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Badakizue?...
Agerreazpiko udal baratzak ustiatzeko zozketan parrte hartze-
ko izena emateko epea otsailaren 13an bukatuko da

gerreazpin dauden udal baratzak zozketatzeko 
prozesua martxan jarri du Usurbilgo Udalak. 30 
metro koadroko 36 partzela eta 60 metro koa-

droko 24 partzela esleituko ditu. Otsailaren 13ra arteko 
epea dago izena emateko, eta zozketa bidez erabakiko da. 
Udal baratzen bat tokatuz gero, gehienez ere bost urtez 
erabiltzeko aukera izango da. Prozesuan parte hartzeko, 
eskaera orriak udaletxean aurkeztu behar dira.

2. Mailakoak ote? 
Xabier Arregi | Usurbilgo alkatea

i punturen artean, zein 
da biderik laburrena? 
Jakintsuaren eran- 

tzuna. Biderik zuzenena. Aitzitik,  
olerkariaren erantzuna:   Biderik 
ederrena.
Joxan Artzerenak dira hitz ho-
riek, 2009ko Hatsaren Poesia 
bildumarako idatziak.
Horra hor jakintsuaren eta oler- 
kariaren ikusmoldeak, bi pun-
turen arteko labur-luzeaz. Eta, 
zer dio kudeatzaile publikoak? 
Zein da arduradun horrentzat 
biderik laburrena? Erantzuna: 
Biderik seguruena.
Hala den ez dakit. Hala behar lu-
keela, bai.
Horregatik jo genuen legealdia 
hasi orduko Gipuzkoako Foru 
Aldundiko (GFA) eta Eusko Tren-
bide Sareko (ETS) bulegoetara, 
esatera Usurbilgo errepidea eta 
trenbidea oso arriskutsuak dire-
la eta Usurbilen inbertitzeko ga-
raia dela. Ikusi besterik ez dago 
zenbat puntu beltz ditugun, no-
lako arriskua hartu behar dugun 
errepidea edo trenbidea guru- 
tzatzen dugunean, zenbat is-
tripu gertatzen diren. Begien bis-
takoa da ez dagoela alternatiba 
segururik oinez edo bizikletaz 
ibili nahi izanez gero.
Hitzez aitortzen zaigu arrazoi 
dugula. Ekintzez?
Planteamendu integral eta koor-
dinatu baten eskaera jarri ge-
nuen mahai gainean. Gunerik 
larrienak detektatu, eta horien 
araberako ekintza-plan bat 
abiatu nahi genuen. Horreta-
rako, errepideen eta trenbideen 
eskumena Udalarena ez bada 
ere, Lankidetza-Hitzarmen bat 

proposatu genuen, erakunde 
bakoitzaren ardurak eta beteki-
zunak argi gera zitezen.
Luze joan bada ere, lortu dugu 
ETSk Troiako pasabidearen exe- 
kuzio-proiektua enkargatzea 
eta egitea. Proiektu hori egina 
dago (aldundiko eta udaleko 
teknikariekin kontrastatua eta 
onartua), eta, ez hori bakarrik, 
ETS prest agertu da 2018an ha-
sita proiektu hori finantzatzeko. 
Hori bai, baldintza bat jarri du: 
kostuaren erdia GFAk bere gain 
hartzea, izan ere, pasabide hori 
errepidearen eta trenbidearen 
gainetik doa. Urtarrilaren 19an 
bilera bat izan dugu ETSko zuz-
endari Aitor Garitano eta Gar-
raio sailburuorde Antonio Aize-
kin. Bilera horretan esan zaigu 
GFAko Bide-Azpiegituretako 
diputatu Aintzane Oiarbideri 
proiektuaren berri eman zaiola 
baina diputatuak ezetz erantzun 
duela, hots, ez duela sosik jarriko 
proiektu horretan.
Gure segurtasunak, Usurbilek, 
ez al du merezi inbertsiorik? 
Proiektu handi-mandietan dirua 
xahutzea da nonbait lehentasu-
na, AHTan edo Donostiako me-
troan, esate baterako. Gu, itxu-
raz, bigarren mailako herritarrak 
gara.
Hala ere, ez dugu etsiko. Da-
goeneko adostu dugu hurrengo 
bilera Foru Aldundian, otsailaren 
14an. Ea zer ematen duen bilera 
horrek.
Bide segururik gabe, ez dago 
bide zuzenik ez bide ederrik.

Entre dos puntos, ¿cual es el camino más corto? La repuesta del 
sabio es: el camino más recto. Sin embargo, la respuesta del 
poeta es: el camino más bello. Son palabras de Joxan Artze. ¿Y 
cual sería la respuesta de un gestor público? La respuesta: el 
camino más seguro. No se si es así, pero así debería de serlo. 
Con ese objetivo fuimos al Gobierno Vasco y a la Diputación 
de Gipuzkoa, a recordarles que en nuestro municipio tene- 
mos puntos muy peligrosos y que ha llegado la hora de in-
vertir en Usurbil. Les hemos puesto encima de la mesa un 
planteamiento integral y un acuerdo de colaboración. No 
ha sido fácil el camino, pero hemos conseguido que ETS 
esté a punto de ejecutar el nuevo vial de peatones en Troia, 
sino fuera por la negativa de la diputación a financiarlo a 
última hora. ¿Nuestra seguridad no merece inversión algu-
na? Despilfarran el dinero público en proyectos faraónicos, 
como el TAV o el Metro de Donostialdea, pero para nosotras 
no hay dinero. ¿Qué somos ciudadanas de segunda?   

 @xarregi

malkatea@usurbil.eus
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178.500 euro banatuko ditu udalak
Kultura, kirola, ingurumena, nekazaritza eta gizartegintzako alorretarako diru-laguntzen oinarriak onartu berri ditu udalak eta mar-
txoaren 12ra arteko epea dute herriko elkarte eta norbanakoek diru-laguntzak eskatzeko. Hauek dira deialdien oinarriak: 

DIRU LAGUNTZAK

KIROLA: 45.000 € 
Elkarte, erakunde edota nor-
banakoek Usurbilen egin asmo 
dituzten kirol-ekimenak lagun-
duko dira deialdi honen bidez. 
Diru-laguntza hori federatuta-
ko taldeentzat dago zuzenduta, 
eta 2018ko gastuak lagunduko 
dira.
 
Mediante esta convocatoria el 
ayuntamiento tiene por objeto 
fomentar y apoyar los proyectos 
deportivos que distintas asocia-
ciones, entidades o particulares 
organizan en el municipio a lo 
largo del año 2018. Se desti-
narán 45.000 euros. Estas sub-
venciones están dirigidas para 
las entidades federadas.

EMAKUMEZKOEN KIROLA 
SUSTATZEKO: 5.000€.
Emakumeen eta gizonen ber-
dintasuna kirol-jardueretan 
sustatzeko egitasmoak diruz la-
gunduko dira deialdi honetan. 
Diruz lagunduko diren ekintzak 

irekiak izan behar dute, herri- 
tarren artean inolako bereiz-
ketarik egin gabe. Ekimenak 
Usurbilen bertan burutu behar 
dira, eta taldeak dagokion er-
registroan izena emanda egon 
behar du.
Ayudas económicas para fo-
mentar la igualdad de mujeres y 
hombres en el deporte. Se desti-
narán 5.000 euros.

KIROL EGOKITUA SUSTATZEKO 
LAGUNTZAK: 3.000 €
Kirol egokituko jardueretarako 
diru-laguntzak emango dira. 
Espresuki, kirol egokituko kole-
ktiboei eta inklusioari lotutako 
egitasmoak hartuko dira kon-
tuan. Herritarren parte-hartzea 
eta eskola-umeen inplikazioa 
bilatzen diren ekimenak lagun-
duko dira bereziki.

Ayudas destinadas a actividades 
de deporte adaptado. La partida 
presupuestaria será de 3.000 
euros. A la hora de conceder la 
subvención se concederán ex-
clusivamente a los colectivos de 
deporte adaptado y deporte in-
clusivo. Se subvencionarán pre- 
ferentemente los que impliquen 
a la ciudadanía y  a escolares.

KULTURA: 80.000 €
2018an zehar burutu asmo 
diren egitasmoak laguntzeko, 
80.000 euro bideratuko ditu 
udalak. Diru-laguntza horien bi-
dez, kultura-sare eraldatzailea, 
dinamikoa eta parte-hartzailea 
sustatu nahi da, kultura-es-
kaintza erakargarria, anitza, 
hurbila eta eskuragarria sortuz, 
eta, era berean, herritarrek ongi 
pasatzera bideratu egon behar 
du, eta bertako kultura balioan 
jarri eta gizarte integratzailea 
eraikitzen laguntzea lortu nahi 
da. Diru-laguntzak erakunde 
publiko nahiz pribatuei eta nor-
banakoei emango zaizkie. 

Diru-laguntzak ematerakoan, 
honako egitasmo hauek hartu-
ko dira kontuan, honako irizpi-
deon arabera:
-Ekimen orokorrak, gehienez 
ere, eskatutakoaren % 95 la-
gunduko da.

- Ikastaroak: udalari eskatutako 
diru-laguntzaren % 60a lagun-
duko da, gehienez ere.

-Irteerak: eskatutako diru-la- 
guntzaren %10 emango du uda-
lak, gehienez ere.

- Kanpamentu, udako ekintza, 
txokoak...: Udalari eskatutako 
laguntzaren % 60 emango da, 
gehienez ere. Haur bakoitzeko 
hileko 60 euro, gehienez ere; 15 
egunekoa bada, 30 euro, eta, 
astebetekoa bada, 15 euro. 

Mediante esta convocatoria el 
Ayuntamiento de Usurbil tiene 
por objeto fomentar y apoyar 
los proyectos culturales que dis-
tintas asociaciones, entidades 
o particulares organizan en el 
municipio. Se destinaran 80.000 
euros. Se tendrán en cuenta es-
tos proyectos:

- Cursos: Se concederá, como 
máximo, una subvención del 
60% de la ayuda solicitada.
 
- Salidas: Se concederá, como 
máximo, una subvención del 
10% de la ayuda solicitada.

- Campamentos, actividades de 
verano, txokos: En estos casos, 
se concederá, como máximo, 
una subvención del 60% de la 
ayuda solicitada al Ayuntami-
ento. La cuantía de la subven-
ción no superará la cantidad de 
60 euros por participante. Si el 
tiempo transcurrido en Campa-
mentos, Txokos es de 15 días, se 
concederá como máximo 30 eu-
ros; si fuera una semana como 
máximo 15 euros. 

Komunikazioa 
komunikazioa@usurbil.eusY

Urtarrilaren 23an egindako kultura aholku batzordea
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FEDERATU GABEKO ELKAR-
TEENTZAT LAGUNTZAK: 
1.000 €.
Diru-laguntza hau federa-
tu gabeko taldeentzat dago 
zuzenduta, eta 2018ko gas-
tuak lagunduko dira. Diru-la-
guntzak ematerakoan, oro 
har, honako irizpide hauek 
hartuko dira kontuan:

-Ikastaroak antolatzen direne-
an, gehienez ere, eskatutako 
diru-laguntzaren %60a lagun-
duko da diruz. 

-Ikastaroko parte-hartzaile 
bakoitzeko udalak emango 
duen gehienezko diru kopu-
rua 100 eurokoa izango da. 

-Ikastaroek, derrigorrean, 
parte-hartzaileen diru-sarre-
ra izan behar dute. 

Mediante esta partida presu-
puestaria se subvencionarán 
las actividades deportivas de 
asociaciones no federadas: 
1.000 euros. En general se ten-
drán en cuenta los siguientes 
criterios: en la organización de 
cursillos, se subvencionará el 
60 % de la ayuda solicitada. La 
cuantía máxima por cada par-
ticipante será de 100 euros. Es-
tos cursillos tendrán que tener 
obligadamente una aportación 
del alumnado.

INGURUMENA:5.000 €. 
 
Deialdi honetan erakunde 
pribatu zein publikoek edota 
norbanakoek 2017an garatut-
ako egitasmoak lagunduko 
dira, beti ere aurretik diru-la-
guntzarik jaso ez badute. 
Gehienez ere, kostuaren %50 
lagunduko da, eta egitasmo 
bakoitzari, gehienez ere, 2.000 

euro emango zaizkio. Honako 
hauek dira lehentasuna izan-
go duten ekintzak, besteak 
beste: energiaren kontsumoa 
murrizteko egindako inber- 
tsioak edota hondakinen so- 
rrera murrizteko eta birzikla-
pena bultzatzeko ekintzak.  

Mediante esta convocatoria se 
ayudarán los proyectos am- 
bientales realizados en 2017. 
Se subvencionará como máxi-
mo el 50 % de la ayuda solicit-
ada, y la cuantiá será de 2.000 
euros como máximo. Tendrán 
prioridad las inversiones real-
izadas para reducir el consu-
mo de energía o actuaciones 
que impulsen la prevención 
y reciclado de residuos. 

NEKAZARITZA: 15.000 €.

Deialdi honetan erakunde 
pribatu zein publikoek edota 
norbanakoek 2017an garatut-
ako egitasmoak lagunduko 
dira, beti ere aurretik diru-la-
guntzarik jaso ez badute. 
Gehienez kostuaren %50 
lagunduko da eta bakoitzari 
gehienez 2.000 € emango 
zaizkio. Lehentasunez honako 
ekintza hauek lagunduko dira, 
besteak beste:  Usurbilgo 
nekazari gazteek (28 urtetik 
beherakoak) ustiapen berriak 
abiatzeko eta hobetzeko egi-
tasmoak; hildako animalien 
kudeaketa lanen gastuak; 
ekoizpen ekologikoa bultza-
tzeko egitasmoak; edota ema-
kumeak nekazaritzan aritzeko 
ekintzak.

Mediante esta convocatoria 
se pretende ayudar económi-
camente aquellos proyectos 
agrícola-ganaderos que distin-
tas asociaciones, entidades o 
particulares hayan desarrolla-
do en el 2017. Se subvencion-
ará como máximo la mitad de 
la ayuda solicitada, y la cuantiá 
será de 2.000 euros como 
máximo. Tendrán prioridad 

actividades, como por ejem-
plo, las iniciativas de los/las 
agricultores jóvenes (menores 
de 28 años) para iniciar o me-
jorar las nuevas explotaciones 
agrarias.

GIZARTEGINTZA: 12.000 €.
Gizarte zerbitzuen arloan ira-
bazi asmorik gabeko norba-
nako, erakunde eta elkarteek 
2018an burutu asmo dituz-
ten ekimenak lagunduko dira 
deialdi honen bitartez. 

Mediante esta subvención se 
quiere fomentar y apoyar los  
proyectos que organizarán or-
ganismos tanto públicos como 
privados o personas en el año 
presente en el ámbito de los 
servicios sociales. Se destinará 
una partida de 12.000 euros.

IGOGAILUAK INSTALATZE-
KO LAGUNTZAK: 10.000  €. 
2017an bi solairu edo gehia- 
goko etxebizitzetan igogai-
lu berria jarri duten jabeei 
diru-laguntza emango zaie. 
Eskaera bakoitzeko, gehienez 
ere, 1.000 € emango dira, eta 
diru-sarreren araberakoa 
izango da.

Se subvencionará la insta-
lación del ascensor en edifi-
cios de dos o más plantas. La 
partida presupuestaria es de 
10.000 euros. Se abonarán 
como máximo mil euros a 
cada solicitante, y para ello 
se tendrán en cuenta sus in-
gresos económicos. 

DESERROTZE ETA BAZTER- 
KETA ARRISKUAN DAUDE-
NENTZAKO LAGUNTZAK
Usurbildik kanpo dauden per-
tsonen senideak laguntzeko 
laguntzak dira. Zehazki, erabaki 
judizial baten ondorioz, izan 
espetxean, izan zentro psiki-
atrikoren batean edota izan 
drogamenpekotasun-zentro 
batean eta aldi batez haien in-
gurune familiarrera etorri ezin 
diren pertsonen senideei sor-
tutako joan-etorri gastuetarako 
laguntzak dira. Egoera horrek 
eraginda 2017an egindako 
bidaien gastuak lagunduko 
dira. Gutxieneko diru-lagun-
tza Usurbildik senidea da-
goen zentroraino dauden 
kilo-metroak (joan-etorria) 
bider 0,29 € izango da. Diru-
laguntza hori, gehienez ere, 
hilean behin emango da. 
Nolanahi ere, diru-sarreren 
araberako diru-laguntza osa-
garriak ere eskatu ahal izango 
dira.
Onuradun bakarra egongo da 
egoera horretan dagoen per-
tsona bakoitzeko. Pertsona 
horiek  Usurbilen erroldatuta 
egon behar dute, edo bertan 
jaiotakoak izan behar dute. 
Halaber, senide eskatzaileek 
ere Usurbilen egon behar 
dute erroldatuta laguntza es-
katzen duten unean. 

Ayudas económicas para aten-
der a personas en riesgo de 
desarraigo y exclusión social 
por hallarse temporalmente 
imposibilitadas de regresar 
a su entorno familiar. Se sub-
vencionarán parcialmente los 
gastos de desplazamientos 
originados en el 2017 a fami-
liares de personas que se ha-
llen fuera de Usurbil, y a las que 
les resulte temporalmente im-
posible regresar a su municipio 
de procedencia en cumpli-
mento de una resolución judi-
cial (internamiento en centro 
psiquiátrico, penitenciario, de 
desintoxicación de drogode-
pendencias). 
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Baliabide 
publikoak 
eraginkortzeko
Diru-laguntza publikoen inpaktua neurtze-
ko zirrara metodologiaren sorreran parte 
hartu du usurbilgo udalak. 2016an kul-
tura- eta kirol-arloetan emandako diru-
laguntzak aztertu dira, eta horiek gizartean 
izan duten eragina. Emaitzak begibistakoak 
dira: 5.000 lagunek gozatu ahal izan dute 
kulturaz eta 790 herritarrek egin ahal izan 
dute kirola modu iraunkorrean. 

surbilgo eta Oñatiko udalek elkar-
lanean sustatuta, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren Etorkizuna Erai-

kiz programaren laguntzarekin, eta Elhuyar 
eta Sinnple aholkularitzen gidaritzapean, di-
ru-laguntza publikoek duten inpaktu soziala 
neurtzeko Zirrara metodologia garatu dute.

Usurbilen udalak herriko elkarte eta era-
gileei 2016an kultura- eta kirol-arloetan 
emandako diru-laguntzak aztertu dituzte, 
eta horiek gizartean izan duten eragina. 
Funtsean, proiektu honen bidez adminis-
trazioek egiten dituzten inbertsioak ahalik 
eta eraginkorren izatea bilatzen da, bali-
abideak modu optimoan erabiliz, eta era-
kundearen misioarekin eta bisioarekin, ahal 
den neurrian, lerratuz.

Bi diru-laguntzek herrian duten inpaktua 
oso nabaria eta beharrezkoa dela utzi du 
agerian emaitzak. Hala, 2016an Usurbilgo 
Udalak kultur arloan emandako 74.652 eu-
roei esker 81 ekitaldi antolatu ziren herrian; 
horietatik 16 lehen aldiz antolatutakoak. Ek-
italdien % 98 herritar guztientzat eskuraga- 
rriak izan dira, eta % 62 dohainik eskaini 
zaizkie usurbildarrei. Ekitaldi horietara, gain-
era, 5.000 pertsona baino gehiago hurbildu 
ziren. Nabarmentzekoa da, adibidez, on- 
darea zabaltzeko eta berreskuratzeko eki- 
taldietan 800 lagunek baino gehiagok parte 
hartu zutela. Ekitaldi guzti-guztiak euskaraz 
garatu ziren, eta % 41ean bertaratutakoen 
jarrera aktiboa bilatu zen. Ekitaldi gehienak 
herrigunean egin baziren ere, % 33 au-
zoetan egin ziren, nahiz eta auzoz auzoko 
banaketa ez zen orekatua izan.

Kiroletan 45.000 euro bideratu ziren he-
rriko kirol-elkarteetara. Ekitaldi horiei esker, 
modu iraunkorrean kirola egin zuten 790 
herritarrek, horietatik 288 haurrak eta 225 
emakumeak. Laguntza jaso zuten elkartee-

tan, batez beste, 9 lagun aritu ziren aktiboki 
antolaketa eta prestaketa lanetan. Diruz 
lagundutako ekitaldiei esker parte hartzaile 
ia guztiek osasuna hobetu zitzaiela aitortu 
zuten, % 83ak balio positiboak jaso izana ai-
tortu zuen, eta % 76ak kirolari esker autoes-
timua handitu zuela.

Hobetzeko alderdiak
Azterketak hobekuntzarako proposamenak 
ere jaso ditu, diru-laguntza horien inpaktua 
areagotze aldera. Hala, kulturaren kasu-
an, lagundutako ekitaldien bidez bilatzen 
diren helburuak edo bete nahi diren hu- 
tsuneak gehiago zehaztea proposatzen du 
txostenak. Eragileen arteko lankidetza area- 
gotzeko neurriak ere proposatu dira, eta 
ekitaldietan publikoaren partaidetza akti-
boa sustatzen jarraitzea. Halaber, auzoetan 
ekitaldi ugari antolatzen bada ere, ez dira 
modu orekatuan antolatzen auzo guztietan, 
eta hori hobetzeko neurriak hartzea propo-
satu da.

Kiroletakoen kasuan, berriz, kirolean gutxi 
parte hartzen duten kolektiboentzat la-
guntzak handitzeko bidea aztertzeko pro-
posamena egiten da, bereziki emakumeak, 
adinekoak eta ezgaitasunak dituztenak. Arlo 
horietan ari diren erakundeekin elkarlana 
sustatzea proposatzen da. Diru-laguntzek, 
era berean, herritarren osasuna hobetzera, 
balio positiboak sustatzera, eta herritarren 
autoestimua handitzera bideratuagoak 
egon behar dutela ondorioztatu da.

Emaitza eta gomendioak aintzat hartuta, 
2018an zehar udalak aztertuko du zein ego-
kitzapen eta hobekuntza txerta daitekeen 

diru-laguntza deialdietan, eta eragindako 
elkarteekin aztertuko ditu, beti ere, diru-
laguntzekin bilatzen diren asmoak modu 
eraginkorragoan lortze aldera.

Udal 
brigadaren 
lana, 2017an
 

f400 ekimeni eskaini die laguntza.
f 3.300 lanordu baliatu dituzte horreta-
rako.
f 4.500 pertsona baino gehiago pasatu 
dira Sutegitik, 61 alditan. Batez beste 73,7 
pertsona ekimen bakoitzeko (aretoaren 
erdia).

Erabilitako materiala:
38 alditan jarri da oholtza / 1900 mahai / 
9.000 aulki / 1.150 baila / 5.800 sardexka / 
12.000 eskuzapi / 14.500 edalontzi berre-
rabilgarri / 860 alditan erabili dira bafleak /   
279 alditan erabili dira mikrofonoak

U
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surbilgo Udala eta he-
rriko euskalgintzako 

talde, eragile eta norbanakoak 
bileretan hasi dira, hizkuntza 
ohituretan eragin eta euskara-
ren erabilera areagotzeko Eus-
kal Herri osoan abiatu den Eus-
karaldiaren barruan Usurbilen 
zer egin aztertzen hasteko.  

Zer da, baina, Euskaraldia?
Euskaraldia azaroaren 23tik 
abenduaren 3ra bitarte Euskal 
Herri osoan gauzatuko den eki- 
mena da, hizkuntza ohituretan 
eragiteko helburuz. 11 egun 
horietan, 16 urtetik gorako he- 
rritarrak Ahobizi eta Belarriprest 
bihurtu nahi ditu ekimenak. 
Ahobizi ulertzen duten guztiei 
euskaraz hitz egiten dieten lagu-
nak dira (baita ezezagunei lehen 
hitza, gutxienez, euskaraz egi- 
ten dietenak ere). Belarriprest, 

berriz, gutxienez euskara uler- 
tzen duten kideak dira, gainon-
tzekoei euskaraz aritzeko gonbi-
dapena luzatzen dietenak.

Ekimena Euskal Herri osoan 
egingo den arren, tokian tokiko 
euskaltzaleak izango dira he- 
rri bakoitzeko dinamiken sus-
tatzaileak, eta tokiko inguru 
soziolinguistikora zein errea- 
litatera moldatzeko modukoa 
izango da.

Usurbilen motorrak berotzen
Horrela hala, Usurbilen ere mo-
torrak berotzen hasi dira udala 
eta euskalgintzan diharduten 
talde eta eragileak, elkarlane-
an. Izan ere, Euskaraldiak he- 
rri-ekimen erraldoi bat izan nahi 
du, euskarari susperraldi bat 
emateko. Antolaketa laneta-
rako gune irekia sortu dute, eki-

men honen sustapenean parte 
hartu nahi duen edonork izan 
dezan horretarako aukera. 

Euskaraldiak Usurbilen non era- 
gin eta ze eremu indartu be-
har dituen ikusteko, lehen 
bileran Olatz Altuna Soziolin-
guistika Klusterreko kideak 
Usurbilgo kale-erabileraren 
datuak aurkeztu zituen. Gaur 
egun % 54koa da euskararen 
kaleko erabilera. Azken urteo- 
tan, aitzitik, behera egin du: 
2011n % 61,9koa zen. Beraz, 8 
puntu egin du behera. Alderik 
bada, auzoen artean: kaxkoan 
erabilera % 73koa da, eta Agi- 
nagan, esaterako, % 90ekoa; 
beherakada nabarmenena, os-
tera, Zubietan eta Olarriondon 
erregistratu da. Edonola ere, 
datu baikorrak ere badaude: 
haur eta gazteenak dira euskara 

ahotan gehien darabiltenak, eta 
haurren presentziak eragiten 
du helduek euskaraz aritzea. 
Haurrik ez badago, % 65,7tik  
% 43,1era murrizten da eus-
kararen kale-erabilera. 
 

Euskaraldia herriratzen
Usurbilgo udala eta herriko euskalgintzako taldeak hartu-emanetan hasi dira, euskaraldiak Usurbilen ere lur har dezan. Euskaraldiak euskara-
ren erabilera areagotzeko Euskal Herri osoan abiatu den ekimena da. Herritar orok du antolaketa lanketan parte hartzeko aukera. 

EUSKARALDIA

Diseñando el Euskaraldia
El objetivo principal de la iniciativa Euskaraldia es 
cambiar los hábitos lingüísticos y conseguir que 
nos relacionemos en euskera. La propuesta es la 
siguiente: del 23 de noviembre al 3 de diciembre, 
de manera coordinada en toda Euskal Herria, 
probemos a relacionarnos en euskera entre to-
das las personas que hablamos o entendemos 
el idioma. Durante esos 11 días, quienes sepan 
euskera (se identificarán como Ahobizi) se rela-
cionarán en euskera con aquellas personas que 
lo entiendan, y cuando se dirijan a personas que 

no conocen, su primera palabra también será en 
euskera. En el caso de aquellas personas que lo 
entienden, pedirán a las y los vascoparlantes que 
les hablen en euskera. Estos últimos serán Bela- 
rriprest. Con esta iniciativa se quieren transfor-
mar las inercias lingüísticas en las que caemos 
en nuestro día a día y probar que es posible co-
municarnos en euskera en más situaciones de 
las que imaginamos. Se pretende demostrar que 
en Euskal Herria más gente de la que parece en-
tiende euskera, haciendo ver que podemos uti-

lizar más nuestra lengua. Cada pueblo decidirá 
como diseñar el Euskaraldia. En Usurbil se acaba 
de crear una comisión, y está abierto a todo aquel 
que quiera trabajar a favor de esta iniciativa. 
En la primera reunión se presentarón los resul-
tados obtenidos del estudio de la medición del 
uso del euskera en la calle. El uso del euskera en 
la calle en Usurbil es de un 54  %. Estos últimos 
años ha disminuido en 8 puntos. Aún y todo los 
datos son mejores, cuando hay niños y niñas  al-
rededor. Es entonces cuando se habla más.

KALE-ERABILERAREN DATUAK:
% 54 euskaraz
% 45,5 gaztelaniaz
% 0,5 beste hizkuntzetan
2001/2016: mantendu
2011/2016: 8 puntuko jaitsiera

ZONALDEAK:
Aginaga % 90 / Erdigunea % 73
Olarriondo % 48,5 / Zubieta % 38,6
Santuenea % 25,5

GIZON / EMAKUME
Gizonezkoek % 54,8 
Emakumezkoek % 53,2

ADINA
Haurrak % 70,1 / Gazteak % 67,3
Helduak %46,4 / Adinekoak %35,6

Udala eta euskalgintzaren arteko lehen bilera
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iru hilabeteotan udala 
atsedenik gabe aritu 
da lanean azaroan 

izandako gastroenteritisa zerk 
eragin zuen argitu nahian. Lan 
batzorde bat eratu zuen bereha- 
la, eta egoeraren diagnostikoa 
egiten laguntzeko, arlo horretan 
ibilbide luzea egin duen enpresa 
bat kontratatu du: Inal Consul-
tores. Elikaduraren industrian 
kontrolerako sistemak disei-
natzen ditu. Enpresa horretan 
lan egiten du Valentin Dehesak 
(Errenteria, 1962) eta azken aste-
otan Usurbilen dabil, udaleko 
langileekin buru-belarri lanean, 
herriko ur saneamendua azter- 
tzen. 
 
Azaroan ezohiko egoera eman zen, 
herritar ugari gastroenteritisak jota 
egon baitzen. Urak horretan era-
ginik izan zuela-eta, iturritik ura ez 

edateko aholkatu zen. Hiru hilabete 
igarota, jakin dezakegu zer gertatu 
zen? 
Garai haietan Norobirusak Eus- 
kadi osoan eragin zuen. Bi-
rus hori oso azkar kutsatu eta 
hedatzen da, pertsonatik per-
tsonara, hain zuzen. Usurbilen, 
beste herrietan ez bezala, ezo- 
hiko tasa eman zen, eta urak 
horretan eraginik izan zuela 
pentsatu zen. Hori da hori da hi-
potesi probableena. Edonola ere, 
argitu behar da ez zela birusa 
uretan atzeman. Oso zaila baita 
hori atzematea. Ikusi zena izan 
zen urak balio desegokiak zitue- 
la. Egun haietan uraren kontro- 
lerako mekanismo eta sistemek   
huts-egite puntual bat izan 
zuten. Ura ez zen ondo potabi-
lizatu, kloroak ez baitzuen be-
har bezalako eraginik izan, eta, 
ondorioz, arrisku egoeran egon 
zen ura. Kontrol-mekanismo ho-
riek beti, historikoki, oso ondo 
funtzionatu izan dute, baina dio-
dan bezala, egun horietan urak 
anomalia batzuk izan zituen.

Egokia al da Usurbilek bere balia-
bide propioak baliatzea, hots, ura 

Erroizpetik hartzea eta ez manko-
munitatetik? 
Ur-baliabideen gaiak aktualitate 
handia du. Erakunde publikoek 
oso presente dute, eta komuni-
kabideek landu ohi duten gaia 
da. Nik uste herri batek ezinbes- 
tean zaindu behar dituela bere 
baliabideak. Izugarrizko abe- 
rastasuna da hori, etorkizunean 
orain baino gehiago, gainera. 
Gainera, Usurbilek dituen balia- 
bideak kalitate handikoak direla 
azpimarratuko nuke. Iturburue-
tako ura oso ona da. 

Erroizpeko ura ona da, beraz. Baina 
jendeak zalantzan jar dezake uraren 
kalitatea.
Oso ur ona du Usurbilek. Ez dago 
ezer arrarorik. Kalitate handikoa 
da, eta baliabide horri ezin zaio 
uko egin.

Ze neurri hartuko ditu udalak berriz 
halakorik ez gertatzeko?
Udala dagoeneko neurriak 
hartzen ari da. Ura tratatzeko 
sistema berrituko da, ikuspe-
gi integral batetik: ur-bilketa 
hobetuko da; ura potabiliza-
tzeko eta kontrolatzeko gailuak 

berrituko dira, esate baterako, 
monitorizazio eta alarma sis-
temak; eta, sarea berrikusiko 
da. Gailu horiek, bere garaian, 
kalitate handikoak ziren, baina 
gauza guztiekin gertatzen den 
gisan, zahartuta geratu dira. 
Gailu berriak nolakoak izango 
diren ari gara diseinatzen.

Horrekin nahikoa litzateke?
Bai, bai. Ura arazteko edozein 
sistemaren oinarria iturburue- 
tako uraren kalitatea da, eta 
horren arabera diseinatzen da 
sistema osoa. Usurbilgo itur-
buruetako ura oso ona da, eta, 
ondorioz, ez da zaila izango sis-
tema egokiak eta bermedunak 
ezartzea.

Zuk nola bizitu zenuen hau dena 
kanpotik?
Elikadurarekin zerikusia duten 
gaiek mauka dira komunika-
bideentzat. Brotea garrantzi- 
tsua izan zen biztanleriaren zati 
handi bati eragin ziolako. Hone-
tan lan egiten dugunok sarri 
ikusten ditugu antzeko egoe- 
rak. Azkar pasatu zen, eta zori-
onez, ez zen ezer larria gertatu. 

H

 Con el objetivo de esclarecer el origen de 
la gastroenteritis que afectó a cientos de 
usurbildarras en noviembre, el Ayuntamien-
to de Usurbil creó una comisión de trabajo. 
Ha contratado a Inal Consultores, una em-
presa especializada en diseñar sistemas de 
control en la industria alimentaria, y Valentin 
Dehesa está trabajando codo con codo con 
los técnicos municipales para esclarecer lo 
ocurrido. Estos días han estado inspeccio- 
nando el servicio de abastecimiento de 
aguas del ayuntamiento sobre el terreno, 
tanto a nivel de agua bruta y de captaciones, 
como los mecanismos, sistemas y controles 
de depuración. Preguntado si a día de hoy 
han podio averiguar qué originó el brote, 
Valentin Dehesa apunta que no se ha podi-
do diagnosticar que el Norovirus estuviera 
en el agua, ya que casi es imposible detect-

arlo. "Lo que se vio fue que en el agua había 
unos parámetros que no eran los normales. 
En aquellas fechas se produjo un desajuste 
puntual de los sistemas y mecanismos de 
control del agua. La exposición al cloro no 
fue suficiente para potabilizar el agua, y ese 
agua estuvo expuesta a infecciones. Eran 
mecanismos que históricamente venían 
funcionando muy bien, pero en esas fechas 
se detectó que el agua presentaba anoma- 
lías". 

Ante eso, el ayuntamiento ya está tomando 
las medidas correspondientes. Se va a reno- 
var el sistema de tratamiento desde una 
perspectiva integral: se mejorará la capta- 
ción, se renovará tanto dispositivos de pota-
bilización y de control como los sistemas de 
monitorización y alarma, se revisará la red… 

"Los dispositivos instalados en su día eran 
de gran calidad, pero todo se va quedando 
un poco obsoleto, y estamos diseñando 
cómo van a ser los nuevos sistemas de con-
trol". En opinión de Vehesa, con eso sería su-
ficiente: "Todos los sistemas de depuración 
de aguas cuentan primero con la calidad 
inicial del agua. Esa es la base, y a partir de 
ahí se configuran los sistemas a medida. El 
agua de los manantiales de Usurbil es muy 
buena, y no va a resultar complicado poner 
sistemas adecuados, suficientes y con ga-
rantías". En opinión de Vehesa, es muy im-
portante conservar los recursos hídricos del 
municipio: "Es una riqueza mucho mayor a 
futuro que a día de hoy, y además considero 
que los recursos que tiene Usurbil, en cuan-
to a calidad, son muy buenos".

VALENTIN DEHESA
“Iturburuetako ura ona da. Tratamendu eta  
kontrolerako mekanismoak berrituko dira”

“El agua de los manantiales es muy buena. Se van a re-
forzar los mecanismos de tratamiento y control”
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Diputazioak ez du gauzatu 
nahi Troiako pasabidea 
berritzeko proiektua
 
Aspaldiko eskakizuna da Troian pasabide seguru bat egitea. Hilabe-
teotan, udalak eraginda, ETS, Gipuzkoako Diputazioa eta Usurbilgo 
Udala elkarlanean aritu dira proiektu baten gainean, baina orain di-
putazioak egitasmo hori ez finantzatzea erabaki du. Bilera egingo dute  
otsailaren 14ean udalak eta diputazioak.

rtarrilean bilera 
egin zuten Xabier 
Arregi alkateak eta 
Jone Miner udaleko 

arkitektoak Antonio Aiz Jaurla- 
ritzako Garraio sailburuordea, 
Aitor Garitano Euskal Trenbide 
Sareko (ETS) zuzendari nagusia 
eta Julian Ferraz Plangintza eta 
Proiektuetako zuzendariarekin. 
Bileraren helburua Troian oinez- 
koentzat pasabide seguru bat 
egiteko proiektuaren nondik 
norakoez aritzea zen. Izan ere, 
Troian pasabide seguru bat 
egiteko beharra eta eskakizuna 
aspaldikoa da gure herrian. Zu-
bietara eta Lasarte-Oriara oinez 

joateko pasabide nagusia da. 
Haatik, leku hori ez da segurua, 
eta Usurbilgo puntu beltzetako 
bat da. Oso urrutira joan gabe, 
urrian, esaterako, Manuel Diaz 
80 urteko usurbildarra hil zen 
han, auto batek harrapatuta.

Berriz halakorik ez errepikatze-
ko, udalak etenik gabe eragin 
du Jaurlaritzan eta Gipuzkoako 
Diputazioan, eta, lanketa ho- 
rren ondorioz, ETSk proiektu 
bat mahai gainean jarri du (ar-
gazkian ikus daiteke). Proiektu 
horren arabera, errepidearen 
eta trenbidearen gainetik 
pasarela bat egingo litzateke, 

trenbidea eta errepidea modu 
seguruan eta irisgarrian ze-
harkatzeko. Horrez gainera, 
Ugaldea industriaguneraino 
oinez edo bizikletaz iritsi ahal 
izateko, beste bide bat egitea 
aurreikusten du. Hain zuzen, 
azken hilabeteotan ETSk gida-
tutako proiektu horren gainean 
ekarpenak egin dituzte bai uda- 
leko bai diputazioko teknikariek. 
Egindako ekarpenak jaso, eta 
exekutatzeko unean dago jada 
proiektu hori.Are gehiago, bile- 
ran sailburuordeak udaleko or-
dezkariei jakitera eman zienez, 
proiektu hori ETSren 2018ko 
aurrekontuetan txertatzeko as-
moa zuen, lanekin ahalik eta az-
karren hasteko. Sailburuordea 
bera Gipuzkoako Diputazioko 
Bide Azpiegituretako diputatu 
Aintzane Oiarbiderekin bildu 
zen, proiektu horren finantzia- 
zioa adosteko. Izan ere, bien 
eskumenekoa izanik, inber- 
tsioaren gastuak ere erdira or-
daintzea planteatu zion. Bilera 
horretan, ordea, diputazioak ez 
duela proiektuarekin aurrera 
egiteko asmorik helarazi zion 
Jaurlaritzari. Hots, ez duela fi-

nantzatuko eta ondorioz ezingo 
dela gauzatu. 

“Bigarren mailakoak”
Xabier Arregik gaitzetsi egin du 
diputazioaren jarrera: “Ondo 
heldutako proiektua da. Azken 
hilabeteotan lanean aritu gara 
hiru erakundeok, eta, ez da 
bidezkoa orain, azken unean, 
diputazioak bazterrean utzi 
nahi izatea”. Egunero herritar 
ugarik erabiltzen dute pasa-
gune hori, eta arriskutsua da 
oso. “Diputazioak usurbildarrak 
2.mailako herritartzat gaitu. Ez 
du proiekturik gure herrirako”. 

Nolanahi ere, udalak ez du etsi- 
tzeko asmorik, eta lanean jarrai- 
tuko du. Bilera eskatu du da-
goeneko Aintzane Oiarbidere-
kin, proiektuari heldu eta kaxoi 
batean ez sartzeko. Diputazio-
ak erantzun dio eta otsailar-
en 14ean bilduko dira. Xabier 
Arre-gi alkateak herritarrei deia 
egin die: "Herriaren laguntza 
beharko dugu Gipuzkoako 
Diputazioari presio egin eta 
proiektuarekin aurrera egin 
dezan lortzeko”. 

La Diputación no quiere financiar el nuevo vial de Troia
El proyecto está en fase de ejecución, pero a última hora la diputación ha reculado y no quiere financiarlo. El 14 de febrero el alcalde mantendrá 
una reunión con la diputada de Infraestructuras Viarias para solicitarle que apoye el proyecto. "Necesitaremos la ayuda de los usurbildarras". 

A mediados de enero el alcalde Xabier Arregi y la 
arquitecta Jone Miner mantuvieron una reunión 
con el viceconsejero de Transporte del Gobierno 
Vasco y con los técnicos de Euskal Trenbide Sarea
(ETS) para hacer seguimiento del proyecto del 
paso peatonal de Troia. Es un foco de riesgo 
muy importante para la ciudadanía, y por ello las 
usurbildarras llevamos años reclamando que se 
suprima ese paso y se construya un vial seguro 
y accesible para los peatones y bicicletas. Sin ir 
muy lejos, en octubre murió allí mismo el usur-

bildarra Manuel Diaz, atropellado por un coche. 
Para que no se vuelva a repetir una tragedia si- 
milar, el ayuntamiento ha impulsado un espacio 
de trabajo entre ETS, la Diputación de Gipuzkoa y 
el ayuntamiento para dar solución a este tema. A 
consecuencia de su persistencia, el ayuntamien- 
to ha conseguido que ETS ponga encima de la 
mesa un proyecto. Dicho proyecto tenía el visto 
bueno de todas las instituciones implicadas, y 
estaba en fase de ejecución. El mismo ETS tenía 
asignada una partida presupuestaria para 2018.  

Tal y como se le manifestó al alcalde en la reunión 
celebrada en enero, la Diputación de Gipuzkoa 
ahora no quiere asumir su parte, ya que le corres- 
ponde financiar a medias ese proyecto. El ayun-
tamiento no quiere que este proyecto caiga en 
saco roto, y el 14 de febrero tiene previsto man-
tener una reunión con la diputada para exigirle  
que no de marcha atrás y que financie la nueva 
pasarela. "No somos ciudadanos y ciudadanas 
de segunda. Necesitaremos la ayuda de todas", 
recalca el alcalde.
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dikzioen Prebentziorako Plana 
berritzeko unea iritsi da, eta lan-
keta hori herriko eragile, talde eta 

gaiarekiko interesa izan dezaketen herrita- 
rrekin egin nahi du Usurbilgo Udalak. Ho- 
rretarako, otsailaren 15erako bilera deitu du 
Potxoenean. 13:00ean izango da.

Plana idazteko eta prozesu hori dinamiza-
tzeko ardura Agipadek du. Drogamenpeko-
tasunaren arloan eskarmentu handia duen 
elkartea da Agipad eta hainbat eta hainbat 
erakundeekin ditu hitzarmenak gai hori 
lantzeko. Baita Usurbilgo Udalarekin ere. 
Udalak adikzioen prebentziorako 1go plana 
2013an onartu zuen, eta plan horren inda- 
rraldia amaituta, orain eguneratzeko garaia 
heldu da. Esan bezala, beraz, eguneratze 
horretan herriko elkarte eta eragileek parte-
hartzea da helburua, eta beste plan bat osa-
tu eta martxan jartzea. 

Agipadek nabarmendu duenez, drogamen-
pekotasunen fenomenoa oso aldakorra da, 
eta, beraz, bere egunean ezarritako proiek-
tuak eta ekintzak aldizka aztertzeko eta 
ebaluatzea ezinbestekoa da. Azken batean, 
helburu nagusia bizi-kalitate hobetzea baita. 
“Drogamenpekotasunaren fenomenoak  
guztioi kezkatzen gaitu, eta denok egin 
ditzakegu ekarpenak gure esperientziatik 
abiatuz, gure laneko ikuspegitik, gure gizar-
tearekiko eginkizunetik, eta, orokorrean, 
agente prebentiboak garen aldetik”.

Lehen bilera horretan drogei buruz haus-
nartuko da, lotzen zaizkion faktoreak, es-
parru legala, prebentziorako estrategiak, 
prebentzio komunitarioko programak, 
tokiko plana, faseak, abiadura... Azken bate-
an, topaketa horren helburua drogamenpe-

kotasunen fenomenoaren gainean herrita- 
rren ikuspuntua elkarbanatzea da, baita arlo 
bakoitzean abian jarri beharreko prebentzio- 
rako estrategiak aztertzea ere.

El Ayuntamiento de Usurbil cuenta con un 
Plan de Prevención de Adiciones desde 2013, 
y ahora ha llegado el momento para actual-
izarlo. La asociación Agipad es la encargada 
de dinamizar ese proceso. Agipad es una 
Asociación Guipuzcoana de utilidad pública 
y sin ánimo de lucro, creada en 1980 y debi- 
damente reconocida por las Instituciones 
Oficiales, cuyo objetivo primordial es la inves-
tigación, prevención, asistencia de los usos 
problemáticos de las drogas y tratamiento de 
las personas que sean o puedan verse afecta-
das por los mismos. La redacción del nuevo 
plan se quiere llevar a cabo con entidades, 
asociaciones o personas del municipio que 
estén interesadas en el tema. El fenómeno 
de la drogodependencia nos afecta a toda la 
ciudadanía y todas tenemos algo que decir, 
opinar o proponer desde nuestras propias 
experiencias. Para ello se ha convocado una 
reunión para el 15 de febrero en Potxoenea, 
a las 13:00 del mediodía. Tal y como apunta 
Agipad el fenómeno de las drogas es muy va- 
riable y es imprescindible evaluar los proyec-
tos puestos en marcha en su día. 

Poza eta tristura
Urtarrilaren 25ean zozketatu ziren Ugartondoko etxebizitzak

rtarrilaren 25ean zozketatu ziren Ugartondoko 
babestutako etxebizitzak, kiroldegian egindako zoz-
keta publikoan. Herritar ugari hurbildu zen zozke-

tara, eta, halakoetan gertatu ohi den legez, zozketaren bi 
aurpegiak ikusi ahal izan ziren: batzuen poza, etxebizitza 
egokitu zitzaielako, eta besteen tristura, zortea lagun izan 
ez zutelako. Guztira, 92 etxebizitza zozketatu ziren: babes 
ofizialeko 46 etxebizitza, beren garaje eta trastelekuekin, 
eta 46 etxebizitza tasatu, horiek ere beren garaje eta traste-
lekuekin. Zerrendak behin-behinekoak dira oraingoz, ale-
gazio epea bukatu artean. Udaletxeko sarreran daude ikusgai. 

El 25 de enero se realizó el sorteo de las 92 viviendas protegidas, 
con su garaje y trastero, que se construirán en Ugartondo. Hasta 
que no finalize el plazo de las alegaciones, las listas son provisiona- 
les. Se pueden ver en el registro del ayuntamiento.
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Adikzioen Prebentziorako Plana berritzeko unea iritsi da, eta lanketa hori herriko eragile, 
talde eta gaiarekiko interesa izan dezaketen herritarrekin ehin nahi du udalak. Horreta-
rako, otsailaren 15erako bilera deitu du Potxoenean, 13:00ean.

Hainbat herritarrek egindako eskaerari 
erantzunez, udalak hilerrira igotzeko, 
taxi-bus zerbitzu berria eskaintzen 
hasiko da martxoaren 3tik aurrera. 
Hala, hilabeteetako lehen larunbatetan, 
taxi-busean hilerrira igotzeko aukera 
egongo da. 12:00etan igoko da eta 
12:30ean jaitsi. Erabiltzaile asko egongo 
balira, aukera handitzeko prest dago 
udala, eta bi bidai jarriko lituzke. Hau da, 
2. bidaia, 12:30ean izango litzateke, eta 
13:00ean jaitsi.

A partir del 3 de marzo el ayuntamiento 
ofrecerá un nuevo servicio del taxi-bus 
para poder subir al cementerio. Será 
el primer sábado de todos los meses. 
El horario sera: subida a las 12:00 ho-
ras y bajada a las 12:30. En el caso que 
haya muchos usuarios, se ampliará el 
horario, y se podrá subir también a las 
12:30, y bajar a la 13:00.  

udalotsailaok1.indd   8 2018/02/06   9:57:21


