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Ainhoa eta Iñaki,  
etika eta politika 
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea

inhoa Intxaurrandietaren 
eta Iñaki Errazkinen aurkako 
epaiketak eman du zer esa-

na azken asteotan. Ez da harritzekoa. 
Kargu publikoetarako herritarrek hau-
tatutako pertsona hauek Madrilgo Kon-
tuen Auzitegira eraman dituzte, baina ez 
beren probetxurako dirua erabiltzeaga-
tik (horrelakoak ez dira gutxi, baina 
nekezago eramaten dituzte), baizik eta 
aurreko agintariek sinaturiko kontratu 
bat, desegokia zela eta, bertan behera 
uzteagatik. 

Epaiketa hori eragiteko aktore politikoek 
izandako jokabidea aztertzeak luze joko 
luke. Han eta hemen idatzi da horri bu-
ruz, eta Usurbilgo Udalbatzak ere onar-
tua du mozio bat. Alderdi ikuspegiak 
alde batera utzi, eta ez diet helduko kon-
tratu hori sinatu zeneko baldintzei, ez 
eta horrek ekarri zituen ondorioei ere. 
Txoko honetarako egokiagoa delakoan, 
gobernatzeko moduez eta horien ondo-
rioez egingo dut aipamen laburra. 

Jar gaitezen Ainhoaren edo Iñakiren 
larruan. Ea, aurkeztu duzu zure burua 
hauteskundeetara, herritarrek zure 
programaren arabera bozkatu zaituzte, 
Gipuzkoan lehen indarra izan zara, Al-
dundian eta GHKn karguak hartzea ego-
kitu zaizu, eta dagokizun ardurari muzin 
egin gabe kudeaketa publikoari heldu 
diozu. Esku artean duzun gai nagusi-
etako bat: errauste-planta eraikitzeko 
kontratua, aurreko kudeatzaileek in ex-
tremis, funtziotan zeudela, sinatutakoa.

Erantzukizunez jokatu nahi duzu, eta 
eskatu duzu baloratzea ea kontratu 
hori egokia den. Teknikariek erantzun 
dizute errauste-planta beharko litza-

tekeena baino askoz handiagoa dela, 
kalkuluak egin zirenean askoz gutxiago 
birziklatzen zelako. Eta ohartarazpen 
garbia egin dizute: kontratu hori aurrera 
eramateak zulo ekonomiko handia era- 
gingo du. Oso ondo datorkie enpresa 
pribatuei, baina kalte egiten dio interes 
publikoari.

Horren aurrean, zentzuak eta ardurak 
aginduta, kontratua sinatu zuen erakun-
deak berak (GHKk)  orain ondorioztatu 
du kontratua eten egin beharko lukeela, 
zu buru zarela. Horrek kalte-ordainak 
ekartzen ditu, aurrekoek adostu eta 
izenpetutakoak, baina kalte horiek 
askoz txikiagoak dira kontratua martxan 
jarriz gero eragingo liratekeenak baino. 

Bukatu da legealdia. Etorri dira berriz  
lehen izan zirenak. Heldu diote ostera  
lehen zegoenari. Eta auzitara eraman 
zaituzte, Madrilera, 41 milioi eurotik 
gorako kalte-ordainen zigor-eskaera 
eginda.

Eta, diot nik: Zer egin behar zuten  
Ainhoak eta Iñakik? Zer eskatu behar 
zaio gobernu-ardurak hartzen duen 
pertsona bati? Zer da etikoki eta poli-
tikoki egokiago, beste batzuek oso modu 
hala moduzkoan sinatutako kontratuari 
men egitea, ala babesa jaso duten irizpi-
de propioak aplikatuz  kudeatzea eta 
erabakiak hartzea? 

Hor daude galderak. Erantzunak, nor-
berak izango ditu bereak. Eta, erantzun 
horien arabera, gutako bakoitzak jakin-
go du nola jokatu, etikoki eta politikoki.

Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin, cargos 
electos de la Diputación y de GHK en la anterior 
legislatura, han sido juzgados en el Tribunal de 
Cuentas de Madrid. El encausamiento no se debe 
al uso del dinero público para el provecho propio, 
sino a la cancelación de un contrato con una em-
presa privada, contrato que consideraron inade-
cuado y que ya venía firmado por los anteriores 
gestores.

Sin entrar a valorar el comportamiento de los dis-
tintos actores políticos, me limitaré a hacer una 
breve reflexión sobre la responsabilidad individual 
del gobernante y sus consecuencias. 

Pongámonos en el lugar de Ainhoa e Iñaki. Te has 
presentado a las elecciones, y por elección de los 
ciudadanos te corresponde asumir un cargo de go-
bierno. Uno de los temas que te toca gestionar es el 
contrato para la construcción de la incineradora, 
contrato que fue firmado por el anterior gobierno 
in extremis, estando en funciones.

Solicitas una valoración del contrato y tus asesores 
técnicos son concluyentes: la incineradora está so-
bredimensionada, y ese contrato genera un aguje-
ro económico importante. La puesta en marcha de 
ese contrato es un buen negocio para las empre-
sas, pero muy perjudicial para el interés público.

Por tanto, GHK decide suspender el contrato, del 
mismo modo que en su día decidió firmarlo. Esta 
vez, eso sí, bajo tu responsabilidad. Acabada la 
legislatura, los nuevos inquilinos solicitan en el 
Tribunal de Cuentas de Madrid una indemnización 
personal que supera los 41 millones de euros.

Me pregunto: ¿Qué es ética y políticamente más ade-
cuado, someterse a un contrato firmado de forma 
cuestionable o gestionar el interés público según el 
dictado de la responsabilidad y criterios propios?  

Cada cual tendrá sus respuestas, y sabrá actuar 
en consecuencia según sus convicciones éticas y 
políticas.
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      AURREKONTUA    OBLIGAZIO ONARTUAK    BETEZE MAILA

-Pertsonal gastuak             3.824.294,30                3.594.479,48         %93,99
-Gastuak ondasun
 arrunt eta zerbitzuetan         4.818.049,05                 4.580.381,87         %95,07
-Finantza gastuak                  12.000,00                       10.731,33         %89,43
-Transferentzia arruntak        831.743,04                     712.756,48          %85.69
-Inbertsio errealak              1.171.945,07                      977.950,30          %83,45
-Kapital transferentziak         94.068,00                46.884,68         %49,84
-Finantza aktiboak                       5.409,11                           5.409,11         %100,00
-Finantza pasiboak                343.000,00                     342.456,39           %99,84
            11.100.508,57                10.271.049,65           %92,53

lkatearen dekretuz onartu berri 
du Usurbilgo Udalak 2017ko aurre- 
kontuen likidazioa. Zenbakiak 

esku artean, Alaitz Aizpurua Ogasun-zine-
gotzia pozik dago emaitzarekin: “Aurrekon-
tuak modu eraginkorrean kudeatu ditugu, 
eta horren lekuko da emaitza”. 665.439,24 
€-ko superabita izan da. Hala, aurrekontu-
etan egonkortasuna bermatzeko helburua 
lortu da, hau da, defizita 0 izatea. 

Aurrekontua ia osorik bete da: bai gastuetan 
eta bai sarreretan aurreikusitakoa ondo exe-
kutatu da. Hala, sarreren atalean, 11.057.464 
euro jasotzea aurreikusita zuen Udalak, eta 
10.594.032,50 euro sartu dira. Beraz, aurrei- 
kusitakoaren % 95,81 bete da. Gastuei da-
gokionez, bestalde, 11.057.464 euroko aurrei- 
kuspena zuen, eta 10.271.049,65 euro gasta-
tu dira. Beraz, gastuen atalean, aurreikusi-
takoaren % 92,89 bete da. Edonola ere, exe- 
kuzio honetan Udalak 2017an dagoeneko 
hartuta dituen konpromisoak falta dira, 
hau da, 274.136,81 euro. Horrek exeku- 
zio maila are handiagoa izatea ekarriko du. 

Horrenbestez, gastuak eta sarrerak aurrei- 
kusitakoaren azpitik geratu badira ere, sarre-
rak gastuak baino handiagoak izan dira, eta 
horrek emaitza positiboa lortzea eragin du.  

“Zuhurtziaz kudeatu dugu dirua, eta aur-
reikusitakoa ondo exekutatu da, bai gas-
tuetan bai sarreretan. Bien arteko oreka 
mantentzea oso garrantzitsua da, dirua 
gastatzea, edo inbertitzea, bezain garran- 

tzitsua baita sarrerak neurri berean izatea”, 
azpimarratu du Alaitz Aizpuruak. 

Taula honetan ikus daiteke gastuen betetze 
maila zenbatekoa izan den, atalka:

Udalaren remanentea
2017ko kontuetan izan den emaitza kontu-
an hartuta, eta abian dauzkan konpromi-
soak (274.136,81 euro) txertatuta, Udalak 
940.375,53 euroko remanentea edo gera- 
kina dauka. Gerakina udalek erreserban 
edota gordeta izan ohi duen dirua da. “Diru 
hori sor daitezkeen ezustekoei aurre egite-
ko edota urtean zehar egiten diren kreditu 
aldaketak finantzatzeko baliatzen da. Hala- 
ber, likidezia arazoak ez izateko ere, poltsa 
orokorrean dirua izatea oso garrantzitsua 
eta beharrezkoa da”. Poltsa ona du Udalak, 
Aizpuruaren esanetan. 

Bestalde, gaur egun, udalaren zor bizia % 
7,76koa da, hau da, 813.378,92 eurokoa da 

zorra. Oso datu ona da hori Aizpuruaren esa- 
netan, legeak ezartzen duen mugatik oso az-
pitik. Legeak dio udalen zorra ezin duela izan 
2016an onartutako ohiko eskubideen % 77 
baino handiagoa. 

“Aurrekontuak zuhurtziaz egitea oso garran- 
tzitsua da. Zuhurtziaz egin behar da  
diru-sarreren aurreikuspena, sarrerak  
itsu-itsuan puztu gabe, eta gastuak ere  
zorrotz kontrolatu behar dira. Horrek soilik 
berma dezake urteko emaitza positiboa iza-
tea. Giltzarria da”, dio Aizpuruak. Kudeaketa 
on eta egoki baten isla dira emaitzok, haren 
aburuz. Hori,ordea, ez da urte bakarrean lo-
rtzen: “Urteetan egin den politika eta gestio 
onak ekartzen du kaudimen ekonomikoa, 
eta Usurbilgo Udalak kaudimen ekonomiko 
ona du, hau da, bere betebehar ekono-
miko guztiei erantzuteko gaitasuna du.  
Zenbakiek argi erakusten dute hori, eta,  
beraz, gurea ez ezik, aurreko gobernuen 
meritua ere bada”. 

El cierre genera un superávit de 665.000 euros

Iazko aurrekontua ia osorik bete da

“Hemos gestionado los presupuestos de 
manera eficaz, y prueba de ello es la liqui-
dación del ejercicio económico correspon-
diente al año anterior”. Con estas palabras 
ha resumido la concejala de Hacienda Alaitz 
Aizpurua el cierre de las cuentas del Ayun-
tamiento de 2017. Ha cerrado el año con un 
superávit de 665.439,24 de euros. Aunque 
tanto los gastos como los ingresos hayan 
quedado por debajo de lo previsto, los in-
gresos han superado a los gastos, y ello 
ha generado un superávit de poco más de 
665.000 euros. Tal y como se desprende de 
las cuentas, la ejecución presupuestaria ha 
sido casi completa. Cabe recordar que el 
presupuesto de 2017 ascendía en su apro-
bación a 11 millones de euros y que fue ob-

jeto de diversas modificaciones de créditos 
que sumaron 2 millones más, una gran parte 
para financiar las obras de remodelación de 
la escuela de música Zumarte.

En lo que atañe a los ingresos, se hizo una 
previsión de 11.057.464 de euros,  y se han 
ingresado 10.594.032,50 de euros, esto es, 
un 95,81 % de lo previsto. Por otra parte, 
la previsión de gastos fue de 11.057.464 de 
euros, y ha quedado en 10.271.049,65 de 
euros (92,89 %). Aizpurua ha explicado que 
la prudencia vuelve a ser una de las claves 
de los buenos datos económicos del ayun-
tamiento, ya que los ingresos y los gastos se 
han ejecutado según lo previsto: “Es impor-
tante mantener el equilibrio entre los gastos 

e ingresos. Tan importante es invertir como 
tener garantizado los ingresos a medida que 
se gasta”. Se ha conseguido el objetivo de 
déficit 0.

El dato global que arrojan las cuentas del 
2017, indica que el remanente positivo 
disponible de la liquidación asciende a  
940.375,53 euros. “Es un dato importante. 
Es imprescindible contar con una bolsa con-
siderable para poder financiar los cambios 
de créditos que se cursan durante el año, o 
para no tener problemas de liquidez. O en su 
caso, para hacer frente a improvistos”. Por lo 
que respecta a la deuda viva, este años ha 
quedado en un 7,7 %, muy por debajo de lo 
que establece la ley.

A

2017ko aurrekontuen likidazioa onartu berri du Usurbilgo Udalak, eta itxierak emaitza onak eman ditu. Gastuak eta sarrerak aurreikusi-
takoaren azpitik geratu badira ere, sarrera gehiago izan dira gastuak baino, eta, ondorioz, 665.000 euroko superabita lortu da.
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kintzaileei laguntzeko eta Usurbilen 
hutsik dauden merkataritza-lokale-
tan jarduera ekonomiko be- 

rriak sustatzeko asmoz, 2018 urteko lokalaren 
alokairurako diru-laguntza deialdia onartuko 
du maiatzaren 8an Udaleko Tokiko Gobernu 
Batzordeak. Diru-laguntza horren onura-
dunak honako hauek izango dira: Usurbilen 
hutsik dagoen merkataritza-lokal batean jar-
duera ekonomiko berri bat abian jarri nahi 
duen edonor, izan pertsona fisikoa izan juridi- 
koa, eta ekintzaile interesatuaren bizilekua 
edozein izanik ere, izan Usurbil edo izan beste 
udalerri bat. Halaber, ekintzaileak jarduerari 
berari dagokion Jardueren gaineko Zergan 
alta emanda egon beharko du, gehienez ere, 
hiru urteko antzinatasunarekin. Edonola ere, 
lehentasuna proiektuok izango dute: batetik, 
herrigunean nahiz auzoetan gaur egun herri- 
tarrei eskaintzen ez zaizkien zerbitzuekin lotu-
ra duten proiektuek; eta, bestetik, ixtera doa-
zen edo itxi berriak diren jarduerekin jarraitu 
nahi duten proiektuek. 

Lokalaren alokairuaren ordainketan lagun- 
tzeko izango da diru-laguntza. Alokairuaren 

prezioa, gehienez ere, 10 euro metro koadroko 
izan beharko du, eta alokairuan hartzen den 
lokalaren kontratuak 12 hilabeteko iraupena 
izan beharko du, gutxienez. Lehen bi urteetan 
emango ditu laguntzak Udalak, edonola ere, 
urtero egin beharko da eskaera. 

Guztira, 7.200 euro bideratuko ditu Udalak le-
hen urteko alokairuen ordainketetarako, eta 
4.800 euro bigarren urtekoak ordaintzeko. 
Hala, lehenengo urtean, alokairu-gastuaren 
% 40a ordainduko du, gehienez ere 300 euro 
hilean; eta, bigarren urtean, alokairu-gastu-
aren % 30a, gehienez ere, 200 euro hilean. 
Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko 
oinarria, alokairu gastuei bakarrik dagokiona 
izango da, eta ez dira lokalaren erabilerari lo-
tuta egon daitezkeen bestelako gastuak kon-
tuan hartuko, hala nola komunitate-gastuak, 
ura eta argindarra. 

Diru-laguntzak eskatzeko epea deialdia Gipuz-
koako Buletin Ofizialean argitaratu eta hurren- 
go egunean hasiko da —ekainean izatea aur-
reikusten da—, irailaren 30era arte. Udaleko 
erregistroan aurkeztu behar dira eskaerak. 

E

Hutsik dauden lokaletan  
jarduera berri bat abian jarri nahi 
dutenentzat, diru-laguntzak   
Aurtengo urteari dagokion lokalaren alokairua ordaintzen laguntzeko oinarriak onartuko 
dituzte hilaren 8an, eta ekainetik irailaren 30era arteko epea dago proiektuak aurkezteko. 

Kabiene erabiltzeko beka kaleratu du Udalak
Enpresa-proiektu berri bat duen ekintzaileari la-
guntzeko, Kabiene elkartearen elkarlan gunean 
urtebeteko erabilera ordaintzeko laguntzaren oina- 
rriak onartuko ditu Udalak. Oinarriok Hasiz Hazi 
beka deialdian jaso dira. Beka hori Kabiene eta 
Udalaren arteko lankidetzan oinarritzen da. Ka-
biene elkarlanerako gune bat da. Lanerako es-
pazio bat ez ezik, baliabideak eta esperientziak 
partekatzeko leku bat ere bada. Han lanean ari 
diren kideen esperientzietatik ikasi ahal izango 

dute bekadunek eta harreman-sare indartsua-
goa osatu. Udalak 2.178 euro bideratu ditu beka 
honetarako. Bekaren gehieneko zenbatekoa 
1.089 eurokoa izango da, beti ere ekintzaileak 
urtebete egiten badu Kabienen. Diru-laguntza-
ren zenbatekoa 12 hilabetetako alokairu-gas-
tua (75 €/hileko) eta honi dagokion % 21eko 
BEZ-a (15,75 €/hileko) izango da. Onuradunak  
Beterri-Buruntzako udalerriren batean errolda-
tuta dauden pertsonak izango dira.

Ayudas para 
emprendedores
El Ayuntamiento aprobará el 8 de mayo las 
bases de la convocatoria del 2018 que regu-
larán la concesión de subvenciones para el 
alquiler de locales vacíos, que tienen por 
objeto apoyar a las personas emprende-
doras y fomentar así nuevas actividades 
económicas en los locales comerciales 
vacíos. Los proyectos se podrán presentar 
una vez que se haya publicado la convoca-
toria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y el 
plazo finaliza el 30 de septiembre. Se desti-
narán 7.200 euros, y cualquier persona será 
beneficiaria de la ayuda, tanto física como 
jurídica, sea de Usurbil u otro lugar. Aún y 
todo, tendrán prioridad los proyectos rela-
cionados con servicios que actualmente no 
se ofrecen, y los proyectos que supongan 
una continuación de actividades que vayan 
a cerrar o han sido recientemente cerradas. 
El aspecto subvencionable por esta ayuda 
económica será el gasto de alquiler de un 
local comercial vacío. El precio del alquiler 
tiene que ser como máximo de 10 euros 
por metro cuadrado, y el contrato del local 
que se alquila deberá de tener una duración 
mínima de 12 meses. Las ayudas se darán 
por dos años consecutivos. Por otro lado, 
también se acaba de aprobar la beca Hasiz 
Hasi, una beca dirigida a cubrir los gastos de 
estancia de las personas emprendedoras 
en el espacio de colaboración de Kabiene. 
La cuantía de la subvención cubrirá el gasto 
de alquiler de 12 meses: 75 euros al mes. 
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eterri KM0 proiektua abiatzear 
da, eta eskualdeko nekazaritza 
eta merkataritza suspertzeko 

helburuz sortu da. Beterri-Buruntzako Uda-
lek eta bertako ekoizleek elkarrekin egindako 
gogoeta sakonaren emaitza da, eta maia- 
tzaren 15ean aurkeztuko dute, San Ixidro 
Egunarekin.

Andoni Egia Beterri-Buruntzako Tokiko Gara- 
penerako teknikariak eman digu proiektua- 
ren nondik norakoen berri. Haren esanetan, 
Beterri KM0 nekazaritza, merkataritza eta 
ostalaritza sustatzeko proiektua da, eta ne-
kazarien, dendarien, ostalarien eta eskualde-
ko udalen artean osatu da. Proiektuaren 
helburu nagusia da eskualdeko nekazarien 
ekoizpena eskualdeko jantoki publiko, denda, 
taberna eta jatetxeen bidez merkaturatzea. 
"Horrek ahalbidetuko du garaikoa, bertakoa 
eta gehienetan ekologikoa den produktua 
modu merkean eta jarraikortasunez es-
kuragarri izatea eskualdeko herritarrentzat", 
nabarmendu du Egiak. Halaber, proiektu 
honekin nekazarien, dendarien eta ostala- 
rien "bideragarritasun ekonomikoa hauspo-
tu" nahi dute.  

Gaur egun lehenengo sektoreak Beterri-Bu-
runtzako eskualdean inpaktu ekonomiko txi-
kia du, % 1 pasatxo, hain zuzen ere. Hala ere, 
sektore horrek kualitatiboki, historikoki eta 
sinbolikoki garrantzia handia du. Horregatik, 
nekazaritza sustatzea ezinbestekoa dela iritzi 
dio Egiak, eta, horrekin batera, elikadura subi- 
rautza eta garapen ekonomiko endog-
eno, jasangarri eta anitza sustatzea.  

Oraingoz, proiektuan 10 ekoizle inguru ari 
dira parte hartzen, baina ateak irekita ditu 
edozeinek. Proiektuan parte hartzeko bi 
baldintza baino ez dira bete behar: ekoizle 

B

Los ayuntamientos de la comarca Beterri-Buruntza han estado trabajando durante es-
tos últimos meses en el proyecto Beterri KM0, junto con agricultores, ganaderos, em-
presas de la industria alimentaria y hostelería, en aras de fortalecer el sector e impulsar 
la producción y el consumo de productos locales, teniendo la soberanía alimentaria 
como objetivo.  Fruto de este proceso se ha creado la marca-red Beterri KM0 y puesto 
en marcha un proceso para crear una unidad de distribución. Justo, el próximo 15 de 
mayo, el día de San Isidro, se van a presentar públicamente los contenidos del mismo. 
Tal y como señala Andoni Egia, técnico para el desarrollo local de la comarca, el obje-
tivo principal es visualizar los productos locales y comercializarlos en los comedores 
públicos, comercios, bares y restaurantes de la comarca. "De esta manera garantiza-
mos que se  pueda consumir productos locales, del tiempo y ecológicos". Los productos 
se expondrán en baldas donde lleven la marca Beterri KM0. "Esa etiqueta garantiza 
que el producto es local, y ello conlleva un valor añadido muy importante: comprando 
ese producto se está impulsando la economía local".  En un principio, participarán 10 
productores de la comarca, pero las puertas están abiertas a todo aquel o aquella que 
comparta esta filosofía. Son dos los requisitos a tener en cuenta: ser un productor pro-
fesional y querer comercializar en la comarca. 

El proyecto Beterri KM0

profesionala izatea eta eskualdeko dendetan 
merkaturatzea. Hain zuzen, horixe izan ohi da 
ekoizleen buru-hauste nagusia, eta KM0 proiek-
tuak horretan lagundu nahi die. Euren produk-
tuari balioa eman nahi diote. Ekoizle handiekin 
lehiatzeko nor badirela ikusarazi, eta eskaintzen 
duten produktua, besteen aldean, bestelako 
balio batzuk dituela. Andoni Egiak azaldu 
duenez, dendari eta produktua dagoen baldari 
Beterri KM0 etiketa jarriko diote: "Etiketak ber-
takoa dela bermatuko du, eta horrek duen balio 
erantsiarekin, hots, produktu hori erosiz gero, 
bertako ekonomia sustatzen ari zarela". 

Distribuzio-kanala
Ekoizleen ekoizpena banatuko duen sistema 
osatu da: distribuzioa-kanala. Egiaren hitzetan, 
hasiera batean ekoizleen koordinazio-sistema 
bat izango da. Edonola ere, eskaria handitu 

ahala, beste aukera batzuk aztertuko dituzte, 
hala nola biltegia edota banaketarako furgo- 
neta kolektibo bat. "Ikusiko dugu". Produktuak 
eskualdean bertan merkaturatuko dira. "Es-
kualdeko produktuak, batez ere, Donostian 
merkaturatzen dira, baina guk eskualdeko 
zirkuituak ikusarazi eta sustatuko ditugu soilik. 
Egungo merkaturatze zirkuituak bisibilizatuz 
hasiko gara, eta gerora ikusiko dugu, hazten jarrai- 
tzeko, ze bide berri jorra daitekeen". 

Kontsumitzaileen txip aldaketa
Proiektuaren arrakasta ziurtatzeko, ezinbeste-
koa da ere kontsumitzaileen jarrera aldatzea, 
eta urrunekoa beharrean, bertakoa kontsum-
itzera bultzatzea. Horretarako, udalek komu-
nikazio- eta sentsibilizazio-kanpainak egingo 
dituzte, sentsibilizazioa sustatu eta bertako pro-
duktuen kontsumitzaile Jkopurua handitzeko. 

Garaian garaikoa, ekologikoa eta bertakoa
Beterri KM0 proiektua abian jarriko dute Beterri-Buruntzako udalek, eskualdeko nekazaritza- eta merkataritza-sektoreak suspertzeko 
helburuz. 10 ekoizle inguru ari dira parte hartzen egitasmoan, eta saltokietan etiketa bat jarriko da, tokiko produktua dela nabarmenduz.
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oxe Mari Iribar Usurbilgo Udaleko 
Nekazaritza-zinegotzia buru-be-
larri dabil bertako produktuak 
sustatzeko lanean. Hain zuzen,  
duela urtebete gune bat sortu 

zuen herriko baserritarrekin, eta talde ho- 
rretan zehazten dira baserritarren jar-
duerak ikustarazteko eta plazaratzeko  
lan-ildoak. Elkarrekin eta elkarlanetik. 
Zentzu horretan, begi onez ikusten dute 
eskualdetik bultzatzen ari den Beterri KM0 
proiektua. "Beste erreminta bat da herriko 
produktuak sustatzeko. Guztiak beharko 
ditugu", zehaztu du Iribarrek. Oraingoz, or-
dea, Usurbilen eragin txikia izan du. Herriko 
hiru ekoizlek baino ez dute parte hartuko 
hasieratik.  Bi arrazoi aipatu ditu, nausiki: 
batetik, Buruntzaldean ez dagoela eskual-
de sentimendurik, eta, bestetik, sortze 
prozesuan bertakoek ez dutela parte hartu.  

Gaur egun, 15-20 familia inguru daude  
lehen sektoretik bizimodua ateratzen Usur-
bilen. "Ez dira gutxi". Barazkiak, ganadua, 
esnea, gazta, gozogintza, frutak... lantzen 

dituzte, eta 
bide ezberdinak  
jorratzen dituzte 
euren produk-
tuak merkaturatzeko. "Gehienek Don-
ostian dute egina merkatua, bertako 
azoka eta dendetan. Beste batzuk kont-
sumo-taldeekin ari dira lanean, eta bakar-
ren batek jatetxeei saltzen dizkie zuzene-
an euren produktuak. Herriko dendetan 
eta ostalaritzan, pixkanaka bada ere, ari 
dira sartzen". Hain zuzen, horri heldu nahi 
dio Udalak, eta aukera ezberdinak ari da 
lantzen. Zentzu horretan, eskualdetik jos-
ten ari diren hariari jarraiki, Usurbil KM0 

marka edo etiketa sortu nahi dute. "Her-
riko erosle eta kontsumitzaileak marka 
horrekin gehiago identifikatuko dira. Jan-
tokietan, ostalaritzan edota udalaren zerbi- 
tzuetan nola txertatu ari gara aztertzen". 
Katalogo moduko bat ere sortzeko asmo- 
tan dabiltza: herrian zer ekoizten den eta 
non eskura daitezkeen jasotzen duen gida 
moduko bat, hain zuzen. Webgune bat ere 
sortu nahi dute.

San Ixidro Eguna
Egunotan San Ixidro Egunari begira ari dira 
lanean Udala eta herriko baserritarrak. 
Goizean azoka ari dira antolatzen. "Bertako 
baserritarrei euren produktuak saltzeko 
plaza eskaini nahi diegu". Eta herri-bazkaria 
ere bertako produktuekin egindakoa izango 
da. Sukaldaritza-Eskolan prestatuko dute: 
menestra, oilaskoa euskal saltsan, eta ber-
tan egindako postrea.

J

"Estamos estudiando  
la posibilidad de crear  
la marca Usurbil KM0, 

un modo para que 
 el consumidor se sienta 

más identificado" 

"Sektoreak ilusioa berreskuratu behar du"

Usurbil KMO etiketa  
sortu nahi du Udalak

artzandieta baserrian jaiotakoa 
da Koldo Huegun. Txikitatik base- 
rriari emana, baina duela sei 
urte ogibide bihurtua.  Enpresan  
arazoak zituztela-eta, baserriaren  

aldeko apustua egitea erabaki zuen. "Oilote-
gia berritu, eta bizitzeko modu berri bati 
ekin nion", azaldu du. Txikitik handira egin 
du: urte gutxiren buruan, beste bi txabola 
eraiki, azpiegiturak berritu, eta gaur egun 
4.000 oilasko hazten ditu. Bidea, ordea, ez 
dela erraza izan aitortu du. Nagusiki, bide 
administratiboa. "Beste edozein enpresa 
bezala sailkatzen gaituzte, baina gu baserri- 
tarrak gara, eta gure produkzioaren  
erritmoak eta izaerak ez du zerikusirik ohiko 
enpresenekin". Oilaskoak hazteaz gainera, 
udazkenean sagarra saltzen du, eta Behe-
mendirentzat ere egiten du lan, baserri- 
tarrei zerbitzuak eskaintzen. "Bizitzeko adi-
na", azpimarratu du.

Hasieratik da Lumagorri S.L-ko bazkide. 

Egun 30 ekoizle-bazkide ditu Lumagorrik. 
"Nik oilaskoak hazten ditut, eta merkatu-
ratzeaz eta banaketaz haiek arduratzen 
dira". Edonola ere, bere kabuz ere saltzen 
ditu oilaskoak, nagusiki, partikularrei. Bide 
hori jorratzen hasia da. Orain Beterri KM0 
proiektuan parte hartuko du. Etiketa hori 
dagoen saltoki eta baldetan topatuko di-

tuzue Huegunen oilaskoak. "Ondo ikusten 
ditut halako egitasmoak, berandu dato- 
rren arren. Sektorea kinka larrian dago, eta 
sektoreak biziberritzeko beharra du. Ilusioa 
berreskuratu behar du. Egiten ari garena 
erakutsi egin behar da, balioa eman, eta 
merkaturatzen lagundu". Haren esanetan, 
gazteak badatoz, baina lagundu egin behar 
zaie. Eta erakunde publikoek hor badutela 
zereginik azpimarratu du. "Ez da lan fisiko 
gogorra, baina mimo handiz aritu behar da. 
Une oro gainean egon behar da. Bokazioa 
ere behar da". Sektoreak aurrera egingo 
badu, Huegunen irudiko, ezinbestekoa da 
dibertsifikazioa. "Gu produktore handiekin 
nekez lehia gaitezke. Produktu bakoitzetik 
gutxiago, baina aukera gehiago behar da".

Koldo Huegunek oilaskoen haztegia du  
baserrian. Lumagorriko bazkide da, eta  
Beterri KM0 proiektuan parte hartuko du. 
"Egiten ari garena erakusteko balio du", dio.

"El sector atraviesa  
momentos dificiles,  
y es imprescindible  

regenarlo y recobrar 
 la ilusión"

Herriko produktuak plazara atera nahi dituzte San Ixidro  
egunean. Azoka egingo da, herritarrek bertakoa ezagutu eta eros 
dezaten, eta herri-bazkaria bertako jakiekin prestatutako dute. 

L
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Gipuzkoan  
birziklatzea  
beste inon baino 
garestiagoa da

ipuzkoan birziklatzea beste inon 
baino garestiagoa da, eta birziklatu 
ala ez, horrek, gaur-gaurkoz, tarife-
tan ez du ondoriorik. Horregatik, 

hondakinen kudeaketaren ziklo osoan eta  
eskala guztietan tarifikazio-sistema justua-
goak aldarrikatu dituzte Usurbil, Hernani eta 
Oiartzungo udalek: "Birziklatzea saritu egin 
behar da eta kutsatzea zamatu". Halaxe eska-
tu dute Usurbilgo, Hernaniko eta Oiartzungo 
udal ordezkariek, EAEko Auzitegi Nagusiak 
2016ko San Marko Mankomunitateko aurre-
kontuak baliogabetu dituela-eta, egindako 
agerraldian.

Hain zuzen, 2014ko aurrekontuekin gertatu 
bezala, 2016koak ere baliogabetu egin dituzte 
epaileek, eta auzibideak eragin dituen kostuak 
ordainaraztera behartu dute mankomuni-
tatea. "Bigarren aldiz, arrazoia eman digute 
epaitegiek. Zuzen genbiltzan, beraz", azpima- 
rratu du Luix Intxauspe Hernaniko alkateak. 
Azaroan jaso zen 2014ko aurrekontuei jarri-
tako helegiteari zegokion epaia, eta apirilaren 

amaieran 2016koari dagokiona. Eta biak ildo 
beretik doaz: ez da legezkoa jasotzen ez diren 
zerbitzuengatik kobratzea. 

Hain zuzen, eskaera hori egin izan diote be-
hin eta berriz hondakinen bilketa selektiboa 
duten udalerriek San Markori. 2009an hain-
bat herrik atez ateko hondakinen bilketa jarri 
zuten abian, baina San Markok ez zuen ego-
era berrira egokitu nahi izan, eta, ondorioz, 
ez zuen tarifikatzeko modua aldatu. Horren  
aurrean, bestelako bilketak abian zituzten 
udalerriek auzitara eraman zituzten 2014, 
2015 eta 2016ko aurrekontuak. "Manko-
munitateko aurrekontuen helburua bilketa 
selektiboa ondo egiten ez duten herriak ez 
kaltzea izan ohi da; ondo egin ala ez, berdin- 
tsu tratatzen ditu herri guztiak, eta, horrela,  
hondakin-bilketa eraginkorrak martxan dituz-
ten herriak eta herritarrak zigortu egiten ditu", 
azpimarratu du Xabier Arregi Usurbilgo alka-
teak. Eneritz Arbelaitz oiartzuarra ildo beretik 
mintzo da: "Gure herriak ez dira ordezkatuak 
sentitzen mankomunitatean. Gaikako bilke- 

taren ehunekoak askoz altuagoak izanda ere, 
organikoaren eta errefusaren tratamendu- 
tarifak San Markoko portzentajearen arabera 
kalkulatzen ditu GHK-k, eta, beste behin ere, 
hiru herriok zigortuak eta kaltetuak gara". Gai 
horren gainean eztabaidatzeko aukera bera 
ere ukatu izan die San Markok. 

Zentzu horretan, Arregiren esanetan, GHKren 
tarifak "eskandaluzkoak eta bidegabeak" dira. 
GHK-k 138 euro kobratzen ditu organiko tona 
bakoitzeko; haatik, Araban, Nafarroan eta 
Ipar Euskal Herrian, esaterako, 31 eta 33 euro 
arteko kostua du organikoaren tratamendu-
ak. Inon baino garestiagoa da birziklatzea, 
hortaz. "Hondakinak modu jasangarrian 
kudeatu nahi badira, ezinbestekoa da ondo 
egiten ari dena saritzea, eta gaizki ari direnak 
zigortzea. Tratamendu finalistak zamatzea". 
Horregatik, epaiaren filosofiari jarrikiz, eta 
Europatik datozen irizpide berriak aintzat har-
tuz, tarifikazio-sistemak bestelako printzipio 
batzuen gainean osatzeko eskatu du Arregik:  
"Birziklatzea saritu egin behar da".

El Tribunal Superior del Pais Vasco ha vuelto a anular las cuentas de la Mancomunidad 
San Markos, por segunda vez consecutiva. Esta vez los presupuestos corresponden 
al ejercicio 2016. Esta resolución se suma a la que dictó el pasado noviembre el Tribu-
nal Supremo, y ratificó la anulación de los presupuestos de la entidad correspondien- 
tes a 2014. Los consistorios de Hernani, Usurbil y Oiartzun, y anteriormente también 
los de Astigarraga, Pasaia y Lezo —gobernados todos ellos por Bildu y con el siste-
ma de recogida selectiva de residuos puerta a puerta— recurrieron las cuentas de 
aquel año, y también las de 2015 y 2016, al considerar que estaban abonando una 
serie de servicios que no estaban utilizando. Hasta en dos ocasiones les han dado la 
razón los tribunales. "No estábamos equivocados", señalan. Con la nueva sentencia 
en la mano, los representantes de los ayuntamientos de Hernani, Usurbil y Oiartzun 
han vuelto a reclamar a la Mancomunidad de San Markos que adecue la tarifa de 
residuos que cobra en función a los servicios que utiliza cada localidad y que ofrez-
ca mayores beneficios a aquellos que más reciclan. "El esfuerzo que hacemos con 
la recogida selectiva que tan buenos resultados da no se ve recompensado en las 
tarifas", señala el alcalde de Usurbil Xabier Arregi, y además tildó de "abusivo y escan-
daloso" el canon que aplica el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa por el tratamiento 
de la materia orgánica: en Gipuzkoa ronda los 138 euros por tonelada frente a los 31 
a 33 euros que tienen en Nafarroa, Araba o Ipar Euskal Herria. Estas cifras demues-
tran que reciclar en Gipuzkoa es más caro que en cualquier otro lugar. Ante ello, y tal 
como aconseja el Parlamento Europeo, han reclamado un sistema de tarificación 
más justo, y donde se beneficie el reciclaje y se castigue el contaminar. 

G

Un nuevo revés judicial

Galizan, hondakinen  
bilketa erakusten
Ibon Goikoetxea Udaleko Ingurumen-teknikaria 
Pontevedran izan zen apirilaren amaieran, Ponte-
vedrako Diputazioak eta Vigoko Unibertsitateak 
antolatzen duten Mestres Composteiros for-
mazio-saioetan. Mestres Composteiros uniber- 
tsitateak ematen duen titulu ofiziala da. Frances 
Giró Fontanals Agencia de Residus de Catalun-
yako zuzendariak ere parte hartu zuen. Kon-
postatze komunitarioa bultzatzen duen Revitaliza 
programan parte hartzen du Pontevedrako Di-
putazioak, eta hori dela-eta gonbidatu dute Uda-
la, atez ateko bilketa nola egiten dugun azaltzeko. 
Hirugarren aldia da gonbidatzen dutela.

San Marko Mankomunitateko 2016ko  
aurrekontuak baliogabetu ditu EAEko Auzitegi 
Nagusiak, eta arrazoia eman die, bigarrengo 
aldiz, Hernani, Oiartzun eta Usurbilgo udalei. 

Xabier Arregi Usurbilgo alkatea, Eneritz Arbelaitz Oiartzungo alkateordea eta Luix  
Intxauspe Hernaniko alkatea, sententziaren berri emateko egindako agerraldian.
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antixabel jaietarako motorrak 
martxan daude dagoeneko, eta egi-
tarauaren diseinua egiteko lehiaketa 

martxan jarri dute jai-batzordeak eta Udalak. 
Norbanakoak zein taldeak aurkez daitezke, 
eta nahi adina lan. Edonola ere, lana originala 
eta argitaratu gabea izan behar du. Irabazleak 
500 euroko saria jasoko du. Lanak maiatza-
ren 18a baino lehen erregistratu behar dira 
Udaleko erregistroan edota e-postaz bidali  
kultura@usurbil.eus helbidera.

Hauexek dira kontuan hartu beharre-
koak, besteak beste (informazio guztia  
www.usurbil.eus webgunean):

- Egitarauaren testua Potxoenean edo  
kultura@usurbil.eus-en eskatu behar da.
- Egitaraua euskaraz egingo da. Lehiaketa 
irabazten duenak gaztelaniazko bertsio la-

burtua jasotzen duen tamaina txikiagoko 
eskuorria maketatu beharko du.
- Lanaren neurria librea izango da, eta eus- 
karri digitalean eta paperean aurkeztu behar 
da.
- Epaimahaiak kontuan izango du lana inpri-
matzeak izango duen kostua. 
- Aurkeztutako lanetan hizkuntza eta irudien 
erabilera ez sexista bermatu behar da.
- Garrantzi handia emango zaio egitaraua  
erraz irakurtzeko modukoa izateari.

Txupinazoa nork bota proposatzeko aukera
Bestetik, Santixabeletako txupinazoa nork 
bota proposatu ahal izango dute herritarrek 
aurten ere. Proposamena honako lekuetan 
utz daiteke: Potxoenean, udal liburutegian, 
Oiardo kiroldegian edo udaletxeko sarreran 
jarri diren hautetsontzietan. E-mailez ere igorri 
ahal izango da kultura@usurbil.eus helbidera. 
Maiatzaren 18an bukatuko da epea. 

Santixabeletako egitaraua 
egiteko lehiaketa martxan dago 

Concurso para el programa
El Ayuntamiento de Usurbil y la comisión de 
fiestas de Santixabel han aprobado las bases 
reguladoras del concurso para elegir el diseño 
del programa de las fiestas patronales de este 
año. Se establece un primer y único premio do-
tado de 500 euros. Los trabajos se deberán de 
presentar antes del 18 de mayo en el registro del 
ayuntamiento o bien enviarlos por correo elec-
trónico a la dirección kultura@usurbil.eus. Tal y 
como se recoge en la normativa del concurso, se 
podrá concurrir de forma individual o colectiva, 
y se podrán presentar más de una obra. Eso si, 

los trabajos deben de ser originales e inéditos. El 
texto del programa está accesible en el Depar-
tamento de Cultura (Potxoenea), y el programa 
se escribirá íntegramente en euskara. El ganador 
deberá de diseñar luego en un formato reducido 
la versión de castellano.  Por otra parte, se ha 
abierto el plazo para proponer quien debería de 
tener el honor de dar comienzo a las fiestas y de 
lanzar el chupinazo. Para ello, se han habilitado 
unas urnas en el ayuntamiento, en el polidepor-
tivo, biblioteca y Potxoenea.  El plazo concluye el 
18 de mayo. 

S

Artzeri omenaldia 
ekainaren 16an 
egingo zaio

oxAnton Artzeri herri-om-
enaldia eskaintzeko lane-
an ari da batzorde bat 
urte hasieratik. Herrita- 

rrak eta udala, eskuz esku ari dira 
omenaldia prestatzen. Hainbat  
bilera egin dituzte, eta ome-
naldiaren eguna zehaztu dute: 
ekainak 16. Egun osoko egitaraua 
ari dira atontzen, eta poesia, tx-
alaparta eta musika utzartu-
ko ditu. Artzeren bizitzaren eta 
haren kultura-ibilbidearen uniber- 
tso zabalean murgildu,  bere sor-
mena eta ekoizpenak harilkatu, eta 
horietan sakontzeko eta horiek eza-
gutarazteko parada eskaini nahi ditu 
herri-omenaldiak. Egitaraua oraindik 
ez dago guztiz itxita; edonola ere, 
hainbat ekimen aurrera genitzake:  
eguerdian izango da ekitaldi nagusia; 
arratsaldean, umeentzako txalapar- 
ta tailerra; poesia errezitaldia eta txa-
laparta uztartuko dituen hainbat em-
analdi ere izango dira, eta, gauean, 
hainbat taldek osatutako emanaldi 
berezi bat eskainiko dute, dantza, 
poesia eta musika uztartuz.

J

UEMAko  
udalekuetara joateko  
izen-ematea, zabalik

dalerri euskaldunetako 
gazteak euskararen gaine-
an sentsibilizatzeko eta 

eragile aktibo bihurtzeko, udalerri 
euskaldunetako gazteen udalekuak 
antolatu ditu aurten lehen aldiz 
UEMAk. 15 eta 18 urte bitarteko 
Usurbilgo gazteek ere izango dute 
joateko aukera. Uztailaren 10etik 
17ra izango da egonaldia, Zestoako 
Sastarrain aterpetxean. Azken ba-
tean, euskaraz bizi diren gazteek 
inertziatik kontzientziarako saltoa 
ematea eta horrekin efektu bider-
katzailea sortzea da helburua, eus-
kararen lurgunea hedatzen jarraitze-
ko. 50 lagunentzako izango da lekua, 
eta izena emateko epea maiatza-
ren 9an bukatuko da. Horretarako,  
hezkuntza@uema.eus helbidera 
idatzi beharko da edota 943 816699 
telefonora deitu. Udalekuetako 
prezioa 249 euro da. Zozketa egin 
beharko balitz, UEMAk maiatzaren 
14an jakinaraziko die gazteei.

U

Jaiei hasiera emateko txupinazoa nork bota proposatzeko epea ere zabaldu dute Udalak  
eta jai-batzordeak, eta maiatzaren 18a baino lehen egin behar behar dira proposamenak.
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Emakumeak 
ahalduntzeko 
ikastaroak

Errenta 
aitorpena 
euskaraz

Abizenak  
euskalduntzeko 
kanpaina

 Usurbil (Gipuzkoa) | Telf : 943 371951 | w w w.usurbil .eus |       erregis troa@usurbil .eus |          @usurbiludalam

Emakumeak ahalduntzeko beste ikas-
taro bat antolatu du Usurbilgo Udaleko 
Parekidetasun Sailak. Oraingo honetan, 
Usurbilgo Lanbide Eskolarekin bat-
era, emakumeentzat oinarrizko elek-
trizitate-tailerra antolatu du. Maiatzaren 
2tik 30era bitarte izango da, asteazkene-
ro, 17:00etatik 20:00etara. Doakoa da 
ikastaroa, eta izena eman behar da  
p a r e k i d e t a s u n a @ u s u r b i l . e u s  
helbidean, edo 943 37 71 10 telefono 
zenbakian. 

2017ko errenta eta ondarea aitortze-
ko garaia heldu da, eta UEMAk, ber-
tako kide diren udalekin elkarlanean, 
errenta aitorpena euskaraz egiteko 
kanpaina jarri du abian. Autolikidazio 
proposamena onartu behar duzunean,  
telefonoz edo Internetez, galdetu egin-
go dizute euskaraz ala gaztelaniaz egin 
nahi duzun: aukeratu euskara. Handik 
aurrerako harremanak euskaraz egingo 
dituzu. Usurbilen, 2016an, % 27k egin 
zuten euskararen aldeko hautua.

'Apelliduak abizendu' kanpaina mar-
txan jarri dute aurten ere Buruntzal-
deko udaleek. Oraindik ere, asko dira 
jatorriz euskarazkoak diren abizenak 
agiri ofizialetan gaztelaniaz idatzita 
dituzten herritarrak. Hiru agiri eskuratu 
behar dira, horretarako: errolda-agiria, 
jaiotagiri ofiziala eta, NAren fotokopia. 
Hori da guztia. Agiri horiek herriko Bake 
Epaitegira eramatea nahikoa da, eta 
horrekin han bertan aldatuko dizute 
abizena. 

Udako kirol-eskaintza, prest
A   AS   AZ   O   OS ORDUTEGIA PREZIOA

UMEAK

HELDUAK

GAZTEAK

PATINAJEA         19:00-19:50 (1. h)          39 €

PATINAJEA         19:00-19:50 (2. h)           39 €

ESKALADA         19:00-19:50 (1. h)         39 €

ESKALADA         19:00-19:50 (2. h)           39 €

KIROL TXOKOAK         10:00-13:00 (1. h)          115€
LH1,2,3 / LH4,5, 6

KIROL TXOKOAK         10:00-13:00 (2 h)          115€
LH 1,2,3 / LH4,5, 6

SPINING          10:00-10:50          25,50 €
DBH 1tik gora

PILATES hastapena         09:00-09:50                     31,80€
PILATES jarraipena         19:00-19:50          31,80€
3. ADINA           10:00-10:50           7,00 €
YOGA           09:00-10:30           38,20 €
SPINING          09:00-09:50         25,50€
SPINING          19:00-19:50          25,50€
GAP+TONIFIKAZIOA          19:00-19:50        25,50€
HIPOPRESIBOAK         10:30-11:20        16,40€
GIHARKETA GELAKO           11:00-12:00           DOAN
MONITOREA
GIHARKETA GELAKO           12:00-13:00           DOAN
MONITOREA

Izena 
emateko 
epea
apirilak25 
ekainak 1 
(biak barne)
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