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Zubietaz, batzar nagusietan
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

G

ipuzkoako Batzar Nagusietan
ponentzia bat eratu berri da, lurraldeko udal barrutiak arautzen
dituen foru araua berrikusteko. Hiru hilabetez arituko da lanean, eta udal, elkarte, auzo-batzar edota toki entitateetako
ordezkarien agerraldiak antolatu dituzte.
Esaterako, Ereñozu-Hernani, Itziar-Deba,
Angiozar-Bergara, Ezkio-Itsaso edota Igeldoko ordezkariek hartu dute hitza, dagoeneko. Zubietako egoeraz aritzeko gonbita
luzatu ziguten: martxoaren 23an han izan
ginen Zubietako Herri Batzarreko kideak,
Eneko Goia Donostiako alkatea eta ni neroni Usurbilgo Udalaren izenean.
Nire irudiko, ekimen honek aukera berria
zabaldu beharko luke Zubietarentzat, eta
hala izan dadila eskatu nuen. Hona hemen
plazaratu nituen ideia nagusiak:
1) Geure egiten dugu zubietarren ikuspegia: Zubieta herria da, nahiz egungo egituraketa administratiboan udalerria ez den.
Guk babesten dugu zubietarren erabakitzeko eskubidea: uste dugu zubietarrak
badirela nor beren herriaren orainaz eta
geroaz erabakitzeko, eta burujabe izateko
eskubidea dutela.
2) Joxe Ramon Zubimendik idatzitako Zubieta mila urteko herria liburua irakurtzera
gonbidatu nituen. Liburua irakurtzean
jabetuko gara Zubietako komunitatea ez
dela oraingoxeko kontua. Usurbil hiribildua egin zenerako bazela Zubietako komunitatearen aipamenik. Milurteko errepasoaren ondotik jabetuko gara, ordea,
Zubieta ia esku hutsik iritsi dela garaiotara,
autonomia puska handia galdu duela XX.
mendean, eta gaur egungo administrazio-ereduak, 1996an ezarri zenak, ez diela
erantzuten zubietarren nahi eta beharrei.
Eredu horrek Zubietako Herri Batzarrari
nolabaiteko gestio-gaitasuna eta Zubietaren batasuna aitortzen ditu; alabaina, gauza bat da filosofia, eta bestea da
praktika, azken urteetan Donostiako eta

Gipuzkoako erakundeetatik sustatu dituzten proiektu urbanistiko eta kutsakorrek
(errauste planta, Eskuzaitzeta, espetxea...)
erakusten duten bezala.
3) Zubieta zer den eta besteoi zer eskaintzen digun baloratzeko eskatu nien, ikuspegi utilitarioa alboratuta. Zubietak bere
izaera errespetatzea eta sendotzea merezi
du: horretan saiatu gara Usurbilgo Udaletik, HAPOa oinarri, ‘Guk Zubietan zer?’ lelopean garatutako parte-hartze prozesuan.
4) Egungo antolamendu administratiboak ez du lege-babesik, eta, beraz, ez da
loteslea. Borondate politikoa ez da aski.
Behar-beharrezkoa da udalon barne-funtzionamenduak egokitzea Zubietaren berezitasunari tokia egiteko.
5) Auzo/herri guztien Usurbil eraiki nahi
badugu, udaleko funtzionamendua eta
antolaketa egokitu beharrean gara, auzo/
herriek udalean ahots propioz jardun dezaten. Halaxe dago jasota gure legealdiko
planean eta horri ere ekin beharko genioke, elkarlanean.
6) Ponentzia honek aukera berria zabaldu
behar luke Zubietaren batasuna indartzeko, herri-izaera sendotzeko, babes juridikodun administrazio-eredu bat egituratzeko,
eta, azken batean, Zubietaren borondatea
errespetatuko duen marko bat garatzeko.
Zubietaren armarriak dio Zubieta, batu ez
banandu. Ez da kasualitatea armarriko irudia zubia izatea. Izena bera ere hortik datorkio. Izena eta izana bat. Eraiki ditzagun
besteok, beraz, Zubietarekin zubiak.
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Recientemente se ha constituido una ponencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa para debatir la revisión de la Norma
Foral reguladora de las demarcaciones
municipales de Gipuzkoa. Se han organizado comparecencias de representantes de ayuntamientos y entidades locales, como por ejemplo, Ereñozu-Hernani,
Itziar-Deba, Angiozar-Bergara, Ezkio-Itsaso,
Igeldo... Nos invitaron a hablar de la situación de Zubieta, y planteé las siguientes
ideas:
1) Zubieta es un pueblo, aunque en la configuración administrativa actual no sea un
municipio, y creemos que los y las zubietarras tienen derecho a decidir sobre el presente y el futuro de su pueblo.
2) Les recomendé leer un libro escrito por
Joxe Ramon Zubimendi titulado Zubieta
mila urteko herria (Zubieta un pueblo de mil
años), para saber qué ha sido y qué es Zubieta en la actualidad. Para cuando se creó
la villa de Usurbil ya había alusiones a la
comunidad de Zubieta. Zubimendi, tras un
repaso milenario, descubre que Zubieta ha
llegado a la actualidad casi con las manos
vacías, que ha perdido mucha autonomía
durante el siglo XX y que el modelo administrativo actual, de 1996, no responde a las
necesidades de los y las zubietarras. Este
modelo otorga a la Herri Batzarra cierta capacidad de gestión y la unidad de Zubieta;
sin embargo, una cosa es la filosofía y otra
la práctica, como demuestran los proyectos
urbanísticos y contaminantes que se han
promovido en Zubieta en los últimos años
por las instituciones de Donostia y Gipuzkoa.
3) Por eso les pedí que valoraran lo que es
Zubieta y lo que nos puede ofrecer a los
demás, dejando a un lado su visión utilitaria. Zubieta merece que se respete y
se consolide el carácter que tiene. Es lo
que hemos intentado desde el Ayuntamiento de Usurbil, en el proceso participativo ‘Guk Zubietan zer?’.
4) Esta iniciativa de las juntas generales debería abrir una nueva oportunidad para
reforzar la unidad de Zubieta, fortalecer su
carácter como pueblo, articular un modelo
de administración con cobertura jurídica y,
en definitiva, desarrollar un marco que respete la voluntad de Zubieta.

Usurbilgo Udalak eta Behemendi elkarteak
baserri konposta abiatu dute, elkarlanean
Herrian sortutako hondakin organikoaren zati bat Lartzandieta baserrian konpostatzen hasi dira: urtean 48 tona hartzeko gaitasuna du.
Abenduan hasita, hirutan egin dute: lehenengo hustuketaren prozesua amaitzear da, eta zer nolako konposta lortu den aztertuko dute.
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surbilgo Udalak eta Behemendi
elkarteak baserri konposta abiatu dute, elkarlanean. Herrian
sortutako hondakin organikoa herrian bertan kudeatzea du helburu proiektu pilotu
honek: abenduan hasi zuten, Txokoaldeko
Lartzandieta baserrian, eta hirutan egin
dute prozesua. Udalak bideo bat egin du
baserri konposta zer den eta nola egiten
den erakusteko: udalaren Youtubeko kanalean eta usurbil.eus-en ikus daiteke.
Baserritarrek eta Behemendik hartzen dute
parte baserri konpostaren egitasmoan,
udalarekin batera. Gai organikoak Behemendiren esku uzten dira, herriko baserritarrek azpiegitura egokien bidez konposta
sortu eta erabil dezaten. “Hori bezain sinple, eta hori bezain eraginkor. Herrian sortutako hondakin organikoa herrian bertan
kudeatzea da helburua, ikuspegi zirkularra
landuz. Sortutako hondakina naturara itzuliko dugu, kalterik eragin gabe, eta modu
probetxugarrian, gainera: hondakinak lehengai bihurtzen ditugu”, nabarmendu du
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak.
Udaleko ingurumen eta nekazaritza
teknikari Ibon Goikoetxeak azaldu duenez,
planta txikia da Lartzandietakoa: “Urtean, 700-800 tona biohondakin biltzen dira
Usurbilen, eta horietatik 48 konpostatuko
ditugu bertan”. Prozesua “oso sinplea” da,
Goikoetxearen esanetan: “Biohondakina
baserrira eramaten da, eta han baserritarrak prest utzi duen egituratzailearen gainean botatzen da. Traktorearen eta bolteadoraren laguntzarekin biohondakina eta
egituratzailea nahastu, eta errenkada batean prest uzten dugu, konpostaje prozesua
has dadin”. Errenkada estalita utzi, eta
lauzpabost hilabetean lortuko du nekazariak bere baserrian erabiltzeko moduko konposta. “Bitarte horretan, hainbat lan egin
behar dira, bide onean doala ziurtatzeko:
tenperaturak hartu, hezetasuna kontrolatu,
aldian aldiro guztia nahastu berriz...”.
Abenduan jarri zuten martxan proiektua:
hirutan egin dute prozesua, eta, beraz, hiru
errenkada daude Lartzandietan. Abenduko errenkadaren konpostatze prozesua
amaitzear da: aztertzera bidaliko dute, eta
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(1) Proiektuaren aurkezpeneko irudia; (2) errenkadak hustuketaren datarekin identifikatzen
dituzte; (3) errenkada egiten; (4) organikoa eta egituratzailea nahasten; (5) orain arteko
hustuketak: martxokoa ezkerrean, otsailekoa erdian eta abendukoa eskubian.

gutxi barru jakingo da zer nolako konposta
lortu den.
Baserriko lanaren osagarri
Nekazal eremuetarako zerbitzuak sortu eta
antolatzea da Behemendiren helburuetako
bat, bertako biztanleen beharrak asetzeko,
Mikel Zendoia Laskarai elkarteko kideak
azaldu duenez: “Baserri konpostak bete-betean egiten du bat helburu horrekin, gure
ustez: nekazarien eguneroko lanen osagarri izateaz gain, euren jarduna bultzatu eta
indartzen baitu”.
Koldo Huegun Zapirain nekazaria,
Lartzandieta baserrikoa, bat dator

Zendoiarekin: “Ikusi dugu kaleko organikoa konpostatzeko proiektu hau
eta baserriko jarduna erabat uztargarriak direla”. Huegunek Bordatxuri ustiategia du, eta oilaskoen hazkuntzan jarduten
du, Lumagorriren barne. Orain, lan hori
eta baserri konpostarena uztartzen ditu.
Baserri konpostarekin, oilaskoen hazkuntzatik eratorritako simaurra aprobetxatzen
du egituratzaile bezala.
Usurbil 0.0. bide orriaren parte
Solaberrietak nabarmendu duenez, Usurbilgo Udalak ibilbide luzea egin du hondakinen kudeaketan, eta baserri konpostarena beste pauso bat da. Ibilbide hori estu

lotuta dago 2009an abiatutako atez ateko
bilketarekin. Horrekin batera, 2011n beste
proiektu aitzindari bat abiatu zuten: auzokonposta. Gaur egun, 575 familiak etxean edo auzoan kudeatzen dituzte beren
hondakin organikoak.
2017an, urteetako gaikako bilketa datu
onek erakusten duten herriko hondakinen
ezagutzan oinarrituta, Usurbil 0.0. hondakinen prebentziorako eta kudeaketarako programa abiatu zuten, Solaberrietak gogoratu
duenez: “Hondakinen kudeaketan 0a izaten
da askotan erreferentzia eta helburua; eta
gure buruarekin zorrotzak izan nahian, 0
bat ez, bi zero jarri genizkion gure ereduari, hondakinen ziklo osoan bikaintasuna
helburu. Emaitzak eskuetan, bide horretan
goaz, nahiz eta badaukagun zer hobetua.
Hau herri lorpena izan da. Eta arrakastaren
arrazoi nagusia elkarlana izan da: udala eta
herritarrok eskutik aritu garelako erronka
kolektibo honetan”.
Usurbil 0.0. sei urterako osatu zuten, eta
hori da udalaren bide-orria. “Horren arabera ari gara urratsak egiten eta egitasmoak abiatzen: baserri konpostarena ere
lan-marko horretan kokatu behar dugu”.

Gaikako bilketak inoizko mailarik
onena izan du 2021ean: %87
Iazko hondakinen bilketaren txostena argitaratu berri dute. Gaikako bilketaren datu onen
ifrentzua bildutako hondakin kopurua izan da: 2019an hasitako beheranzko joera eten da.

Inoizko gaikako bilketa mailarik onena lortu
zen, iaz, Usurbilen: %87,27ra iritsi zen. Halaxe jaso dute 2021eko hondakinen bilketaren txostenean: udalaren webgunean
kontsulta daiteke, usurbil.eus- en. Aitzitik,
datu negatiboa bildutako hondakinen kopuruarena izan zen: 2019tik beheranzko
joera hartua zuen, baina iaz igo egin zen berriz ere, 500kg/bizt.urteko langa gaindituta.
Gaikako bilketaren datuak “oso onak” direla
nabarmendu dute. Hiri hondakinen datuei
begiratuz gero, jauzi nabarmenenak Atez
Ateko sistema ezarri eta berehala eman
ziren, 2009an eta 2010ean: 2008an, gaika,
%30 biltzetik, 2009an %71 eta 2010ean %80

514 kg

2021ean, biztanle bakoitzak
514 kilo hondakin sortu zituen,
2020an baino 36 gehiago.

El agrocompostaje de Usurbil, en marcha
El ayuntamiento y Behemendi han puesto en marcha el agrocompostaje, con el objetivo
de gestionar en el mismo municipio los residuos orgánicos. Además, según los datos recién
publicados de los residuos del 2021, el 87% fueron recogidos de manera selectiva.

El Ayuntamiento de Usurbil y la Asociación Behemendi han puesto en
marcha el proyecto piloto de agrocompostaje. Según ha explicado la alcalde
Agurtzane Solaberrieta Mesa, el objetivo de este proyecto es gestionar los
residuos orgánicos en el mismo municipio. Lo pusieron en marcha en diciembre, en el caserio Lartzandieta de
Txokoalde, y han realizado el proceso
tres veces. El ayuntamiento ha publicado un vídeo para explicar qué es y
cómo se desarrolla el agrocompostaje:
se puede ver en la web usurbil.eus y en
el canal de Youtube del ayuntamiento.
Según ha explicado el técnico de medio ambiente y agricultura deI ayuntamiento Ibon Goikoetxea Retegi, se trata de una planta pequeña: en Usurbil,
anualmente, se recogen entre 700-800
tonas de residuo orgánico y prevén
compostar en Lartzandieta 48 de ellas.
El proceso es sencillo, según Goikoe-

txea: “Se deja el orgánico en manos de
la asociación Behemendi, y se descarga
encima de la materia estructurante previamente preparada por el agricultor.
Con la ayuda de la volteadora y el tractor, se mezcla todo, y lo prepara en una
fila para que comience el proceso”. En
cuatro o cinco meses el compost estará
listo para utilizarlo.
En diciembre hicieron la primera descarga del orgánico, y después han realizado otras dos, una en febrero y otra en
marzo. La primera tanda de compostaje está a punto de terminar el proceso,
que dura entre cuatro y cinco meses: lo
analizarán para saber qué calidad tiene
el compost, antes de que el agricultor
de Lartzandieta Koldo Huegun Zapirain
pueda utilizarlo.
Según Mikel Zendoia Laskarai de Behemendi, el agrocompostaje cumple con
los objetivos de la asociación: crear y organizar servicios para los y las habitan-

biltzera iritsi ziren. Ordutik, nahiko egonkorrak izan dira datuak, baina Usurbilek
gaikako bilketarekiko duen konpromiso
irmoa erakusten dute. Konpostari dagokionez, baserri konpostaren datuak auto- eta
auzo-konposten datuekin batera bildu dira,
“tokiko konposta” izenarekin.
Hondakinen kopuruari dagokionez, guztira, 3.179 tona hondakin bildu dira 2021ean
(2020an baino 166 gehiago), eta biztanle
bakoitzak urtean ekoitzitako hondakin kopurua 514 kilokoa izan da (36 kilo gehiago, biztanleko). Iaz bezala, ordea, Covid19ak eragindako osasun krisiak datuotan
izandako eragina nabarmendu dute.
Urtez urte, bilketa hobetzeko aldaketak egiten saiatzen da udala. Iaz, esaterako, poltsa
berrerabilgarriak banatu zituen doan, Covid19aren bilketa berezituarekin jarraitu
zuen eta auzokonpostaguneetako zein industriaguneetako jarraipena ere hobetu da.

tes del entorno rural, para impulsar su
trabajo. Huegun, agricultor responsable del agrocompostaje de Usurbil, ha
reforzado esa idea con la experiencia
de estos meses: “El proyecto del agrocompostaje es totalmente compatible
con la actividad diaria del caserio”.
Según Solaberrieta, el agrocompostaje era el siguiente paso lógico, tras el
largo recorrido realizado por el Ayuntamiento de Usurbil en materia de gestión de residuos, iniciado en el 2009
mediante la recogida puerta a puerta.
El ayuntamiento dispone de una hoja
de ruta, Usurbil 0.0. desde el 2017,
para la prevención y gestión de los residuos: esa es la base de todos los proyectos desarrollados en materia de residuos, al igual que el agrocompostaje.
Recogida selectiva del 2021: %87
Este último mes el ayuntamiento ha
publicado los datos de la recogida
selectiva del 2021. Según el informe,
el 87% de los residuos fueron recogidos de esta manera. Frente a eso, sin
embargo, el dato negativo ha sido la
cantidad de residuos recogidos: se ha
acabado la tendencia a la baja iniciada
en el 2019, superando los 500kg por
habitante.

Olarriondo garatzeko hirigintza hitzarmen
berri bat adostu dute udalak eta lur jabeek
HAPO berriaren helburuetara eta herriaren egungo testuingurura egokitu dute hitzarmena: eko-auzo gisa antolatu dute,
etxebizitza gutxiagorekin eta irizpide jasangarriak ezarriz. Hasieraz onartu berri dute hitzarmena, martxoko osoko bilkuran.
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larriondo antolatu eta kudeatzeko hitzarmen berri bat adostu
dute udalak eta Olarriondoko lur
jabe guztiek, 2003an sektore horretarako
adostu zen proiektua alboratuta. Izan ere,
ibilbide luzea izan du Olarriondoko sektoreak, eta legealdi hasieratik aritu dira eremu horretarako antolamendu berri bat
adosten, Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak nabarmendu duenez.
Hitzarmen berria hasieraz onartu dute
martxoko osoko bilkuran, EH Bilduren eta
PSE-EEren aldeko botoekin eta EAJren abstentzioarekin. Adostutakoa ez dute epe
motzean garatuko: udalak hasieraz onartu
nahi du HAPO Hiri Antolamendurako Plan
Orokorra udan, eta bertan txertatzeko kon-

promisoa hartu du: behin betiko onartu ostean hasi ahal izango dute garatzen.

Olarriondoko sektorerako lehenengo hirigintza hitzarmena 2003an sinatu zen:
409 etxebizitza egiteko aukera jaso zuten
(merkatu libreko 146; babes ofizialeko 120;
beste 120 tasatu eta 23 etxebizitza sozial).
Horietatik lau etxe antolamenduz kanpo
deklaratu zen Gure Etxea eraikinaren jabeei ordezko etxea emateko izango ziren.
2006 eta 2009 artean sektorea garatzeko
urrats guztiak eman zituzten: obrak hastea
baino ez zen falta, baina 2008ko krisi ekonomikoak zuzenean eragin zion proiektuari.
Udala, 2014an, HAPO idazten hasi zen.
Berrikuspen horretan, Olarriondo neu-

Ezkerrean, Olarriondoko 2003an proposatutako antolamendua; eskuinean, adostu berria.

rriz kanpokotzat jo zen, udalerriaren hazkunde erritmoa kontuan hartuta. Azken bi
hamarkadetan eraikitako etxebizitza kopuruak eta Olarriondon aurreikusitakoek
ematen dute neurria: 20 urtean, 500 etxebizitza inguru eraiki dira (Ugartondokoak
barne); Olarriondon 409 eraikitzea zen asmoa, denak batera. Hala, HAPOren aurrerakinean, hiru aukera jaso zituzten sektore
horretarako: A aukera (250 etxe), B aukera
(300 etxe) eta C aukera (350 etxe).
Olarriondo garatzeko tramite guztiak eginda zeudenez, garapena bertan behera uzteak udala kalte-ordainak ordaintzera behartuko luke. Horren aurrean, HAPOaren
helburu eta irizpideekin bat egiten duen antolamendu berria adostu eta hitzartu dute.

HITZARMEN BERRIAREN GAKOAK
Helburuak. Proposamenak hainbat helburu ditu: hurbiltasunezko inguruak sortzea
eguneroko behar nagusiei erantzun ahal
izateko, funtzio anitzeko eremu biziak sortzea, hirigunearen barnean jarduera ekonomikoa sorraraztea eta lo auzoak sortzea
saihestea.
Erabilera nahasketa. Kale mailan ekipamendu komunitarioetarako eta hirugarren sektorerako hainbat espazio antolatuko dira, eta lur azpian aparkaleku publiko
bat planteatu da. Horrez gain, ekipamendu komunitariorako hiru partzela izango
dira. Komertziorako erabilerak, nagusiki,
Puntapax kalean sortuko den plaza txiki batean antolatuko dira, Olarriondori eta Munalurrari ez ezik, Ugartondori ere zerbitzua
emateko.
Etxebizitza kopurua. Hitzarmenean, aurrerakinean planteatutako B aukerara hurbildu
dira: Olarriondo osoan 316 etxe egiteko aukera emango dute (2003an adostutakoak
baino %23 gutxiago), etxebizitza eraikigarritasuna %35 txikituz. Etxebizitza horien kopuru altu bat, gainera, babestutakoa izango
da: 316tik babes ofizialekoak 180 izango

dira (%57), tasatuak 62 (%20) eta merkatu
librekoak 74 (%23). Gure Etxea eraikineko
jabeentzako ordezko etxeak lehenengo fasean gauzatuko dira.
Faseak. Olarriondo lau azpieremutan banatutako sektore bakarra izango da. Hau
da, lau fasetan garatuko da Olarriondo,
eta ez dena batera. Udalak ezarriko ditu
sektorea garatzeko epeak, HAPOaren programazioaren bitartez: lehenengo garatuko
dena beheko aldea izango da, Puntapax
kalearen ertzean dagoena. Dena den, eraiki
ahala, azpieremu bakoitzaren funtzionamendua bermatuko da, etorkizuneko faseen mende egon gabe.
Irizpide jasangarriak. Antolamendu berrian, gainera, hirigintza jasangarria eta irizpide ekologikoak nagusitu dira: Olarriondo
eko-auzo bat izan dadin proposatu dute.
Hau da, batetik, auzoa nagusiki oinezkoentzat izango da, auto pribatuentzako sarbide
mugatuarekin. Bestetik, artifizializatutako
lurzoruaren ehunekoa nabarmen murriztuko da, eta, azkenik, etxebizitzen inguruan
berdeguneak eta naturarekin kontaktuan
egongo diren eguneroko bizitzarako elkar-

Nuevo acuerdo, entre el ayuntamiento
y los propietarios, para Olarriondo

guneak nagusituko dira. Urbanizazio mota
horrek, gainera, kostuak nabarmen murriztea ekarriko du: %30 inguru.
Aranerreka. Etxebizitzez gain, Olarriondo
sektorearen zati handi bat (%41) Aranerrekarena izango da: Espazio Libreen Sistema Orokor gisa jasoko dute HAPOan, hau
da, berdegune publiko gisa. Gunea garatzeko proiektua idatzia dute udalak eta Lur
Paisajistak.
Konpromisoak. Hitzarmen berrian, gainera, alde bakoitzak zenbait konpromiso
hartuko ditu. Batetik, lur jabeek, sektorea
garatzeko hainbat epe dituzte zehaztuta,
eta, bestetik, udalari baimena emango diote Aranerrekako lanak jabeen kargura
egiteko, hori lotuta dagoen fasea egikaritu
aurretik: 473.066 euro konprometitu dira
horretarako. Udalak, batetik, hitzarmenean ezarritako zehaztapenak eta antolamendua HAPOan sartuko ditu, eta,
bestetik, 2003-2006 urteen artean sinatutako hitzarmenen ondorioz jabeek ordaindutako 454.545 euroak antolamendu berriak sortutako udalari dagokion %15eko
lagapenarekin konpentsatuko du.

Criteriossostenibles.Hanpropuestoconstruir el sector como un ecobarrio, donde
predominarán criterios sostenibles.

Han adaptado el ordenamiento de la zona a los objetivos del plan general y al contexto
actual, diseñándolo como ecobarrio, con menos viviendas y criterios sostenibles.

El ayuntamiento y todos los propietarios
de Olarriondo han acordado un nuevo
acuerdo para ordenar y gestionar el sector
Olarriondo, dejando atrás el acuerdo del
2003. Este sector ha tenido un largo recorrido: según ha señalado la alcalde Agurtzane Solaberrieta Mesa, las negociaciones para acordar un nuevo ordenamiento
comenzaron con la nueva legislatura.
El acuerdo alcanzado ha sido aprobado en
el pleno municipal de marzo, con los votos
a favor de EH Bildu y PSE-EE y la abstención
del PNV. Aún así, las obras no comenzarán
en un periodo corto de tiempo: el ayuntamiento se ha comprometido a incorporarlo al Plan General de Ordenación Urbana,
que quieren aprobarlo provisionalmente
en verano. Hasta que su aprobación no
sea definitiva no podrán desarrollarlo.
El primer acuerdo para Olarriondo, del

2003, quedó paralizado tras la crisis económica del 2008. Sin embargo, todos los
trámites ya estaban completados, y, por lo
tanto, suspender su desarrollo obligaría al
ayuntamiento ha pagar indemnizaciones.
Por lo tanto, han acordado un nuevo proyecto, adaptado a los objetivos del nuevo plan
general y al contexto alctual, plantea un ecobarrio en Olarriondo, con menos viviendas y
criterios sostenibles:
Objetivos. Crear espacios cercanos para
hacer frente a las necesidades del día a día,
crear zonas vivas multifuncionales, impulsar la actividad económica y evitar crear
barrios-dormitorio.
Usos. Se organizarán, a pie de calle, varias
zonas para equipamientos comunitarios
y el tercer sector, además de un parking
público subterráneo. Además habrá tres
parcelas para equipamientos públicos.

Viviendas. Han planteado 316 viviendas,
23% menos de lo planteado en el 2003.
Gran parte de ellas serán de carácter protegido: 180 VPO (57%), 62 tasadas (20%)
y 74 de mercado libre (23%). Los propietarios de Gure Etxea que quedó fuera de
ordenación obtendrán cuatro viviendas.
Fases. Se desarrollará en cuatro fases y
será el ayuntamiento quien fije los plazos,
mediante el Plan General de Ordenación
Urbana. La primera zona que se desarrollará será la más cercana a Puntapax.
Aranerreka. Gran parte de Olarriondo
(41%) lo completará Aranerreka, quedando registrado como espacio verde público.
Compromisos. Entre otros, los propietarios darán permiso al ayuntamiento para
hacer los trabajos de Aranerreka a su
cargo, y el ayuntamiento compensará los
454.545 euros que pagaron entre 20032006 con la cesión del 15%.

Santuenea Elkarlanean parte-hartze prozesua
bigarren fasean sartu da, etorkizunera so
Auzoari bere osotasunean eragingo dioten epe luzerako proiektuak izan dituzte hizpide, bilera irekian. Horrez gain, udalak eta auzotarrek
epe motzean udal-brigadarekin egingo diren esku-hartze txikiak aztertu dituzte, tokian bertan.

S

antuenea
Elkarlanean
parte-hartze prozesua bigarren fasean sartu da martxoan, bi hitzordu
garrantzitsuren bidez. Batetik, auzoari bere
osotasunean eragingo dioten epe luzerako
proiektuak izan dituzte hizpide bilera irekian, eta, bestetik, udal baliabideekin epe
motzean egin daitezkeen esku-hartze txikiak bertatik bertara ikusteko saioa.
Iaz hasi zuten udalak eta auzotarrek Santuenearen inguruko parte-hartze prozesua,
Hiritik At kooperatibaren gidaritzapean.
Tarte honetan, auzoaren inguruko diagnostikoa egin dute, gabeziak identifikatu eta auzotarren ekarpenak jasoz. Horiek aztertuta,
egin beharreko lanak bi multzotan sailkatu
dituzte: epe motzean, modu errazean egin
daitezkeen esku-hartzeak, batetik, eta epe
luzera begira egin beharrekoak, bestetik.
Lanak, mailaka
Etxealdian urte hasieran egin bezala, epe
motzeko lanak udal-brigadarekin egingo
dituzte Santuenean ere. Izatez, talde eragileko ordezkaritza bat eta udal ordezkari
tekniko zein politiko bana auzoan barrena
ibili ziren, esku-hartze txiki horiez hitz egiteko eta lekuan bertan ikusteko: lanak plani-

Santuenearen beharrak bertatik bertara ikusi zituzten auzoko eta udaleko ordezkariek.

fikatu eta gauzatzea izango da hurrengo
urratsa.
Horrekin batera, auzoari bere osotasunean eragingo dioten proiektu handiagoen
gaiari heldu diote. Epe luzerako lanak dira,

dimentsio handiagokoak baitira: diru-iturriak lortu, proiektuak idatzi eta lizitazioak egin
behar dira. Besteak beste, etxebizitzetan
igogailuak jartzeko aukerez, auzoaren irisgarritasunaz, eta, oro har, espazio publikoaz
hitz egin dute.

El proceso
participativo de
Santuenea,
en la segunda fase
El proceso participativo de Santuenea ha entrado en la segunda fase,
a través de dos citas importantes
realizadas en marzo. Por un lado,
trataron en una reunión abierta los
proyectos de futuro que tendrán repercusión en todo el barrio. Estos serán proyecto a largo plazo, dadas sus
dimensiones: es necesario conseguir
financiación, escribir proyectos y licitarlos.
Por otro, realizaron una visita entre
representantes municipales y vecinos y vecinas para observar, de primera mano, las pequeñas intervenciones que se pueden hacer en un
plazo corto de tiempo utilizando los
recursos propios del ayuntamiento.

San Esteban kalerako proiektua idazten
San Esteban kalea irisgarriagoa izan eta oinezkoei lehentasuna emateko
proiektua idazten ari da udala: ondo bidean, 2022an bertan gauzatu nahi
dute. Etxealdiako bizilagunekin egindako bileran, auzotarrek, besteak beste,
San Esteban kalea egokitzeko eskatu zuten. Dimentsio txikiagoko eskaerak
ere egin zituzten, eta dagoeneko eginda daude: auzoko banku guztiak aldatu
dira, elbarrientzako aparkalekua lekuz aldatu da, eta, Bizkarre kalean, auzora sartzeko zebrabidea margotu dute.

Zapategiko proiektu
industrialari bide emateko
arauen aldaketa onartu dute
Martxoko osoko bilkuran hasieraz eta aho batez onartu dute arauen aldaketa: urrats
garrantzitsua izan arren, bide administratibo “luzea” du aurretik oraindik. Hori dela eta,
bitartean, Gureak-ekin lanean ari da udala, “prozedurak ahalik eta gehien arintzeko”.

Hutsik dagoen Michelingo lurzorua da Zapategi: Gureak-ek eta Balferrek garatuko dute.

Z

apategi industrialki garatzeko udalak, Gureak-ek, Balfer
SL-k eta Michelinek lortutako
hitzarmenak beste pauso administratibo bat eman du, martxoko
osoko bilkuran: aho batez eta hasieraz onartu dute hirigintza ezaugarrien aldaketa puntuala.
Zapategi industrialki garatzeko bigarren
proiektuari dagokio onartu berri den arauen aldaketa. Lehenengo proiektua, Gureak
eta Elkar bertan kokatzekoa, bertan behera
gelditu zen, Covid19a dela eta Elkarrek aurrera ez egitea erabaki ostean. Proiektua
kinka larrian gelditu bazen ere, denen arteko elkarlanari eutsi zioten, Gureak Zapategin gelditzeko bazkide berri baten bila, eta
lortu ere lortu zuten: Balfer SL.
Udalak, Gureak-ek, Balferrek eta Michelinek adostutako hitzarmen berrian,
aurreko proiektuko antolamendua aldatu zuten, eraikigarritasun kargak
gutxituta, proiektua ekonomikoki bideragarriagoa izan zedin. Hirigintza hitzarmen
berria abenduko osoko bilkuran behin betiko onartuta, Gipuzkoako Aldundiaren
Ingurumen Txosten Estrategikoaren ebazpena iritsi da martxoan: “Funtsean, esaten
duena da ez dagoela ondorio esanguratsurik, eta, beraz, aurrera egin dezakegula
proiektuarekin”, azaldu du Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak.
Orain, “bide administratibo luzea” du au-

rretik dokumentuak, alkatearen esanetan.
Lehenik, jendaurrean jarri behar da, eta
dagokien administrazioek txostenak egin
beharko dituzte bitarte horretan. Horiek
guztiak jasotakoan, ikusiko dute ea dokumentua aldatu behar den edo ez, eta osoko
bilkurara eramango dute berriz, onartzeko.
Horren ostean, Eusko Jaurlaritzara bidali
behar da, onespena jaso dezan, eta handik
Gipuzkoako Foru Aldundira bidaliko dute,
Usurbilek 7.000 biztanle baino gutxiago
dituenez, hari dagokiolako behin betiko
onarpena ematea.
Solaberrietak jakinarazi duenez, udalak, bitartean, elkarlanean jarraitzen du
Gureak-ekin, lanak aurreratzen, “prozedurak ahalik eta gehien arintzeko”: “Orain
bide luze bat hasten da udaletik kanpo, halaxe direlako prozedura administratiboak:
guk gure esku dagoena egingo dugu lanak
aurreratu eta arintzeko”.
Arauen aldaketa puntuala urrats “garrantzitsua” da, alkatearen hitzetan,
eta zeregin horretan HAPOa idazten ari den udaleko arkitektoaren lana
nabarmendu
du:
“Arauen
aldaketarako dokumentua, nagusiki, hark idatzia
da, Nekane Azarolaren aholkularitza juridikoarekin. Horrez gain, gure idazkariaren
txostena ere jasotzen du, hemendik aurrerako prozedura zein den adierazten duena.
Gure baliabideak urriak izan arren, gai izan
gara udalaren baliabide propioekin horrelako proiektu mardula aurrera ateratzeko”.

Han aprobado
el cambio de normas
para desarrolar el
proyecto industrial
de Zapategi
El acuerdo para desarrollar industrialmente Zapategi acordado por
el ayuntamiento, Gureak, Balfer SL
y Michelin ha dado un paso administrativo importante tras el pleno
ordinario de marzo: han aprobado
provisionalmente y por unanimidad
el cambio puntual de las características urbanísticas de Zapategi.
El cambio de normas aprobado ahora corresponde al segundo proyecto conseguido por el ayuntamiento
para desarrollar industrialmente
Zapategi, la parcela de Michelin que
está vacía. El primer proyecto se
acordó con Elkar y Gureak, pero dadas las consecuencias que tuvo Elkar
por la Covid19, decidió no seguir
adelante con el proyecto. Aún siendo
un momento crítico, siguieron trabajando conjuntamente para buscar un
nuevo socio para que Gureak se quedase en Usurbil, y lo consiguieron:
Balfer SL.
En el nuevo acuerdo, decidieron
cambiar la ordenación prevista en
el primer proyecto para que fuese
económicamente más viable: ese
acuerdo urbanístico lo aprobaron
definitivamente en el pleno municipal de diciembre. Ahora, en marzo,
la Diputación de Gipuzkoa ha tramitado la resolución del Informe Estratégico Medioambiental: dicta que no
hay consecuencias remarcables, por
lo que el ayuntamiento puede seguir
adelante con el proyecto.
A partir de ahora, el documento seguirá su curso administrativo, que será
largo, según la alcalde. Primero, es
necesario exponerlo públicamente, y
mientras tanto, las administraciones
correspondientes deberán realizar
sus informes. Esos informes dictarán
si el documento aprobado este marzo por el pleno necesita modificaciones, y después, volverán a llevarlo al
pleno municipal. Una vez aprobado
definitivamente, hay que enviarlo al
Gobierno Vasco primero, y a la Diputación de Gipuzkoa después, ya que
es el órgano competente que debe
aprobarlo definitivamente, dado que
Usurbil es un municipio con menos
de 7.000 habitantes. Mientras tanto,
el ayuntamiento está trabajando con
Gureak para agilizar los siguientes
procedimientos.

Joan Mari Torrealdai,
Usurbilgo herriaren ondare bizia

Udalak Artzabalgo
lokala utzi dio gazte
mugimenduari

Joan Mari Torrealdaik amaitzear utzitako ‘Egunkaria. Gizarte zibilaren arrakasta’ liburua
aurkeztu dute, Sutegin; udalak hitzordua baliatu du haren familiari oroigarri bat emateko.

Akordioaren aurkezpeneko irudia.

Agurtzane Solaberrieta eta Beatriz Gorriti, oroigarria emateko unean.

E

gunkaria. Gizarte zibilaren arrakasta liburua, Joan Mari Torrealdaik idatzitako azken lana, aurkeztu dute Sutegin. Euskaldunon Egunkaria euskalgintzaren arrakasta izan zela defendatu
zuen Torrealdaik, eta idatzita utzi nahi izan
zituen argudioak, bere bizipenetatik abiatuta eta, ohi bezala, dokumentatuta. Hil aurretik, Joan Mari Larrarteri eskatu zion lanari
azken ukituak emateko; hala egin du, eta,
orain, Euskal Herrian barrena aurkezten ari
da.
Udal-gobernuak hitzordua baliatu zuen
haren senideei oroigarri bat emateko. Euskaldunon Egunkariaren azala, Torrealdairen ekarpena nabarmenduz: hark utzitako ondarearen bidez bizirik jarraituko du
Torrealdaik Usurbilen zein Euskal herrian.

JOAN MARI, USURBILGO
HERRIAREN ONDARE BIZIA
Herri baten altxorrik preziatuena berau
osatzen duten herritarrak dira. Herritarrek egiten dute herria, benetako herri
bizia. Eta badira herritar batzuk herria
egiten dutenak, zentzu guztietan: herrigile, herrizale, herrikide, herrikoi... Joan
Mari Torrealdai. Herria egin du, letra
larriz, Joan Marik Usurbilen. Eta Usurbildik egin du, letra larriz, Euskal Herria,
euskararen herria, gure herria. Joan
Mari, orain herriarena zara, Usurbilgo
herriarena eta Euskal Herriarena, euskararen herriarena. Harro dago zutaz
Usurbil. Harro Euskal Herria.
Eskerrik asko bihotzez, gure ondare bizia
zara, betirako.

Udalak Artzabalgo lokala utziko dio herriko
gazte mugimenduari, biltzeko eta, oro har,
euren jarduna garatu ahal izateko erreferentziazko gune gisa. Luken Arkarazo Gazteria zinegotziak azaldu duenez, espazio
bat behar zutela jakinarazi zioten udalari,
eta udalak, herriko elkarteekin elkarlanean
aritzeko bokazioari jarraituta, hainbat aukera baloratu zituen. Azkenean, Artzabalen
duen lokala gazte mugimenduari uztea erabaki dute: lagapena hitzarmen baten bidez
jasotzeko lanean ari dira.
Usurbilgo gazte mugimenduaren ordezkariek azaldu dutenez, herriko gazteen elkargune izatea nahi dute, guztiei irekia, hainbat
proiektu elkarlanean gauzatzeko. Euren
esanetan, aspalditik zebiltzan gazteentzako
espazioen inguruan hausnarrean, eta hala
jarraituko dute: “Lokal hau behin-behineko
egoitza izango dugu: orain, gure elkargune
nagusia izango da, baina bere mugak ditu,
eta zer nolako espazioa nahi eta behar dugun zehaztu behar dugu”.
Usurbil 1936 elkarteari dantza taldeak Zumarten jada erabiltzen ez zuen bulegoa eskaini zioten, eta han du orain egoitza.

Memoria historikoren aldarria, Joxe Mari Furundarenaren omenaldian
Iazko irailean hasitako bidetik, Usurbil 1936 elkarteak 36ko gerran fusilatuak ezagutarazi eta haiek gogoan hartzeaz gain, gudalekuak eta fusilatu zituzten lekuak ere gogoan har daitezen
nahi dute, oroigarriak jarriz. Martxoaren 19an, Joxe Mari Furundarena aginagarra hartu zuten gogoan: Eizako sei senideen artean zaharrena zen, EAJko kide eta milizianoa. 1936ko urriaren
3an fusilatu zuten Tolosan, 21 urterekin. Familia-bazkari batean
zegoela joan ziren bere bila, eta hortik aurrera hil egin zutela
baino ez zuten jakin haren senideek. Gorpua berreskuratzea
lortu zuten, eta familiaren Aginagako panteoian lurperatu:
han bertan egin diote omenaldia. Memoria historikoa berreskuratzearen aldarria nabarmendu zuten guztiek, ekitaldian.
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