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XI. mende hasi berrian, demografiaren zahartzeak mendebaldeko
gizarte guztiei ari zaie eragiten.
Aurreikuspenen arabera, 2050. urterako
60 urte edo gehiagoko pertsonen portzentajea bikoiztu egingo da. Gure piramideak
aspaldi aldendu ziren biztanleria orekatua duten gizarteak islatzen dituen ohiko
“triangelu” formatik. Oraingo piramideek
oinarria gero eta estuagoa dute (jaiotza-tasa txikia), eta, aldi berean, goiko aldea, biztanleria zaharrena islatzen duena, gero eta
zabalagoa da, batez besteko bizi-itxaropenak nabarmen gora egin baitu.
Geurean, batez besteko bizi-itxaropena
82,2 urtekoa da: nabarmen gainditzen
du Europakoa (78,8 urte); horren kontrakarrean, jaiotza-tasak (2006an, 1,2)
Europako txikienetakoak dira. Bizitza luzatzearekin bat, beraz, zaintza-beharrak
areagotzen eta denboran luzatzen ari dira.
Demografiaren bilakaeran, badira, gainera, kontuan hartu beharreko beste aldagai batzuk ere, hala nola familia edota
bizikidetza unitate edo egiturak txikitzen
ari dira, migrazio fenomenoak gero eta
ugariagoak dira, lanaren sexu banaketa aldatuz doa eta pertsona bakarreko etxeak
areagotzen ari dira (%25 gainditu dute
jada). Ondorioz, gero eta pertsona gehiago
bizi dira bakarrik, eta gero eta urte gehiago. Horrenbestez, bakardadeen gaia garai
honetako beste fenomeno sozial bat da.
Hala, zaintza XXI. mendeko gizarte honek
duen erronka nagusietako bat da, eta, halabeharrez eta ezinbestean, gizartea antolatzeko eta zahartzaroari aurre egiteko
modu berriak bilatzera behartzen gaitu.
Zahartzaroa bestela bizitzeko hautua egiten dutenak geroz eta gehiago dira gure inguruan, eta etxebizitza kolaboratiboak ari
dira sustatzen. Oraindino, ordea, proiektuak burutu gabe daude. Nik dakidala, gisa
honetako proiektu bakarra dago martxan

Euskal Herrian, gurea: Txirikorda belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioa. Ez dira
gutxi jasotzen ditugun deiak Txirikordaren
berri emateko eskatzen.
Lanak martxa onean doaz, Ugartondon,
eta 2023ko otsailerako amaituta izatea
espero dugu. Legealdi honetako inbertsio
potoloena izan da: 2.500.000€ inguru.
Txirikorda emantzipatu nahian ari diren
gazteentzat eta bakardadeari ihes egin eta
konpainian bizi nahi duten pertsona helduentzat da. 16 etxe eraikiko dira guztira.
Txirikordak izaera komunitarioa landuko
du, bai eraikinaren espazioan, bai belaunaldien arteko nahasketan. Espazio pribatuak eta espazio komunak izango ditu, izan
ere, antolaketa arkitektonikoaz harago, horrek komunitatea, kolektibitatea, josten lagunduko du. Bi kolektiboek elkar aberastu
eta elkar zaintzeko espazioa izan nahi du.
2019an gazteekin eta adinekoekin garatutako parte hartze prozesuan finkatu ziren
proiektuaren ezaugarri nagusiak, eta, gu,
legealdi honetan, eduki horiei leialak izaten
ari gatzaizkio. Obrak bide onean, Txirikordaren erabilera arautu asmo duen ordenantza osatzen ari gara une honetan. Ez
buruhauste gutxirekin. Esan bezala, halako
eredurik ez dago Euskal Herrian: Txirikorda
aitzindaria da, eta, beraz, bide urratzailea
da. Horrek bidea zailtzen du: guk geroonek
sortu behar dugulako, lehendabizikoz eta
estreinakoz, eredua. Lanketa horretarako
hainbat gazte eta heldu elkarrizketatzen
ari gara, eta uda ostean aurkeztuko dugu
jendaurrean, Txirikordako komunitatea
josten hastearekin batera.
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En el recién iniciado siglo XXI, el envejecimiento demográfico ha afectado a todas
las sociedades occidentales. Se prevé que
para el 2050 el porcentaje de personas de
60 años o más se duplique. Nuestras pirámides se distanciaron hace tiempo de la
típica forma triangular que son reflejo de las
sociedades con una poblacion equilibrada.
En esta evolucion demográfica, además, hay
otras variables a tener en cuenta, como la
disminución de la familia o de las unidades
convivenciales, los fenómenos migratorios,
el cambio en la distribución sexual del trabajo y el aumento de los hogares unipersonales, que ya superan el 25%. Cada vez viven más personas solas y cada vez más
años. Por lo tanto, el tema de las soledades
es otro fenómeno social de esta época.
Con todo, el cuidado es uno de los principales retos a los que se enfrenta esta sociedad que nos obliga a buscar nuevas formas
de organizarnos y afrontar el envejecimiento.
Las personas que optan por vivir la vejez de
otra manera son cada vez más, y están promoviendo viviendas colaborativas. Que yo
sepa, sólo hay un proyecto en marcha en Euskal Herria de este tipo, el de Usurbil: Txirikorda, la vivienda comunitaria intergeneracional. No son pocas las llamadas que recibimos
pidiendo que les presentemos el proyecto.
Las obras avanzan a buen ritmo en Ugartondo, y esperamos que estén finalizadas para
febrero de 2023. Ha sido la inversión más importante de la legislatura: unos 2.500.000€.
Txirikorda está destinada a jóvenes que
buscan emanciparse y a personas adultas
que quieren vivir en compañía. Serán 16
viviendas, y se trabajará el carácter comunitario. Habrá espacios privados y espacios
comunes, para que ambos colectivos se enriquezcan y se cuiden mutuamente.
Las bases principales del proyecto se fijaron
en el 2019: nosotras, en esta legislatura, estamos siendo fieles a esos contenidos. Ahora estamos completando la ordenanza que
pretende regular su uso, no con pocos quebraderos de cabeza. Txirikorda es pionera
y esto dificulta el camino: nos gustaría presentarla públicamente después del verano.

Usurbilen energia berriztagarrien komunitate
bat sortzeko proiektua abiatu du udalak
Udalak energiaren erronkari modu kolektiboan erantzutera gonbidatu dituzte herritarrak: Goiener Kooperatiba kontratatu du, prozesua
gidatu eta dinamizatzeko. Urtebete inguruko epean, Usurbilgo Energia Berriztagarrien Komunitatea eratzeko oinarriak ezarri nahi dituzte.
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dalak eta Goienerrek Usurbilen
EBK Energia Berriztagarrien Komunitatea osatzeko deialdia
egin dute. Sutegin egindako aurkezpenean
dozenaka herritar izan ziren, eta hainbatek
prozesuarekiko interesa agertu zuten, izena
emanda. Aurkezpenarekin, urtebete inguruko prozesuari hasiera eman zioten: tarte
horretan, hainbat lanketa egingo dira, eta
amaieran erabakiko dute EBK osatu edo ez.
Hurrengo saioan hasiko dira lanean: maiatzaren 17an izango da, Udarregiko erdiko
aretoan. Udalaren webgunean orrialde bat
sortu dute prozesuaren inguruko intereseko dokumentuak eskuragarri jartzeko.
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak nabarmendu duenez, energia oinarrizko baliabide bat da, eta egungo kontsumo energetikoa, nagusiki, erregai fosiletan oinarritzen da, “berotegi efektuko gasak eragiten
dituzten eta agortze bidean dauden lehengaietan, hain zuzen”. Horregatik, beharrezkoa da, energiaren deskarbonizazioarekin
batera, energia berriztagarriak eta garbiak
erabiltzeko “urrats irmoak egin eta politikak
sustatzea”.
Energiaren erronkari modu kolektiboan
erantzutea nahi luke udalak, Solaberrietak
azaldu duenez: “Energia komunitatearen
bidez kontsumo eredua aldatzea eta herritarrak arlo honetan ahalduntzea sus-

Dozenaka herritarrek parte hartu zuten maiatzaren 3an egindako bilera irekian.

Hurrengo hitzordua:

maiatzaren 17an, 18:00etan,
Udarregiko erdiko aretoan.

Informazio gehiagorako:
info@ebkusurbil.eus
usurbil.eus/eu/energia

tatu nahi dugu: herritik eta herriarentzat
sortuko den energia komunitatea izatea
nahiko genuke”. Modu horretara, orain
arte “herritarrengandik urrun eta kasik ezkutuan egon den sektore batean” herritarren parte hartzea eta ahalduntzea sustatu
nahi du udalak, “tokiko energia beste modu
batean kudeatzeko, energia-sistema erresilienteago eta bidezkoago bat eraikitzeko,

Impulso para crear una comunidad
de energías renovables en Usurbil
El Ayuntamiento de Usurbil quiere impulsar una comunidad de energías renovables, para dejar de lado los combustibles fósiles y reflexionar sobre el
consumo de la energía. Para ello, ha
contratado a la cooperativa Goiener,
para que guíe a los y las ciudadanas de
Usurbil en el proceso de crear una comunidad de estas características. Tras
la presentación de principios de este
mes, la siguiente reunión se celebrará
el 17 de mayo, a las 18:00, en el edificio
rojo de la ikastola Udarregi.
Se prevé que en un periodo de un año,
los y las ciudadanas de Usurbil que

muestren interés por participar en su
creación definan qué tipo de comunidad quieren para Usurbil y cuáles serán sus prioridades. Habrá un grupo
motor y tres subgrupos que trabajarán el ámbito jurídico y administrativo,
los posibles proyectos que se podrían
realizar en Usurbil y la comunicación y
dinamización del proyecto.
Toda la información de interés relativa al proceso se podrá obtener en la
web usurbil.eus/es/energia, y también
se pueden hacer aportaciones o inscribirse mediante el correo electrónico
info@ebkusurbil.eus.

burujabetza energetikoa ipar eta denontzat
bizigarria izango den Usurbil zerumugan”.
Izan ere, nabarmendu duenez, energia
komunitatea onuragarria litzateke ez soilik
herritarrentzat, baita komertzio, enpresa
txiki eta ertainentzat ere.
Goiener kontratatu du udalak Usurbilen
EBK bat osatzeko aholkulari gisa, eta kooperatiba horretako langile den Alazne Arruti
Bengoetxea aginagarrak gidatu zuen Sutegiko aurkezpena. Goiener zer den azaltzeaz
gain, EBK bat zer den, hori osatzeko zein
pauso eman behar diren eta Usurbilen zein
aukera egon daitezkeen azaldu zuen Arrutik. Oraingoz, lantalde egonkor bat finkatu
nahi dute, talde sustatzailea izango dena,
eta, hori sortutakoan, azpitaldeak egingo
dira, paraleloan lan egingo dutenak. Hiru
talde izango dira: arlo juridiko eta administratiboari lotutakoa, proiektuei lotutakoa
eta komunikazioari eta dinamizazioari begirakoa. Urtebeteko prozesuan eurak izango dira komunitatearen nondik norakoak
zehaztuko dituztenak, baina, gerora, gainerako herritarrek ere izango dute horrekin
bat egiteko aukera.
Izen-ematea, une oro zabalik
Maiatzaren 3ko aurkezpenean egin
ziren lehenengo izen-emateak, baina
une oro izango da zabalik horretarako
aukera: prozesuaren edozein unetan bat egin ahal izango dute herritarrek.
Hainbat aukera daude horretarako: udalerregistrora joanda, info@ebkusurbil.eus
-era mezua bidalita, edo udalaren webgunean jarritako izen-emate orriak erabilita.

ALAZNE ARRUTI BENGOETXEA, Goienerreko kidea

“Herritarrek behar duten jakintza
guztia ematen ahaleginduko gara”
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surbilen EBK Energia Berriztagarrien Komunitate bat sortzen laguntzeko Goiener kooperatiba
kontratatu du udalak, alor horretan duen ibilbidea tarteko. Bertako langilea da Alazne Arruti Bengoetxea (Aginaga,
1996), eta hura izango da kooperatibaren
ordezkaria prozesu honetan.
Usurbilen EBK bat abiatzeko ekinaldia
egingo du udalak, Goienerren aholkularitzarekin. Zer esan nahi du horrek?
Gutxienez, urtebeteko prozesu bat egitea
espero dugu: amaieran ikusiko dugu ea
benetan komunitate hori sortuko den.
Azken batean, herritarrek ez badute interesik, edo ez badago nahikoa baliabide, esan dezakete ez daudela prest
horrelako zerbaiti heltzeko eta, kasu horretan, bertan behera gelditu beharko luke,
baina uste dut interesa sortuko duela.
Zer da EBK bat?
Figura juridiko berri bat da, non parte har
dezaketen pertsona fisiko zein juridikoek,
pribatuek zein publikoek, energia trantsizioa helburu. Batez ere, hiru ardatz nagusi azpimarratzen dira: onura sozialak izatea
(pobrezia energetiko egoeran daudenei
laguntzea, behar dutenak ahalduntzea...),
ingurumenari mesede egitea, eta onura
ekonomikoren bat izatea (ez finantzarioa).
Hau da, irabazi asmorik gabekoa izan behar du, baina jasangarria izango da ekonomikoki ere. Hala definitu ditu Europak; Espainiako legedian ez dute ezer jaso oraindik.
Udalak Goiener kontratatu du; zein beste
pauso eman ditzake?
Udalak dagoeneko lanketa bat egina du, eta
identifikatuta ditu bere etxeko lanak. Eta,
aldi berean, identifikatuta ditu energiaren
ekoizpenerako dauzkan baliabideak. Onura publikorako baliabideak eman ditzake:
adibidez, teilatu bat laga diezaioke komunitate horri energia sortzeko (kontsumitzaileak herritarrak izango dira), edo bilera gelak
utzi, komunikazioa lagundu, eta abar.
Komunitate horiek energiaren sorkuntzan
zentratzen dira, kontsumoan...?
Egia da sorkuntzak pisu handia hartu duela,
baina energiari lotutako ia edozer izan daiteke. Proiektu bat izan daiteke eguzki plaka
batzuk jartzea, baina izan daiteke, baita ere,
bulego bat irekitzea jendea informatzeko,
ahalduntzeko, tailerrak antolatzea...

“EBK batean hiru ardatz
azpimarratzen dira: onura
soziala, ingurumenari on
egitea eta ekonomikoki
jasangarria izatea”
ALAZNE ARRUTI BENGOETXEA
Goienerreko kidea

Energia gaietan jantzia egon behar da parte hartzeko?
Ez, guztiz kontrakoa. Hain zuzen, prozesuan
zehar herritarrek behar duten jakintza guztia ematen ahaleginduko gara.
Zer proiektu egin partaideek erabakiko
dute?
Hori da. Identifikatu beharko dira epe ertaineko proiektuak, epe luzerakoak, eta
lehentasunak finkatu. Usurbilen, adibidez,
hainbat auzo daude, eta lehenengo urtean
ezingo ditugu proiektuak gauzatu guztietan, baina pixkanaka joan gaitezke.
Hainbat herritan ari zarete lanean. Adibideren bat jar dezakezu?
Hernaniko kasua, adibidez, berezia izan zen:
hainbat gai ari ziren lantzen, eta horietako
bat energiarena zen. Mota horretako lehenengoa izan zen Goienerrentzat. Gaur
egun energia komunitatea dagoeneko eratua dute, kooperatiba bat, eta lehenengo
proiektua gauzatzeko bidean daude, energia fotovoltaikoarena. Horrez gain, aholkularitza bulego bat jartzea ere landu dute.
Usurbilen zer aukera egon daitezke?
Usurbilen badago jende bat energia fotovoltaikoan pentsatzen, eta horietako
batzuek ez dute teilaturik. Zer hobeto
proiektuak kolektiboki egitea baino! Usurbilen badaude teilatu batzuk erabil daitezkeenak, eta udala prest dago uzteko. Edo,

“Casi todo el mundo
puede participar en
una comunidad de
energías renovables”
¿Quién puede participar en una comunidad de energías renovables?
Casi todo el mundo puede hacerlo: los y
las ciudadanas, las empresas pequeñas
y medianas y ayuntamientos. Se limita la
participación de empresas grandes para
poner el foco en la ciudadanía, para que
no sean estas empresas quienes tomen
el liderazgo del proyecto. En el caso de
los ayuntamientos, pueden ofrecer
ayuda, dejando sus recursos en manos
de esa comunidad. Si queremos que el
poder lo tengan los y las ciudadanas y
que el proceso sea de abajo hacia arriba,
el ayuntamiento tiene que dar un paso
atrás, pero garantizando las condiciones
para impulsar este tipo de proyectos.
¿Los participantes deberán poner dinero de su propio bolsillo?
Son dos las figuras que encajan con la
definición dada por Europa: las asociaciones y las cooperativas. Según nuestra
experiencia, las cooperativas son más
adecuadas para garantizar la participación democrática. Si se opta por ellas,
hay que realizar ciertos trámites administrativos, y eso requerirá aportaciones
económicas. Pero si nuestro objetivo
es no dejar a nadie fuera, esas aportaciones deberán ser asequibles para todos y todas. Ahora, tenemos una hoja
en blanco: todas estas cuestiones se decidirán durante el proceso.
¿Y qué recibirán a cambio?
Durante el proceso daremos formaciones en torno al ámbito jurídico,
económico, energético y sobre las cooperativas. Después de identificar un
proyecto de interés, pueden ser beneficiarios directos, teniendo un ahorro en la
factura eléctrica, por ejemplo.
adibidez, energia termikoa landu daiteke,
led-erako aldaketak egin, mugikortasunean
sakondu... Garrantzitsua da, baita ere, kontuan izatea proiektuak bukatzean ez dela
ezer amaitzen: izandako irabaziak beste
zerbaitetan inbertitu behar dira. Orain,
gainera, dirulaguntza dezente ematen ari
dira komunitateen eraketarako zein proiektuak gauzatzeko, eta nahiko egoera onean
gaude halako zerbait abiatzeko. Europatik
ohartarazi dute: honek ez du atzera bueltarik, eta estatuek ezin dute planto egin.

Udalak 1,5 milioi euro gehiago ditu erabilgarri
aurten, 2021eko aurrekontuak likidatu ostean
Diru horren zati bat, milioi bat euro, hainbat obra eta bestelako inbertsioetan erabiliko ditu. Gainerako 500.000 euroak, oraingoz,
gorde egingo ditu, “zuhurtziaz”, martxan dauden inbertsioetan prezioak igoko balira, horiei aurre egin ahal izateko.

Zenbait proiektu gauzatu nahi dituzte iazko diru-sarrera gehigarriekin,
besteak beste, San Esteban kalea, Elutx bidea, eta Zumartegiko ibai ertza.
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surbilgo Udalak 1,5 milioi euro
gehiago ditu erabilgarri 2022an,
2021eko aurrekontuak likidatu
ostean. Urtero, lehen hiruhilekoan, aurreko
urteko diru-kontuak likidatzeko garaia izaten da, eta, ondoren, emaitza udaleko
osoko bilkurari eta Gipuzkoako Aldundiari
jakinarazi behar izaten zaie. Halaxe egin
zuen udaleko kontu-hartzaileak apirileko
osoko bilkuran. Beste datu garrantzitsu bat
ere eman zuen: udalaren zor bizia %12koa
da, eta, haren esanetan, udalaren diru kontuak “oso osasuntsu” dauden seinale.
Udala, orain, 1,5 milioi euro horiekin zer
egin aztertzen ari da. Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak jakinarazi zuenez, proposamen bat taxutzen ari da udal-gobernua, eta hurrengo ogasun batzordean
aurkeztuko diote oposizioari. Dena den,
proposamen horren zenbait alderdi aurreratu zituen. Batetik, diru horren zati bat baino ez dute erabiliko: zehazki, milioi bat euro
hainbat obra eta bestelako inbertsioetara
bideratuko ditu, eta, gainerako 500.000
euroak, oraingoz, gorde egingo dituzte.
“Zer nolako ziurgabetasuna dagoen ikusita,
prezioak zenbat garestitzen ari diren ikusita, zuhurtziaz, gordetzea erabaki dugu,
etor daitekeenari aurre egiteko modua izan
dezagun”, azaldu zuen Solaberrietak. Bestetik, erabiliko duten zatia zein proiektutara
bideratuko duten ere aurreratu zuen: San
Esteban kalea irisgarri egitea, Zumartegiko
ibai ertza berreskuratzea, Sutegiko fatxada
egokitzea eta Aginagako Elutx bidea egitea.

Proiektu bakoitzaren zenbait zertzelada
eman zituen. San Esteban kalearen proiektua erredaktatzen hasia da, eta aurten bertan exekutatu nahi dute. Horren aurretik,
auzotarren eta herritarren ekarpenak jaso
nahi dituzte, eta, hori egindakoan, lizitatzera
atera. Zumartegiko ibai ertzari dagokionez,
proiektua idatzita dago, eta, gainera, udalak
150.000 euroko dirulaguntza bat jaso du

%11,83
2021eko abenduaren 31n, udalaren
zor bizia %11,83koa zen: kontu-hartzailearen esanetan, udalaren diru
kontuak “oso osasuntsu dauden
seinale”. Izan ere, legeak %70 bitarteko
zorra baimentzen die udalei. Azken
legealdian, urtez urte jaisten joan da
zorpetzea.Dena den, milioi bat euroko
mailegua eskatzekoa da udala aurten,
eta %18 ingurura igoko da berriz.

hori gauzatzeko. Sutegiko fatxada, berriz,
iaz egitekoa zen, baina bertan behera utzi
behar izan zuen udalak, lizitazioa eskuratu zuen enpresak, besteak beste, ez zuelako eskatutako dokumentazioa aurkeztu.
Proiektu horren kasuan, 90.000 eurokoa
zen proiektuaren kostua, baina tartean
izandako hornikuntza arazoak eta prezioen
gorakada tarteko, 65.000 euro garestiagoa
izango da, azkenean. Aginagako Elutx bidearen kasuan, Solaberrietak jakinarazi zuen
udala hitzarmen bat lantzen ari dela lurjabeekin, HAPOari lotuta.
Zor bizia: %12aren azpitik
Kontu-hartzaileak jakinarazi zuenez, udalaren zorpetze maila %11,83an zegoen
2021eko abenduaren 31n. 2022rako onartutako aurrekontuetan milioi bateko mailegua eskatzea aurreikusi zenez, zorpetzea
%18 ingurura igoko dela aurreratu zuen:
“Legealdi hasierako mailara itzuliko da”.
Dena den, nabarmendu zuen zor bizia udalaren diru kontuen osasun onaren adierazle
dela: “Gurea bezalako udal batean, zor bizia
%10-12 ingurukoa denean, oso osasuntsu
gauden seinale da: legeak %70 bitarteko
zorra baimentzen die udalei, eta zifra horretatik oso urrun gaude”.
2021eko aurrekontuen exekuzio maila
Kontu-hartzaileak 2021eko aurrekontuak
zenbateraino bete diren ere azaldu zuen
osoko bilkuran. Hasierako aurrekontua
(12,9 milioi eurokoa) erreferentziatzat hartuta, “nahiko era txukunean” bete dela na-

barmendu zuen. “Sarrerak %102an bete
ziren, hau da, osorik exekutatu ziren. Gastuetan ez hainbeste: osotara, %85,9 bete da.
Inbertsioei soilik begiratzen badiegu, %59
besterik ez”.
Hasierako aurrekontuari urtean zehar txertatutako inbertsioak gehituta, aurrekontua
15,6 milioi eurora igo zen. Hala, exekuzioa
zenbaki hori aintzat hartuta kalkulatuz gero,
zifrak apalagoak dira: sarrerak %85ean eta
gastuak %71n geratuko lirateke. Eta gastu
horien barruan, inbertsioetara joz gero,
%30ean baino ez ziren exekutatu. Kontu-hartzaileak horren zergati nagusia eman
zuen: Txirikorda. “Kredituetan 2 milioi euro
dauzkagu gordeta Txirikordarako, adjudikatuta, baina horietatik 100.000 euro baino ez
ziren iritsi ordainketa fasera 2021eko abenduaren 31 arte. Proiektuaren exekuzioa ez
da bukatu, eta horrek eragiten du jaitsiera”.
Inbertsioetako gastuen ehuneko baxuez
galdetu zuen EAJk osoko bilkuran. Solaberrietak erantzun zion ezin dela, urtebetean,
obrak adjudikatu, egin, zertifikatu eta ordaindu, eta, beraz, urtero errepikatuko dela
gauza bera. “Lehen Zumarte izan zen, orain
Txirikorda da. Ehuneko horiek ez dute esan
nahi inbertsioak egiten ari ez garenik: obrak
hastea asko kostatzen da, eta asko urtearen
bigarren erdian hasten badira, hurrengo
urtean ordainduko dira, ez lehenago”. Halaxe gertatu zen Zumarteko obrarekin, eta
Txirikordarekin ere halaxe gertatuko dela
aurreikusten da.

Baserri konposta: Hobeki Elkartearen bisita

Hobeki elkartearen ordezkaritza bat Usurbilen izan zen, Txokoaldeko Lartzandieta baserrian, baserri konposta bertatik bertara ezagutzeko, apiril amaieran. Hobeki hondakinen kudeaketa hobetzeko Euskal Herriko toki erakundeen
elkartea da: hamahiru udalek parte hartzen dute, baita Usurbilgoak ere.

Agerrazpiko eremua, amaituta

Agerrazpiko eremuko urbanizazio obrak amaituta daude, dagoeneko. Berdegune zabala gelditu da, espazioa zatitzen zuen banbuen errenkada kenduta,
eta bertan egoteko mahai eta aulkiak jarri dituzte. Atzeko aldetik autoak pasatzeko bide berria eginda, oinezkoentzako eremua izango da.

El ayuntamiento dispondrá de
1,5 millones de euros más en el 2022

1. La calle San Esteban.
Se está redactando el proyecto para
que la calle San Esteban sea accesible.

Un millón de euros, se utilizarán para varias obras y otras inversiones. Los 500.000 euros

2. El camino Elutx de Aginaga.
Se realizará un camino que unirá la
zona Elutx con el centro de Aginaga.

restantes se guardarán, por ahora, por prudencia, para poder hacer frente a la posible
subida de precios de las inversiones que ya están en marcha.

El Ayuntamiento de Usurbil dispondrá de 1,5 millones de euros más para
gastar en el 2022, tras liquidar los
presupuestos del 2021. El primer trimestre del año se liquidan los presupuestos del año anterior, y, después,
se informa de ellos al pleno municipal
y a la Diputación Foral de Gipuzkoa. El
interventor del ayuntamiento lo hizo
en el pleno de abril y también proporcionó otro dato importante: la deuda
del ayuntamiento no llega al 12%, y
eso demuestra la buena salud de las
cuentas municipales, según él.
Ahora, el ayuntamiento está valorando dónde invertir ese dinero. El

gobierno municipal realizará una propuesta y se la presentará a la oposición
en la comisión de hacienda. La alcalde
Agurtzane Solaberrieta Mesa adelantó en el pleno municipal algunas ideas
que tienen sobre la mesa. Por una parte, utilizarán una parte de ese dinero:
utilizarán un millón de euros para varias obras y otras inversiones, y los
500.000 euros restantes los guardarán,
por ahora, por prudencia, para hacer
frente a la posible subida de precios de
las inversiones que están en marcha.
Por otro lado, adelantó los proyectos
que pondrán en marcha con ese millón
de euros:

3. La fachada de Sutegi.
El año pasado no se pudieron realizar
las obras, y lo intentarán este año.
4. La margen del río en Zumartegi.
El proyecto está escrito y, además el
ayuntamiento ha recibido una ayuda
de 150.000 euros.
Respecto a la deuda, el 31 de diciembre del 2021 la deuda del ayuntamiento era del 11,83%. Esa cifra subirá en
el 2023, por el préstamo que pedirá
el ayuntamiento, pero según el interventor las cuentas municipales gozan
de buena salud: “La ley permite a los
ayuntamientos endeudarse hasta un
70%: estamos muy lejos de esa cifra”.

Pelaioenea barrutik osatzeko lanak, esleitzera
‘Etorkizuneko Pelaioenea eraikitzen’ prozesuko parte-hartzaileen ekarpenetan oinarrituta dago lizitaziora atera den exekuzio proiektua.
Enpresek maiatzaren 26ra arte aurkez ditzakete proposamenak. Ondo bidean, 2023 hasierarako amaituta egon beharko lukete lanek.

P

elaioenea barrutik egokitu eta
eraikitzeko lanak lizitatzeko
prozesua abiatu du udalak: enpresek hilaren 26ra bitartean
izango dute euren proposamenak aurkezteko epea. Obraren kostua 560.000 euro
ingurukoa izango da, eta aurreikuspenen
arabera, 2023 hasierarako lanek amaituta
beharko lukete. Lanak esleitutakoan, Etorkizuneko Pelaioenea Eraikitzen prozesuan
partaideek adostutako proiektua gauzatzeari ekingo dio irabazleak.
2019an egin ziren Pelaioenea birgaitzeko
lehenengo obrak, estalkia erortzear zegoelako, eta, horren ostean, egitura egonkortu
eta fatxada berritzeko obrak egin ziren. Bitartean, Etorkizuneko Pelaioenea Eraikitzen
parte-hartze prozesua gauzatu zuten, Covid19aren eraginez, 2020ko irailera atzeratu behar izan zutena. Eraikina etorkizunean bi proiekturen egoitza izan zedin
bultzatu zuen udalak: auzo-ekipamendua
eta Usurbilgo Emakumeen Etxea. Bost hilabete inguru iraun zuen prozesuak, eta
partaideek egindako ekarpen horiekin idatzi zuen udalak exekuzio proiektua: hori da
orain lizitaziora atera dena.
Pelaioeneak bi solairu izango ditu. Beheko
solairuan, biltzeko zein beste kideekin sozializatzeko espazioak izango dira nagusi,
eta biltegi bat ere izango du. Goiko solairuan, berriz, areto handi bat egongo da, eta
era askotako ekitaldiak antolatzeko aukera
izango da.
Hala, hilabete batzuen buruan erabat
amaituta egongo da Pelaioenea: aurreikuspenen arabera, eta dena ondo bidean,
2023 hasierarako amaituta egon beharko
lukete lanek. Bitartean, auzotarrek zein
Emakumeen Etxeko prozesuko kideek lanketan jarraituko dute. Auzotarren kasuan,
Belmonte elkartea osatu dute, eta euren
kabuz ari dira biltzen eta hainbat ekintza
antolatzen. Emakumeen Etxeko prozesuko
kideen kasuan, udalak Elhuyar kontratatu
du, aurreko prozesuan bezala, funtzionamendua eta bestelako xehetasunak zehazteko, urte bukaerara bitartean. Horrez gain,
datozen asteetan Hernaniko eta Errenteriako emakumeen etxeak ezagutuko dituzte
partaideek, udaleko ordezkarien laguntzarekin.

Beheko solairuan (goian) biltzeko eta sozializatzeko guneak nagusituko dira.
Goiko solairuan (behean), areto handi bat egingo dute.

Las obras de
Pelaioenea, en
periodo de licitación
Las obras para construir el edificio Pelaioenea de Kalezar por dentro se encuentran en periodo de licitación: las
empresas podrán presentar sus propuestas hasta el 26 de mayo. El valor
de la obra asciende, aproximádamente, a los 560.000 euros, y según las
previsiones, debería estar terminada
para principios del 2023.
El proyecto que se ejecutará está ba-

sado en el proceso participativo que
se realizó entre septiembre del 2020
y marzo del 2021. Pelaioenea acogerá
dos proyectos: un equipamiento municipal para los y las kalezartarras y la
Casa de las Mujeres de Usurbil.
Mientras tanto, los y las vecinas de
Kalezar como las participantes del
proceso para la Casa de las Mujeres
siguen trabajando en sus respectivos
proyectos. Los y las vecinas de Kalezar
han creado la asociacón Belmonte, y
en el caso de la Casa de las Mujeres,
Elhuyar las guiará para concretar su
funcionamiento.

Udalak 26 lanpostu eskainiko ditu,
Lan Eskaintza Publikoa martxan jarrita
Espainiako Gobernuak abenduan Egonkortze Legea onartu zuen, administrazio publikoko behin-behinekotasun tasa jaisteko: derrigor bete
beharrekoa da, epe laburrean. Legearen inguruko lanketan orain arteko giro ona nabarmendu dute langileen komiteak eta udal-gobernuak.

El ayuntamiento
ofrecerá 26
puestos de trabajo,
tras aprobar una
nueva OPE

Langile komiteak eta udal-gobernuak deitutako batzarra, Sutegin.

U

surbilgo Udalak 26 lanpostu eskainiko ditu, Tokiko Gobernu Batzordean onartu berri duten LEP
Lan Eskaintza Publikoaren bidez.
Erabakia Espainiako Egonkortze Legearen
ondorioz hartu dute: izan ere, derrigor bete
beharrekoa da, epe laburrean. Usurbilgo
Udalean, legeak 26 lanposturi eragiten
die: urte hasieraz geroztik ari dira lanean udaleko langileak, langileen komitea
eta udal-gobernua, eta apiril amaieran
batzarrera deitu zituzten udal-langile guztiak, LEP-aren berri emateko.
Administrazio publikoko lanpostuen behin-behinekotasun tasa jaistea du helburu
Espainiako Gobernuak 2021eko abenduan
onartutako Egonkortze Legeak. Legearen bi
gako nagusiak derrigortasuna eta egutegia
dira. Orain arte, behin-behinekotasun tasa
jaisteko helburua izan duten antzeko legeak
ere egin izan dira, baina “borondatez” betetzekoak ziren: administrazio bakoitzak erabaki zezakeen LEP berezi horiek egin edo
ez. 2021eko abenduan onartutakoa, ordea,
derrigor bete beharrekoa da. Legeak, gainera, egutegi bat zehazten du: 2024ko abenduaren 31rako amaitu behar dira prozesu
guztiak.
Egonkortze Legeak bi prozesu mota aurreikusten ditu. Lanpostuaren arabera, lehiaketa-oposizio (azterketa) bidez edo meritu
lehiaketa hutsez egingo dira prozesuak, eta
edonork aurkeztu ahal izango du: lanpostua
behin-behinean betetzen ari den langileak,
administrazio bereko beste langileek, beste
administrazioetakoek, enpresa pribatuan
lan egiten dutenek... Izan ere, legearen ara-

bera, egonkortuko direnak lanpostuak izango dira, eta ez gaur egun horiek betetzen ari
diren langileak: lanpostu bat urte luzetan
bete duen norbaitek lana galtzeko arriskua
egon badago.
Langileekin egindako batzarrean, legearen
inguruko “ziurgabetasuna” nabarmendu
dute alde guztiek: legearen erredakzio sinpleaz eta beste erakundeetatik jasotako
informazio zehatz urriaz ohartarazi dute.
Udal-gobernuko zein langileen komiteko
kideek orain arteko adostasun giroa nabarmendu dute. Langileen komiteak nabarmendu du adostasunerako borondate
politikoa egon dela orain arte, eta horrek
giroan lagundu duela: “Ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den, baina espero dugu bide berdinetik jarraitzea”. Beñat
Larrañaga zinegotziak ere orain arteko giro
ona nabarmendu du, eta bat egin zuen langileen ordezkariarekin: “Orain artekoa zen
errazena, hemendik aurrera mami gehiago
dago: lan konplexuagoa izango da”.
Kirol teknikaria hautatzeko prozesua
Udalak kirol teknikaria oposizio-lehiaketa
askez hautatzeko prozesua abiatu berri
du. Deialdia eta oinarriak GAO Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik, BOE
Espainiako Aldizkari Ofizialean ere argitaratu zuten, maiatzaren 7an. Hala, prozesuan
izena emateko epea maiatzaren 9an ireki
zen, eta ekainaren 3ra arte egongo da zabalik: udalaren zerbitzu telematikoen bidez edo udal-erregistroan egin ahal izango
dute. Lanpostu hori udalaren 2020ko Enplegu Publikoetako Eskaintzan jasoa zen,
eta, deialdiarekin eta oinarriekin batera,

El Ayuntamiento de Usurbil ofrecerá
26 puestos de trabajo tras aprobar
una nueva OPE Oferta Pública de Empleo. La decisión se ha tomado dada
la Ley de Estabilización del Gobierno
España, aprobada en diciembre del
2021: es de obligado cumplimiento,
a corto plazo. En el Ayuntamiento de
Usurbil, esta ley repercute a 26 puestos: los y las trabajadoras municipales, el comité de trabajadores/as y el
gobierno municipal llevan trabajando
en ello desde el inicio de año, y han
realizado una reunión para todos y
todas las trabajadoras para dar cuenta de los progresos realizados.
La ley aprobada por el Gobierno de
España en diciembre tiene como objetivo reducir la tasa de interinidad de
la administración pública. A diferencia de otras leyes excepcionales que
han tenido el mismo objetivo, esta
última es de obligado cumplimiento,
y establece una fecha límite para ello:
el 31 de diciembre de 2024 todos los
procesos deberán estar terminados.
En la reunión mantenida con los y las
trabajadoras municipales, todas las
partes subrayaron la “incertidumbre”
que rodea a la ley. Aún así, valoraron
positivamente el trabajo realizado
desde enero. El comité de los y las
trabajadoras apuntó que hay voluntad política para la negociación y eso
ha facilitado el trabajo. El concejal
Beñat Larrañaga añadió que el trabajo que queda por delante será más
complejo.
Responsable técnica/o de deporte
El ayuntamiento ha puesto en marcha, además, el proceso para seleccionar al / a la responsable técnica
del área de deporte municipal: el plazo para inscribirse terminará el 3 de
junio. La convocatoria, las bases y el
temario del proceso se pueden consultar en la página web del ayuntamiento: usurbil.eus.

Indarkeria sexistarik gabeko
gunea, Sagardo Egunean
Emagin elkarteak postu bat jarriko du, udalaren eskariz, indarkeria sexistaren inguruan
kontzientzia hartzea bultzatzeko: Mikel Laboa plazaren goiko aldean jarriko dute.

Santixabeletako
egitarauaren
diseinua egiteko
lehiaketa
Santixabeletako egitaraua diseinatzeko
lehiaketa abiatu du udalak, oinarriak argitaratuta. Parte hartzaileek maiatzaren 25a
baino lehenago helarazi beharko dizkiote
proposamenak udalari, erregistrora eramanda edo postaz bidalita. Usurbildarrei
zuzendutako lehiaketa da, eta banaka
edo taldean egin ahal izango dituzte proposamenak: irabazleak 500 euroko saria
jasoko du.

Guneko materiala eta zerbitzua 12 urtetik gorako pertsonei dago zuzendua.

E

magin elkarteak indarkeria sexistarik gabeko gunea jarriko du
Sagardo Egunean, udalaren eskariz: Mikel Laboa plazaren goiko aldean jarriko dute, 18:00etatik 23:00etara.
Gunearen helburua da jai giroan ere indarkeria sexistaren gaia ikusaraztea eta
herritarrek kontzientzia hartzea. Emagin
elkarteko kideak une oro izango dira gunea
dinamizatzen, aholkularitza ematen eta
zalantzak eta kezkak argitzen.
Jai giroan indarkeria sexistaren gaia ikusarazteaz eta kontzientzia hartzea bultzatzeaz harago doa Emaginek eskainitako zerbitzua. Babes eta elkartasun gunea izango
da, indarkeriari aurre egiteko bitartekoak
erraztuko dituen erreferentziazko leku iza-

teko bokazioarekin. Guneak, horrez gain,
erasotzaile izan daitezkeenei dena libre ez
dela eta erasorik balego erantzuna izango
duela ohartaraztea ere badu helburu. Emakumeen ahalduntzeari begira, euren burua
defendatzeko duten gaitasunaz jabearaztea eta maitasun erromantikoaren eredua
zalantzan jarrita plazerean oinarritutako
harreman osasuntsuak bultzatzea ere landuko dute.
Horretarako, era askotako materiala eskainiko dute indarkeria sexistarik gabeko
gunean. Emagineko kideek nabarmendu
dutenez, gunearen publiko hartzailea 12
urtetik gorakoa da: bertako materiala eta
zerbitzua adin horretatik goragoko pertsonei dago zuzendua.

Parte-hartzaileek egitarauaren testua
Potxoenean jaso edo emailez eskatu beharko dute, kultura@usurbil.eus helbidera
idatzita: testu horretan oinarrituko da egitaraua, eta udalaren logoa ere eduki beharko du. Egitaraua euskaraz egingo da:
irabazleak gaztelaniazko bertsio laburtua
jasotzen duen tamaina txikiagoko esku
orria maketatu beharko du. Lanak euskarri
digitalean zein paperean aurkeztu beharko
dira. Euskarri digitalari dagokionez, CD edo
pendrive batean jasoko da diseinua, PDF
formatuan. Lanak postaz bidaltzen dituztenen kasuan, posta-bulegoan bidaltzen
deneko data justifikatu beharko da, eta
egun berean e-mail bat bidaliko zaio udalari, kultura@usurbil.eus helbidera.
Epaimahaia Santixabeletako Jai Batzordeko bi kidek, diseinu arloan ezagutza duten
beste bi kidek eta kultura zinegotziak osatuko dute. Lehiaketaren oinarriak osorik kontsulta daitezke usurbil.eus webgunean.

Bi urteren ostean, Andatza Egun jendetsua
bueltan: ohiko igoera, maiatzaren 1ean,
eta Andatzako errotarriak eta harrobiak
ezagutzeko bisita gidatua, maiatzaren 8an.
Covid19-aren ondorioz bi urtez etenda
egon ostean, herritarrek gogotsu hartu dituzte bi hitzorduak.

Jende ugarik egin du bat Andatza Eguna
ospatzeko ekitaldiekin. Izan ere, bi ekintza
antolatu dira aurten Andatza Egunaren

Santueneako lagun talde batek pintxoak
eta edariak banatu zituen maiatzeko lehenengo igandean. Egindako lan eskergari
erantzun bikaina eman zioten herritarrek,
eta Andatza Eguneko antolatzaileak pozik
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eta esker oneko agertu dira, mendira igotakoen jarrera onagatik.
Errotarri eta harrobiak, ikerlarien ahotik
Astebetera, Andatzako errotarriak bertatik bertara ezagutzeko bisita gidatua eskaini zuten Javi Castro eta Yoseba Alonso
Aranzadiko ikerlariek, Gipuzkoako Erroten
Egunaren harira. Azken urteetan aurkitu
dituzten 25 harrobietatik hiru bisitatu zituzten, Andatzako errotarrigintzaren inguruko
era askotako informazioa emanez.
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