landu du Iñigo Segurola paisajistak, udalarekin elkarlanean: gunea garatzeko irizpide bateratuak finkatu dituzte,
balizko esku-hartzeetarako oinarri: interesgune berriak eta bide-sare luzeagoa sortzea proposatu dute Aranerreka garatu eta sendotzeko.

A

ranerreka osorako garatutako
proiektua aurkeztu du Iñigo Segurola paisajistak, Sutegin. Udalarekin elkarlanean, gunea garatzeko irizpide bateratuak finkatu dituzte, etorkizunean
egon daitezkeen balizko esku-hartzeetan
oinarri gisa balio dezaten. Aranerrekaren
mutur batean hasiak dira obrak: Aburuza
enpresa etxebizitzak egitekoa da Agerrazpin, baina horren aurretik eremu horretako
urbanizazio lanak egiten hasi da. Segurolak
egin du gune hori urbanizatzeko proiektua,
eta, beraz, udalak hari eskatu dio Aranerreka osorako proiektua idaztea: kostu osoa
1,2 milioi euro ingurukoa da.

Proiektua erabat gauzatuko balitz, 5,5 Hako naturgune zabal eta irisgarria izango
luke Usurbilek, herrigunean bertan. Hona
proposatzen diren puntu nagusiak:

1. PARKEAREN BI MUTURRAK
Hiru erakarpen gune sortzea proposatzen
du: bi, hain justu, parkearen mutur banatan
leudeke. Haren esanetan, mutur bakoitza
espazio erakargarriak izateak jendeak bertara sartu nahi izatea eragingo luke, eta,
hala, espazioaren erabilera handitu.
Herrigunetik gertuen dagoen muturrak

“amaiera ubeldua” du, haren iritziz: “Leundu
ezin den amaiera da”. Gune hori erakargarri
bihurtzeko, beraz, bi aldaketa nagusi proposatu ditu: zuhaitzak landatzea eta gunearen
mailan bertan erreka gurutzatzeko aukera
emango lukeen zubia sortzea (Aranerreka
barruko bide sarearekin lotuta).
Agerrazpiko aldea garatzeko bestelako proposamena egin du: herrigunetik urrunago
egonda, atseden gune bat sortuko dute,
mahaiak eta bankuak jarri eta zuhaitzak
landatuta. Baserrietara autoz joateko bide
berri bat irekiko dute, Aranerreka soilik
oinezkoentzako gune bihurtuz.
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estuegia da. “Estrategikoa izan daitekeen
leku bat da, irudi argia, irekia eta identitateduna sortzetik abiatuta”.
Hain zuzen, leku horrek behar luke izan
Aranerrekaren hirugarren erakarpen
gunea, Segurolaren ustez. Euri urak filtratzeko sistema natural baten bidez, urarekin harremana izango lukeen gunea sortzea proposatu du Segurolak.

5. BESTELAKOAK: LANDAREDIA
Agerrazpi inguruko urbanizazio lanak, hasita.

2. BIDE-SAREA ETA SARBIDEAK
Paseorako ibilbide lineal bat baino ez
edukitzea zuzendu beharreko alderdi
negatibotzat du Segurolak. Horregatik,
bide-sare bat sortzea proposatzen du, paseoan joaneko bide bat eta itzulerarako
beste bat erabili ahal izateko, joan-etorria
bide beretik egin ordez. Egun jada badagoen bidearen ereduari jarraituko lioke bide
sare berriak, hau da, aglomeratu asfaltikozko zoladura izango luke.
Horrez gain, irisgarritasuna bermatze aldera, ibilbidean zehar hainbat sarrera eta
irteera puntu sortzeko beharra nabarmendu du, ikusgarriak eta hurbilekoak izango
direnak. Horrek, aldi berean, paseoak nahieran luzatu edo mozteko aukera emango
lieke erabiltzaileei.

3. KALEZARREKIN LOTURA
Kalezarren eta Aranerrekaren arteko harremana hobetzeko, oinezko bide bat egitea
proposatzen da, erreka errespetatuz. Horrekin batera, Belmonte kalean, egungo
paisaiari eutsiz, hiri baratzeak sortzea proposatzen du Segurolak, egurrezko trabesa
ekologikoz sortutako egitura baten bidez
antolatuta. Horrez gain, baratzeak Belmonte kalearekin lotzeko, armaila itxurako egitura bat proposatu du: “Bi izaera izan ditzake:
hormigoizko armaila eta bertikaltasuna
antolatzeko korten altzairuzko egiturak.
Eremu lauean, soropila”.

4. ERDIGUNEA
Segurolaren esanetan, Aranerrekaren erdiko puntua, Puntapaxko zubiaren ingurua

Sustatu beharreko alderdi positibotzat jo
ditu Segurolak, batetik, haltzadiko galerian
dagoen basoaren egoera ona eta, bestetik,
soropil eta belardi eremu irekiak, segurtasuna transmititu eta jarduera ugaritarako
espazio izan daitezkeelako. Zuzendu beharrekotzat jo ditu, aitzitik, gehiegizko itzalguneak eta iluntasuna, genero ikuspegitik
sortzen duten segurtasun falta tarteko.
Zuhaitzak, parkearen bi muturrez gain,
eremuaren erdigunean eta Belmonte
kalearen amaieran sortuko litzatekeen sarbide eta bide sarearen ertzean ere landatuko lirateke. Erdigunean haritzak eta gereziondoak proiektatu ditu; bide sarearen
ertzean, sagarrondoak; herrigunetik gertuen dagoen muturrean, sahats negartiak,
metasekoiak eta pago nigartiak; Agerrazpiko muturrean, taxodiunak. Belmonte
kaleko eskoilera berdetzea ere proposatu
du, landare igokariak jarrita.

Un espacio natural amplio y accesible, en el centro del municipio
El paisajista Iñigo Segurola ha elaborado un proyecto para Aranerreka, en colaboración
con el ayuntamiento. Además de fijar criterios para su posible desarrollo en el futuro,
han propuesto crear nuevos puntos de interés y alargar la red de camino existente.

El paisajista Iñigo Segurola ha presentado públicamente el proyecto
que ha elaborado para Aranerreka.
Lo ha hecho en colaboración con el
ayuntamiento, para que las posibles
intervenciones que se puedan hacer
allí en un futuro tengan una base ya
establecida. Actualmente, ya están
urbanizando uno de los extremos de
Aranerreka: la empresa Aburuza va a
construir viviendas en Agerrazpi, pero
primero ha decidido urbanizar el entorno. Es por ello que el ayuntamiento
le ha pedido a Segurola que elabore
un plan teniendo en cuenta Aranerreka en su totalidad. Si el proyecto se
desarrollara del todo, Usurbil tendría
un espacio natural amplio y accesible
de 5,5 Ha en el centro del municipio.

Estos son los puntos más importantes
del proyecto:
1. Se plantea crear por lo menos tres
puntos de interés, y dos de ellos serían
los dos extremos de Aranerreka, con el
fin de atraer a más gente. El extremo
más cercano al centro del municipio es
“oscuro y difícil de suavizar”, y por eso
ha propuesto plantar árboles y crear un
punte a la altura de Aranerreka, conectado a la red de caminos. En Agerrazpi, crearán un área de descanso y ocio,
con mesas y bancos. También abrirán
un nuevo acceso para que los coches
puedan llegar a los caserios, convirtiendo Aranerreka solo para peatones.
2. Red de caminos y accesos. Se pro-

pone crear una red para pasear, con
más puntos de acceso y salida desde y
hacia Aranarreka, más visibles y accesibles que los existentes.
3. Conexión con Kalezar. Para mejorar
la relación entre Kalezar y Aranerreka se propone crear un camino para
peatones. Además, se propone crear,
manteniendo el paisaje actual, un parque de huertos públicos y una tribuna
para acceder desde la calle Belmonte.
4. El centro del parque. Sería el tercer
punto de interés. Se plantea crear un
sistema natural para filtrar las aguas
pluviales.
5. Se plantarán diferentes especies de
árboles. Se considera que se deben
corregir los espacios más oscuros, y
potenciar aquellos espacios abiertos
que permitan realizar todo tipo de actividades y aporten seguridad.

UXUE ALBERDI ESTIBARITZ, idazlea

“Iruditzen zait, batzuetan, errazagoa
distopia bat imajinatzea, utopia bat baino”

T

xirikorda belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioa abiapuntutzat hartuta, hirigintza genero
ikuspegiarekin lantzeak eragin
dezakeen eraldaketa irudikatu du Uxue
Alberdi Estibaritz idazle eta bertsolariak (Elgoibar, 1984) Ibaia kontakizunean. Alternatiba eta utopien etorkizuna irudikatzen duen
Zirriborroak eta gero bildumaren barruan.
Luz eta Izaro dira protagonistak: Txirikordaren sorreran parte hartu zuen 80 urte inguruko bikote bat.
Nondik hasi horrelako lan bat?
Hirigintza feministaren premisetako bat da
segurtasuna ematen diguten gauzetako
bat dela jakitea non gauden eta irteera
posibleak non dauden. Horri heldu nion,
lehenik. Hiri batean segurtasuna eman
diezaguke jakiteak non dagoen ibaia, non
itsasoa, garraio publikoa, nolakoa den argiztapena... Hori Usurbilera eramanda, pentsatzen jarri nintzen zerk emango ligukeen
segurtasuna, etorkizun horretan, gizakioi,
eta segituan otu zitzaidan ingurua izendatzen jakitea izan zitekeela.
Emakume zahar bat gauez paseatzen:
hori izan zen izan nuen lehenengo ideia. Ez
dauka beldurrik, badakielako hor entzuten
duen hegazti hori urubia dela, usainak
identifikatzen daki, badaki zer zapaltzen ari
den, badaki nor bizi den non, nola funtzionatzen duen herriak, ibaiak... Horrek eraman ninduen ikertu behar izatera hegaztiez, landarediaz, toponimiaz... Bi goiz oso
pasatu nituen Usurbilgo toponimia aztertzen. Dena den, leku izenak ez ditut modu

dela

errazagoa dela distopia bat imajinatzea,
utopia bat baino.

“Nire gizarte utopikoa ez
da, noski, XVIII. mendea
bezalakoa, baina, agian,
beldur pixka bat badio
hipermodernizazioari”
UXUE ALBERDI ESTIBARITZ
Idazlea

hertsian erabili: ipuinean zelai gisa agertu
dudana, beharbada, aldapa bat izango da
errealitatean.
Zer moduzko ariketa izan da zuretzat?
Oso-oso interesgarria izan da, eta zaila;
Harkaitz Canok esan zuen egin zioten enkargurik zailena zela, eta hala izan da niretzat ere. Ipuin labur batean irudikatu behar
izan dugu, pertsonaia eta gertaera batzuen
bitartez, zerbait utopikoa; ipuinek, ordea,
normalean, gatazka bat izan behar dute,
hori delako ipuina aurrera daraman motorra. Horregatik, batzuetan iruditzen zait

Irudikatu duzun utopia horretan Txirikorda da Usurbilgo etxebizitza kolaboratibo zaharrena, beste hiru sortuko baitira
gerora, baina gatazka ere txertatu diozu,
Luzen eta Izaroren semearen bidez.
Pentsatu nuen gerta daitekeela seme batek
erabakitzea amaren utopia horretan ez duela bizi nahi, nolabait, semea errebelatzea
amaren utopiaren kontra: nola eragingo
liokeen horrek pertsonaiari emozionalki, ze
zulo den hori, zulo hori gorabehera jarraitu
ote daitekeen utopiarekin ala ez... Batzuek
irudikatutako utopia batean bizi nahi ez
duten beste horien ihes hori nola digeritzen
den, zer gertatzen den hor... Zeren iruditzen
zait historian irudikatu diren utopia guztiek
izan dituztela bertan bizi nahi ez duten pertsonak. Askotan aipatzen da edo oso erraza
da esatea denontzako mesede den hori bilatu behar dugula, baina zer da denok? Eta
batzuek ez badute nahi, zilegi da euren pribilegioei eustea?
Tokikoaren zein gertukoen zaintzak pisu
handia du utopia honetan, ezta?
Badakit nik irudikatutako etorkizunak
XVIII. mendea ematen duela, hori horrela
da [barreak]. Nire gizarte utopikoa ez da
,noski, XVIII. mendea bezalakoa, baina, agian, beldur pixka bat badio hipermodernizazioari; desazkundea aipatzen denean ere
badauka zerbait hortik. 2021aren hasieran
idatzi nuen hau, pandemia betean geunden, eta nahi gabe ere, hori islatu egiten da
pentsatzeko edo irudikatzeko unean.

Jai Batzordeak Santixabelak antolatzeko urratsa egin du
Santixabelak ohiko ereduari eutsiz antolatzeko aukeraren alde egin du jai batzordeak, baldin eta osasun egoerak ahalbidetzen badu. Jaietako egunak zeintzuk izango diren ere adostu dute: ekainaren 29tik
uztailaren 3ra. Covid19a dela eta, 2020an
eta 2021ean ez da Santixabelak ospatzerik
izan, eta, horren ordez, Kultur Bira antolatu
dute, osasun neurriak bete eta, aldi berean,
kultur eskaintza bermatzeko: ekitaldiak
uztaila osoan banatu eta herriko hain-
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bat txokotan antolatu dira bi urtez. Eusko
Jaurlaritzak osasun larrialdi egoera indargabetu ostean, herriko festen ohiko eredura itzultzeko aukera mahai gainean jarri du udalak, eta proposamenarekin bat
egin zuen jai batzordeak. Hala, aurten ez da
Kultur Birarik izango, baina horren zenbait
alderdi ohiko ereduan txertatzearen alde
egin dute. Antolaketarekin jarraitzeko hurrengo bilera martxoaren 28an egingo
dute, Potxoenean, 18:30ean.
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