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ilabeteak eman ditugu  
Aginagako erdigunerako  
antolaketa lantzen. Oraingoa 

ez bezalakoa nahi dela esan zaigu ba-
tzarretan: espazio zabalagoa, lasaiagoa, 
eta hobeto antolatua. Erdigune bizia, 
herritarrak erakarriko dituena, haurrak 
jostatzeko egokia, eta oinezkoak kotxe-
en beldurrik gabe ibiltzeko modukoa. 
Horixe da aginagarrek adierazitako  
nahia. 

Horri begira osatu zen lantalde irekia, 
eta talde horren bileretan hamar bat 
aginagarrek hartu dute parte, udal  
ordezkariekin eta arkitektoekin batera. 
Horrela zehaztu da Plan Berezia. Agina-
garrek Aginagarentzat egindako plan-
teamendu hori herrian aurkeztea ego-
kitzen da orain, eta martxoaren 27an 
egingo da herri-batzarra horretarako.

Zubietan ere urte askoan aritu gara 
Donostiaren eta Usurbilen arteko zer-
bitzuen banaketa antolatu nahian. Nahi 
eta ezin aritu gara, ez da samurra izan, 
baina azkenean hitzarmen bat ados-
tu da bi udalen eta Zubietako Herri- 
Batzarraren artean, eta, nolabait esate-
arren, panorama argitu da. 

Udal bakoitzak zer zerbitzuren ardura 
hartuko duen finkatu da, Zubietaren 

Herriak eta udalerria
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea  @xarregi

alkatea@usurbil.eus

La reorganización del casco de Aginaga es 
una cuestión compleja a la que le hemos 
dedicado los últimos meses. Desde Agi-
naga se reclama un espacio más amplio y 
tranquilo, un casco vivo y agradable, donde 
los y las niñas puedan jugar tranquilas y no 
haya riesgo de tráfico motorizado para los 
peatones. Con ese objetivo se formó un 
grupo de trabajo abierto, en el que han par-
ticipado activamente una decena de veci-
nas y vecinos de Aginaga, junto con repre-
sentantes del ayuntamiento y arquitectos. 
El proceso ha llegado a su conclusión con la 
elaboración de un Plan Especial, que se va a 
presentar en Aginaga el 27 de marzo.

En Zubieta, uno de los temas en los que se 
ha venido trabajando ha sido la distribución 
de los servicios municipales entre Donostia 
y Usurbil. Después de muchos años e infini-
dad de reuniones, por fin se ha acordado un 
convenio entre la Junta de Zubieta y los dos 
ayuntamientos. De este modo se han con-
cretado los servicios que va a prestar cada 
ayuntamiento, sin que ello cuestione la uni-
dad de Zubieta. Por ejemplo, Usurbil se hará 
cargo de la recogida de residuos en todo el 
casco. Para ello se habilitarán dos puntos 
de recogida, se quitarán los contenedores 
incontrolados, y se pondrá en marcha la 
recogida puerta a puerta también para los 
vecinos de la parte de Donostia que así lo 
quieran. Al margen de este convenio, es evi-
dente que el futuro de Zubieta es incierto 
y preocupante. Las autoridades de y Gipuz-
koa presentan con altanería lo que en esen-
cia es destrucción del medio ambiente. 

Aginaga y Zubieta: dos realidades y dos 
pueblos que, junto con otros, configuran el 
municipio de Usurbil. Debemos organizar-
nos y activar medios para preservar esta 
riqueza. Y, sobre todo, debemos generar 
iniciativas y dinámicas populares que sus-
tenten una organización distribuida.

H batasuna auzitan jarri gabe. Besteak 
beste, erdiguneko hondakinen bilketa 
Usurbilek hartzea adostu da, eta horre-
tarako bi Garbitxiki jarriko dira kontro-
lik gabeko edukiontzien ordez, eta atez 
ateko bilketa egingo zaie baita Donostia 
parteko zubietarrei ere, beren boron-
datez hala nahi badute.

Hitzarmenak hitzarmen, sakoneko ara-
zoak astintzen du Zubieta, eta etorki-
zunari kezkaz eta amorruz begiratzen  
diogu. Nora doa Zubieta? Zer egin digute 
Eskuzaitzetan? Zer, Letabiden? Arrandia 
handiz aurkezten dituzte Donostiako eta 
Gipuzkoako agintariek Zubietan egiten 
ari diren txikizioak. Handikeria zenbat eta 
handiagoa, orduan eta nabarmenagoa 
da gurekiko gutxiespena.

Aginaga eta Zubieta. Bi herri, bi erreali-
tate. Usurbil, izan ere, herriez osatutako 
udalerria da. Eta hala garelako, tresna 
eta antolaketa egokiak behar ditugu gure 
izaera aberatsari eusteko. Badugu hor 
zer egina. Hori bai, edozein izanda ere 
udalerriaren antolaketa, ezinbestekoa 
izango da behetik gorako herri-dinami-
kak aktibatzea. 
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ureak eta Elkar enpresak 
Usurbilera etortzeak gure her-
riaren eta eskualdearen gara-
pen sozioekonomikoan izango 

duen eragin positiboaz jabeturik, herri-
tarrei zein eragile ekonomiko eta kultura-
lei proiektua aurkeztu die Udalak, Sute-
giko erakustaretoan egindako ekitaldian.   
Xabier Arregi alkatearen esanetan, 
Usurbilentzat eta eskualdearentzat 
aukera berri bat zabaltzen da: “Aukera 
hau baliatzea guztion esku dago. Kontua 
ez da Gureak eta Elkar Usurbilen egotea, 
baizik eta Usurbilen aritzea. Elkarlana  
zabaltzea, eta euskal kulturari eta inklu-
sioari babesa eta bultzada ematea”. 

Xabier Arregik gogorarazi zuen, bi  
enpresak batera etorri ez baziren ere, biak 
batera aritzeko aukera eman ziela Udalak 
eta lur birjina eskaini beharrean, eremu 
degradatua eman ziela. “Normalean, ho-
rrelako egitasmoetan errazena jotzen da: 
utzidazu lurra nahierara eraikitzeko eta 
ez nazazu beste inorekin nahastu”. Kasu 
honetan, ordea, elkarlanerako aukerari 
heldu zioten, eta hirigintzari eta gara-
pen ekonomikoari begira planteamendu 
egokia eta jasangarria gailendu zen. 
“Zoritxarrez, ohiz kanpokoa”.  Ordutik, 
“dedikazio eta ardura handiz” aritu dira, 
ikuskera publikoa eta enpresen beharrak 
koordinatuz. Hala, eremuaren ordenazio-
ak honako printzipioari erantzuten dio, 
alkatearen arabera: “Gureak eta Elkar ez 
ditugu isolatuta nahi. Ez ditugu poligono 

G

Proiektuaren irudi esanguratsuenekin erakusketa jarri da Sutegiko erakustaretoan.

industrial itxi batean nahi, baizik eta ingu-
ruarekin harreman bizian”. Izan ere, uda-
lak biak ala biak eragile gisa irudikatzen 
ditu, herriko eta eskualdeko jarduera 
sozioekonomikoaren aktibatzaile gisa. 

1.000 lanpostu inguru
Asier Vitoria Gureak Taldkeo gerenteak, 
bere aldetik, proiektua aurrera era-
mateko eragile guztiek azaldu duten 
jarrera ona nabarmendu zuen: “Elkar-
lanean eginiko proiektua da”. Gureak 
momentu estrategiko “garrantzitsuan” 
dagoela dio, izan ere, azken lau urteotan 
jarduera bikoiztu egin du eta beste 1.284 

La inclusión y la cultura vasca, ejes del nuevo centro económico
Después de adquirir el solar vacío de  
Michelin, Gureak y Elkar Fundazioa trasla-
darán en breve una parte significativa de 
su actividad a Usurbil. Con el objetivo de 
dar a conocer la importancia de este pro-
yecto socio-económico de carácter estraté-
gico, el Ayuntamiento de Usurbil organizó 
un acto de presentación y ha colocado una 
exposición en Sutegi. 

El alcalde de Usurbil, Xabier Arregi, destacó 
que para el ayuntamiento es una prioridad 
impulsar un desarrollo socio-económico 
que coincida con los valores del munici-

pio y, por lo tanto, no se trata de una ini-
ciativa aislada: “Priorizamos la economía  
social, situando el bienestar de las perso-
nas como motor del desarrollo económico 
y social, es decir, nuestra prioridad es una 
economía que mire por el bien de todas 
las personas”. En este sentido, en opinión 
del alcalde, es imposible encontrar mejo-
res socios para este modelo de desarrollo, 
y está seguro de que el traslado de Gureak 
y Elkar va a tener un impacto positivo en 
Usurbil y en la comarca: “Va a abrir nuevas 
oportunidades, sinergias y nuevas dinámi-
cas de colaboración socio-económica”. 

Gureak eta Elkarrek Zapategi eremuan garatuko duten proiektu sozioekonomikoa aurkeztu die Usurbilgo Udalak herritarrei, Usurbilentzat 
eta eskualdearentzat aukera berri bat irekitzen dela sinetsita. Proiektua azaltzen duen erakusketa jarri du Sutegiko kristaleran.

lagun gehitu ditu plantillara. 5.800 per-
tsona ari dira lanean gaur egun Gureak-
en, eta % 84k desgaitasunen bat dute. 
Orain arteko azpiegiturak mugatuak 
geratu zaizkie eta Usurbilgoa aukera 
“ezin hobea” da eurentzat, baita des-
gaitasuna duten pertsonei “kalitatezko 
guneak” eskaintzeko ere. Hala, Usurbilen 
700 pertsonek lan egingo dute, eta 20 
milioi euroko inbertsioa egingo dute. 

Joxemari Sors Elkar Fundazioaren  
lehendakariaren esanetan, Elkarrek 22  
milioi euro inbertituko ditu proiektuan 
eta 400 langile arituko dira.

“Kontua ez da Gureak eta Elkar Usurbilen 
egotea, baizik eta Usurbilen aritzea” 

Asier Vitoria (Gureak) en la presentación.
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Ugaldea eraberritzeko bideari ekin diote
Udalaren lehentasuna da herriko jarduera sozio-ekonomikoa sustatzea, eta horri begira beharrezkotzat du industriaguneak eraberritzea.  
Urteotan aparteko saiakera egin da Ugaldearekin, eta bertako hainbat jabek elkarte bat sortu berri dute: Ugaldea Poligonoko Elkartea.

galdea industriagunea era-
berritzeko helburuz, bertako 
hainbat jabek elkarte bat sortu 
berri dute: Usurbilgo Ugaldea 

Poligonoko Elkartea. Hain justu, horren 
berri eman zuten otsailaren amaieran 
Usurbilgo Udalak eta Ugaldeako hainbat 
eragile ekonomikok, orain arte elkarrekin 
egindako bide baten emaitza izan dela 
irudikatzeko eta bidea elkarrekin egiten 
jarraitu nahi dutela adierazteko. Izan ere, 
biek ala biek jotzen dute ezinbestekotzat 
herriko industriaguneak XXI. mendeko 
parametroetara egokitzea, Usurbilek ka-
litatezko jarduera ekonomikoak izan eta 
erakar ditzan. “Herriaren onurarako da”. 

Xabier Arregi alkatearen esanetan, le-
gealdi honetan “aparteko saiakera” egin 
dute Ugaldea eremuan. Nabarmendu 
zuenez, Usurbilek XX. mendean enpre-
sa asko hartu zituen eta horietako asko 
udalek jaso gabe geratu ziren. “XXI. men-
dean gaudela, eguneratze eta eraberri-
tze beharrean daude. Orduan poligono 
industrial deitzen ziren haiek, jarduera 
sozio-ekonomikorako eremu moderni-
zatu izatea nahi dugu gaur egun”. Horre-
tarako, berariazko proiektu bat diseinatu 
du Udalak Ugaldeari begira. Asmoa ez da 
industriagune berri bat egitea, baizik eta 
zonalde degradatu bat modu duinean  
txukuntzea, bertako jarduera ekono-
mikoa baldintza onetan gara dadin. Gain-
era, alkatearen irudiko, Ugaldea oso ondo 
kokatuta dago, “toki estrategikoan”, eta 
potentzial handia izan dezake etorkizu-
nean jarduera sozio-ekonomiko berriak 
erakartzeko. “Horrek interes kolektiboa 
du, herri osoari egingo baitio mesede”. 
Horregatik, goraipatu egin du Udala eta 
jabeen arteko elkarlana, eta etorkizune-
an bide horretan jarraitzeko deia egin du.

U

Ugaldea industriaguneako kideak eta udal-ordezkariak, agerraldian.

Lehen urratsa: udalak jasotzea
Iker Beristain (EuskoVazza) Ugaldeako 
elkarteko presidenteak elkartearen  
garrantzia azpimarratu zuen: “Industria-
gune honek eraberritze sakona behar du. 
Zaharkituta dago, eta oinarrizko azpie-
gitura eta baldintza egokirik ere ez du. 
Orain artean, enpresa edota jabe bakoi-
tza bere aldetik aritu da bere lantegiaren 
ingurua, hala moduz, txukuntzen, elka-
rren arteko koordinazio eta elkarlanik 
gabe, ikuspegi orokor eta integral baten 
faltan”. Elkartearen lehen zeregina Uda-
lak jasotzea izango da.  “Ezer baino lehen, 
industriagunearen gaineko azterketa 
bat egingo dugu, ze behar dauden ikusi,  
industriagunea rezepzionatzeko”. 
      
Gaur-gaurkoz 19 jabek egin dute bat 
elkartearkein eta falta direnei bat egiteko 
deia egin diete. “Hastapenetan gaude, 
baina urrats hau egin gabe, nekez egin 
dezakegu aurrera”, dio Beristainek. 
Zentzu horretan, guztiek azpimarratu 
dute ekimaren garrantzia: “Udalak, orain, 
badu interlokuzio bat Ugaldean. Lan-giro 
honek ahalbidetuko du urratsak egitea, 
gure ahalen arabera”. 

Con el objetivo de reformar el polígono 
industrial Ugaldea, varios propietarios 
del polígono han creado una asocia-
ción: la Asociación Polígono Ugaldea de 
Usurbil. Tanto el Ayuntamiento como 
los agentes económicos consideran im-
prescindible adecuar los núcleos indus-
triales del municipio a los parámetros 
del siglo XXI, para que Usurbil pueda 
tener y atraer actividades económicas 
de calidad. “Es en beneficio del pueblo”. 
Iker Beristain de EuskoVazza es el presi-
dente de la junta, y en su opinión, Ugal-
dea necesita una profunda reforma. 
“Está obsoleto y carece de infraestructu-
ras adecuadas. Por ello, antes de nada, 
vamos a realizar un estudio, en aras de 
recepcionar el polígono”. A día de hoy la 
asociación cuenta con 19 miembros e 
Beristain hizo un llamamiento al resto a 
que se sumen. “Estamos en los comien-
zos, pero sin este paso, difícilmente po-
demos avanzar hacia adelante”.

Un objetivo común: 
reformar Ugaldea

Andatzan 14,5 hektarea basoberrituko dira, martxoan
14,5 hektarea basoberrituko ditu Gi-
puzkoako Foru Aldundiak Andatzako gai-
lurrean martxoan, Ziortza eta Logaratzu 
artean.  Guztira, 12.400 landare landa-
tzea aurreikusten da eta honako hauek 
dira Diputazioak hautaturiko espezieak: 
5.900 pago (Fagus sylvatica), 5.900 haritz 
(Quercus robur) eta 600 ametz (Quercus 
pyrenaica). 

2016. urtean bertako pinudia moztu  
zuten Andatza inguruan, eta haritza, 
ametza eta urkia badatozen arren (nahi 
baino era urriagoan), beharrezkoa ikusi 
da, etorkizunean, eremua bertako hos-
tozabalez estaltzeko landaketa batekin 
laguntzea. Hala, hilabeteotan burutuko 
dira landaketok.

Biziberrituko den baso-eremua.
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Usurbil se hará cargo de la recogida de residuos de Zubieta
En aras de gestionar los servicios de 
Zubieta de una manera más eficiente, 
el Ayuntamiento de San Sebastián, el 
Ayuntamiento de Usurbil y la Herri Ba-
tzarra de Zubieta están elaborando un 
convenio, que entre otros, afectará a la 
recogida de residuos. Prevén finalizar-
lo para finales de marzo. Por lo tanto, a 
partir de primavera, el Ayuntamiento de 
Usurbil se hará cargo de la recogida de 
residuos del casco urbano de Zubieta. El 
Ayuntamiento de Donostia, por su parte, 

retirará los contenedores de la calle y se 
instalarán dos puntos de emergencia 
para depositar los residuos, uno al lado 
de la escuela profesional y otro junto a 
Barazar. Así, a las personas que hagan el 
puerta a puerta se les dará la llave para 
acceder a esos espacios.

85 % de recogida selectiva
Por otra parte, el Departamento de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento ha com-
pletado los datos de recogida selectiva 

de residuos de 2108, y el año anterior ha 
vuelto a dejar un excelente dato tanto en 
términos cuantitativos como de calidad: 
en 2018 se ha conseguido una recogida 
selectiva del 85 %, y el nivel de impropios 
es del 1,23 %. Otro dato a destacar es lo 
referente al rechazo. A partir de 2018 
parte del rechazo se considera inerte y 
se traslada al vertedero de inertes, y ello 
ha supuesto una reducción en los costes 
de tratamiento, que en vez de pagar 173 
euros por tonelada se paga a 95 euros.

ubietako zerbitzuak modu  
eraginkorragoan kudeatzeko 
helburuz, Donostiako Udala, 
Usurbilgo Udala eta Zubie-

tako Herri Batzarra hitzarmen bat ari 
dira lantzen, eta berrantolaketa horrek 
hondakinen bilketari eragingo dio, bes-
teak beste. Ondorioz, udaberritik aurrera 
Usurbilgo Udalaren gain geratuko da Zubi-
etako herriguneko hondakinen bilketa. 
Hain justu, martxoan beteko dira 10 urte 
atez ateko bilketa martxan jarri zela, eta, 
Usurbilgo udal-gobernuaren ustez, au-
rrerapauso handia da Zubietako bilketa 
modua aldatzea eta atez atekoaren nora-
bidean urratsak egitea, Donostiako Uda-
laren eta Zubietako Herri Batzarrarekin 
elkarlanean. Hitzarmena martxoaren 
amaierarako prest izan nahi dute hiru era-
kundeek.

Ibon Goikoetxea Usurbilgo Udaleko  
Ingurumeneko teknikariaren esanetan, 
aurrerantzean Zubietako kaxkotik San-
tuenera arteko etxe eta komertzio guzti-
etako hondakinak bilduko ditu Usurbilek, 
izan Donostia aldekoak, izan Usurbil 
aldekoak. Donostiako Udalak kalean 
dituen edukiontziak kendu egingo ditu, 
eta hondakinak uzteko bi larrialdi-gune 
ezarriko dira: bata, lanbide eskolaren al-
damenean, eta bestea Barazerren alboan. 
Hala, atez ate hondakinak biltzen ez zaiz-
kienei gune hauetarako giltza emango 
zaie. Goikoetxeak aurreratu duenez, gai-
kako bilketa modu honek uzten duen 
emaitzaren arabera baloratuko da aurre-
rantzean bestelako urratsik egin edo ez. 

Z

Zubietako zerbitzuak modu eraginkorragoan kudeatzeko xedez, Donostiako Udala, Usurbilgo Udala eta Zubietako Herri Batzarra hitzarmen 
bat ari dira lantzen, eta martxoaren amaierarako prest izatea espero dute. Horren arabera, hondakinen bilketa Usurbilek egingo du.

Zubietako herriguneko hondakinen bilketa 
Usurbilgo Udalaren gain geratuko da

108ko hondakinen gaikako bil-
ketaren datuak osatu ditu Uda-
leko Ingurumen Sailak, eta iazko 
urteak ere datu bikaina utzi du, 

bai kopuruari dagokionez, bai kalitateari 
dagokionez: % 85eko gaikako bilketa lortu 
da 2018an, eta inpropioen maila % 1,23koa 
baino ez da izan. Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioak berak emandako datua da 
hori, Gipuzkoako bio-hondakinaren kalita-
tea aztertzeko egindako azterlanetik atera-
ta. “Datua oso ona da. Organikoa konpos-
tatzera eramateko,  % 5eko inpropio maila 
izan behar du. Hori gainditzen badu, erre-
fusatzat jotzen da. Beraz, Usurbilek erraz 
gainditzen du muga hori”, dio Ibon Goi-
koetxea Ingurumen teknikariak. Horrezaz 
gain, errefusaren datuari ere erraparatu 
dio. Sortzez besteko ordainketa ezartzeak 
10 urteotako bilakaeran eragin nabarme-

% 85eko gaikako bilketa lortu da 2018an 

na izan zuen, Goikoetxearen esanetan: 
errefusa industriala 361 tonatik 290era jai-
tsi zen (2011tik 2012ra), eta etxeko errefusa 
109 tonatik 77 tonara (2014tik 2015era).  

Bestalde, 2018an errefusaren zati bat 
inertetzat jo eta inerteen zabortegira era-
maten da, ohiko zabortegietara eraman 
ordez. Horrek tratamendu-kostuak mu-
rriztea ekarri du: tona bakoitzeko 173 euro 
ordaindu beharrean, 95 euro ordaintzen 
dira. Horrek guztiak eragina izan du kostu 
orokorrean: “10 urteotan % 30eko gaikako 
bilketa izatetik % 85era izatera pasatu gara, 
eta 20.000 euro baino ez da garestitu zer-
bitzua. Gure helburua defizit 0 izaten ja-
rraitzen du”. “Lorpen kolektiboa izaten ari 
da, eta usurbildarrak erakusten ari dira 
egunez egun hondakinak kudeatzeko bes-
te eredu integral bat posible dela”.

2
10 urteotan % 30eko gaikako bilketa izatetik % 85ekoa izatera igaro bagara ere, 20.000 
eurotan baino ez da garestitu hondakinen zerbitzua. 2008ko gastuetara hurbiltzen ari gara.
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surbilek bide luzea egin du or-
ganikoaren kudeaketan. Gaur 
egun 700 familiek baino gehia-
gok kudeatzen dute euren 

organikoa auzokonposta eta autokon-
postaren bidez. Kopurua esanguratsua 
izan arren, Udalak ez du horretan geratu 
nahi: 0.0 programaren helburuetako 
bat bio-hondakin guztia herrian bertan 
kudeatzea eta erabiltzea da. Helburu  
horrekin sortu du herri-konposta egitas-
moa. Proiektua martxan jartzeko Jaur-
laritzako Ingurumen Sailaren baimena 
baino ez du falta. Gehiegi atzeratzen ari 
da, ordea, eta trabak bata bestearen atze-
tik jartzen ari dira. “Hondakinen jabeen 
baimena eskatu ziguten, hots, San Mar-
korena eta GHK-rena”, dio Ibon Goikoetx-
ea Ingurumen teknikariak. San Markoren 
oniritzia badu proiektuak, goiko irudian 
ikus daitekeenez. Hitzez hitz, hauxe eran-
tzun dio San Markok Usurbilgo Udalari: 
“...baserrigintzan helburu duen erabilera 
ekonomia zirkularraren eredu gisa izan 
daitekeela kontuan hartuta, Mankomuni-
tate honetako Zuzendaritzatik proiektua 
oso egokia dela uste dugu”. Horrekin, na-
hikoa litzateke, Ingurumen teknikariaren 
aburuz. Gainera, Goikoetxeak gogorarazi 
du proiektuak Espainiako Ingurumen 
Ministerioaren dirulaguntza baduela.

Proiektuaren funtsa
Behemendi izango da hondakinak 
kudeatuko dituen erakunde publikoa. 
Hala, Udalak Behemendiri emango dio 
bildutako organikoa. Bestetik, Behe-

San Markok begi onez ikusten du 
herri-konpostaren proiektua

San Marko Mankomunitateak Usurbilgo Udalari eman dion erantzuna.

mendi eta baserritarren artean kontratu 
bat egingo da, eta baserritarrek Behe-
mendiri lur zati bat utziko diote azpie-
gitura jartzeko. Baserritarra arduratuko 
da konpostatze-prozesua zaintzeaz eta 
kontrolatzeaz, eta sortzen den konposta 
eurentzat izango da. Hala, baserritarrek 
organikoa kudeatzegatik diru saria izan-
go dute. Beraz, dirua herritik kanpo era-
man ordez, herrian bertan geratuko da. 
“Baserrita-rrari 70 euro/tonako ordain-
duko zaizkio. Beste diru-iturri bat, beraz, 
baserrita-rrarentzat. Urtean 4.000 € ing-
uru izango direla kalkulatzen dugu”. Une 
honetan Udala 138 €/Tn-ko ordaintzen 
dizkio GHK-ri, organikoa kudeatzeagatik. 
“Beraz, nabarmenak dira onurak”.

Hernaniko, Usurbilgo eta Oiartzungo uda-
lek 2017ko San Marko Mankomunitateko 
aurrekontuen aurka egin zuten, besteak 
beste, Garbiguneen gastuak herriei inpu-
tatzeko erabilitako irizpidea ez zutelako le-
gezkotzat jotzen. Berriki kaleratu du epaia 
EAEko Auzitegi Nagusiak, eta oraingo ho-
netan ere arrazoia eman die: 2014, 2015 
eta 2016ko aurrekontuekin gertatu bezala, 
2017koak ere baliogabetu egin ditu. Hiru 
udalotako ordezkarien esanetan, hondaki-
nen kudeaketan zerga-sistemak garrantzia 
berezia du. Esate baterako, Europako Hon-
dakinen Zuzentarauak dio, hondakinak 
egoki kudeatzeko, gaizki egiten dutenak 
zigortzea oinarrizkoa dela. Ondorioz, uda-
lon hitzetan, ezinbestekoa da mankomu-
nitateko aurrekontuak eta herri bakoitzak 
egin beharreko ekarpenak oinarri horien 
arabera egitea. “Behin eta berriro errepika-
tu dugu erabiltzen ez ditugun zerbitzuen-
gatik ez dugula deus ordaindu behar. 2014, 
2015 eta 2016ko aurrekontuen auzian ere 
argi geratu zen hori. 2017ko aurrekontue-
tan mankomunitateak saiakera bat egin 
zuen aldatzeko, baina gure harridurarako 
Garbiguneen kostua Garbigunea dugun 
herriongan ezarri zuten.” Hala, gogorarazi 
dute Garbiguneak hondakinak berrerabil-
tzeko eta birziklatzeko ezinbesteko azpie-
giturak direla. “Ahalik eta gehien erabiltzea 
izan beharko luke helburua, eta ez erabil-
tzen duena zigortzea”.

San Markoko  
2017ko aurrekontuak 
ere baliogabetu egin  
ditu EAEko Auzitegiak

U

Usurbil 0.0 plangintzak jasotzen duen egitasmoetako bat da baserri-konposta, baina mar-
txan jartzeko, Jaurlaritzaren baimena behar du. San Markok jada eman du bere oniritzia.

A falta de la autorización final
Los y las usurbildarras han recorrido un 
largo camino en la gestión del orgánico. 
En la actualidad más de 700 familias ges-
tionan su orgánico mediante compos-
taje comunitario y autocompostaje. A 
pesar de que la cantidad es significativa, 
el Ayuntamiento no quiere quedarse en 
eso, ya que uno de los objetivos del pro-
grama Usurbil 0.0 es gestionar y utilizar 
todo el orgánico en el mismo municipio. 
Con ese objetivo se ha creado el proyecto 
de compost popular. Solo falta la autori-
zación del Departamento de Medio Am-
biente del Gobierno Vasco para la puesta 
en marcha del mismo. Sin embargo, en 
opinión del técnico de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento Ibon Goikoetxea, se 

está retrasando demasiado y están po-
niendo demasiados impedimentos. “Nos 
solicitaron el permiso de San Marcos y de 
GHK”, señala. No obstante, tal y como se 
puede apreciar en la imagen de arriba, 
la mancomunidad acaba de remitir un 
escrito al Ayuntamiento aprobando la 
iniciativa. Literalmente, así dice la misiva: 
“...el tratamiento en origen con finalidad 
de su uso agrícola puede ser considera-
do como un modelo de economía circu-
lar, desde esta Dirección se entiende que 
se trata de un proyecto muy adecuado”. 
“Con esto debería de ser suficiente”, su-
braya Ibon Goikoetxea, que además ha 
recordado que el proyecto cuenta con 
una subvención del Gobierno de España. 
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Aginagako saneamenduari ekingo diote aurten
“Urte luzeotako borroka izan da, baina lortu dugu”. Jone Urdanpilleta zinegotziaren hitzetan, 2010etik Añarberen mahai-gainean izan da 
proiektua, baina 2019ko aurrekontuen negoziazioetan lortu dute proiektuari lehentasunez heltzea. Aurten bertan lizitatuko dituzte obrak.

surbilgo udal-gobernuak, beste 
udal-ordezkari batzuekin bate-
ra, egindako lan eta presioaren 
ondorioz lortu da 2019an Agi-

nagako saneamenduari ekitea”. Halaxe 
azpimarratu du Jone Urdanpilleta Zerbi-
tzuetako zinegotziak.  Añarbek 2018ko 
urriko Batzar Nagusian aurkeztutako 
aurrekontu-proiektua atzera bota zuen 
EHBilduk, “urteetan mahai gainean izan 
diren hainbat proiekturi heltzeko kon-
promisorik” ez zutelako ikusi, hala nola 
Pasaiako Portuko eta Aginagako sanea-
menduak. “Bi proiektu horiek 2010eko in-
bertsio-planetan aurreikusita bazeuden 
ere, urteotan ez dute urratsik egin 
proiektuok garatzeko. 2019an beste hor-
renbeste gerta zitekeela ikusi genuen, ez 
baitzegoen adina diru-partidarik aurre-
ikusita”, azaldu du. Datu batzuk eman 
ditu, “konpromiso faltaren” erakusgarri: 
2019rako 25.000 €, 2020rako 175.000 € 
eta 2021erako beste 175.000 €. “Ez zen 
nahikoa.  Gabezia historiko horri eran-
tzun ezean, ez zutela EHBilduren babesik 
izango argi adierazi genien”. Añarbek 
derrigor behar du EHBilduren babesa,  
aurrekontuak onartzeko.

Hala, aurrekontuak adosteko elkarrizke-
tak hasi zituzten, eta negoziazioek emai- 
tza “ona” ekarri dute gure herrira. Añar-
bek azaroko Ez Ohiko Batzarrean aurkez-
tu zituen bigarrenekoz aurrekontuak, eta 
bestelako kopuru batzuk jaso zituzten: 
2019an 25.000 €;  2020an 400.000€; 
2021ean 700.000€, eta, 2022an 305.000€. 
Añarbek inbertsio honen % 40a finan-
tzatuko du, eta, gainerako guztia URAk 
(Uraren Euskal Agentziak). 

U

Hain justu, hitzarmen orokorrago baten 
barruan aurkeztu berri dituzte Aginagako 
saneamenduko lanak Gipuzkoako Foru 
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak. Guz-
tira, bi erakundeok 61 milioi euro bide-
ratuko dituzte Gipuzkoako saneamen-
dua hobetzeko, 2027ra arteko epean. 
Akordioak lanen hierarkizazio bat biltzen 
du, eta denboran bi epealdi zehaztu: 
2019tik 2021era artekoa lehenengoa, 
eta 2021etik 2027ra artekoa bigarrena. 
Lehen fase horretan Aginagako sanea-
mendua (Igo eta II. faseak) aurreikusi 
dute, besteak beste. Aginagako sanea-
menduak III. fase bat ere eskatzen du, eta 
lan horiek 2021-2027 aldirako aurreikusi 
dituzte. Jone Urdanpilletaren esanetan, 
beraz, Aginagako saneamenduko lehen 
bi faseak 2019an lizitatu behar dituzte, 
2020ean obrak hasi eta 2022rako buka-
tu. “III. faserako bermeak ere jasota ba-
daude, espero etorkizunean heltzea, izan 
ere, ingurumenari zor zaion ezinbesteko 
lehentasuna baita Aginagako saneamen-
dua Oria ibaitik ateratzea”.  

Las obras de saneamiento de Aginaga 
se licitarán este mismo año, como con-
secuencia de la labor y presión realizada 
por el gobierno municipal de Usurbil, 
junto con otros representantes munici-
pales, en las negociaciones de los presu-
puestos de 2019 de la mancomunidad 
Añarbe. En palabras de la concejala de 
Servicios Jone Urdanpilleta,  “ha sido una 
batalla de largos años, pero lo hemos 
conseguido”.  El proyecto de saneamien-
to de Aginaga ha estado sobre la mesa 
de Añarbe desde 2010. Tal y como se 
desprende de los presupuestos acorda-
dos, en 2019 se van a destinar 25.000 € 
para la licitación del proyecto, en el año 
2020 400.000 €, en el año 2021 700.000 
€ y en 2022 305.000 €. Añarbe financia-
rá el 40 % de esta inversión y el resto la 
Agencia Vasca del Agua.

El saneamiento de 
Aginaga, en marcha

Hilaren 27an aurkeztuzko da Aginagako antolaketa berria
Urtebetez aritu da lanean Aginagarako 
antolamendu urbanistiko berria osatzeko 
helburuz eratu zen lantaldea. 2017ko aza-
roan egindako herri-batzar batean sortu 
zen lantaldea sortzeko ideia, eta 2018ko 
urtarrilean bertan ekin zion bideari. Ho-
natx bere eginkizun nagusia: interes pu-
blikoa lehenetsiz, Aginagako erdigunea bi-
zigarriagoa eta atseginagoa nola antolatu. 
Lantaldean aginagarrek eta udal-ordezka-
riek hartu dute parte, eta, proposamena 
osatzeko, indarrean dauden hirigintzako 

arauak eta planak izan dituzte oinarri, 
besteak beste, egungo arau subsidiarioak, 
Mugikortasun Plana edota egun idazten 
ari den Usurbil osoko Plan Orokorra. Lan-
taldean egin diren ekarpenekin, eta, Udala-
ren enkarguz, Origami arkitektoen taldeak 
Aginagarako antolamendu berri bat jaso-
tzen duen proposamena landu du. Orain, 
lantaldeak aginagar guztiei aurkeztu nahi 
die proposamena, eta horretarako herri-
bilera deitu du martxoaren 27rako. Bilera 
19:00etan izango da, ludotekan. Aginagako lantaldea eratu zen bilera.
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Adinekoen auzunearen proiektua azaltzeko 
lansaioa egingo du Udalak, martxoaren 13an  

M
atiak Kalezarren garatuko duen 
adinekoen auzune berriaren 
tramitazio urbanistikoa azken 
fasean dago. Hain zuzen, proiek-

tua ahalbidetzen duen plan bereziari 
hasierako onarpena eman dio Udalak, 
eta, horrenbestez, ekarpenak egiteko 
aldia zabaldu da. Erakusketa publikoan 
dago orain, beraz, proiektua, eta herrita-
rren ekarpenak jasotzeko helburuz, he-
rritarrekin lansaio bat egin nahi du Uda-
lak, Matiako arduradunekin batera. Bilera 
martxoaren 13an izango da, 18:30ean, 
Sutegin.

Hain zuzen, bolada luzea darama Usurbil-
go Udala proiektu honetan eskuz esku 
lanean Matiarekin zein Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin, eta proiektuaren nondik 
norakoak landu nahi dituzte orain herri-
tarrekin. Hirigintzari dagozkion alderdiak 

ez ezik, proiektuaren alderdi soziala ere 
landuko da martxoaren 13an egingo den 
lansaioan. Hala, esaterako, Udala eta Ma-
tiaren artean lantzen ari den hitzarmen 
sozialaren xehetasunen berri emango 
zaie herritarrei.

Hirigintzaren ikuspegitik, zerbitzu sozial 
bati begirako proiektua da, etxebizitzen 
negoziotik apartekoa. Gainera, Kalezarre-
ko inguruarentzat urbanizazio atsegina 
izango da eta mugikortasuna nabarmen 
hobetzeko aukerak ekarriko ditu. Izan 
ere, Usurbilgo Udala N-634 errepideko 
autobus-geltokitik auzune berrira igogai-
luz iristeko aukera bermatu nahi du, eta 
hori ahalbidetzen duen proiektua eta 
finantziazioa lotu nahian dabil Diputazi-
oarekin. Egitasmo horrek nabarmen 
hobetuko luke Kalezarren mugikortasu-
na eta irisgarritasuna.

Usurbilgo Udalak hasieraz onartu du proiektuaren plan berezia, eta jendaurrean jarri dute, herritarrek alegazioak egin ditzaten. Hala, lan-
saio baterako deia egin du Udalak proiektuaren nondik norakoak azaldu eta herritarren ekarpenak jasotzeko: asteazkenean, 18:30ean.

Kalezarren Matiak eraikiko duen auzunearen proiektua.

Presentación del nuevo centro gerontológico
El Ayuntamiento de Usurbil, la Fundación 
Matia y la Diputación de Gipuzkoa llevan 
años trabajando en el nuevo entorno 
gerontológico de Kalezar. El proyecto se 
encuentra en la última fase de su trami-
tación urbanística: el ayuntamiento acaba 
de aprobar inicialmente el proyecto y está 
en estos momentos en fase de exposi-
ción pública. Con el objetivo de presentar 
el proyecto y a su vez recoger las aporta-

ciones de la ciudadanía, se ha organiza-
do  para el 13 de marzo una reunión, a 
las 18:30 horas, en Sutegi. En la reunión 
se van a presentar las lineas generales 
del proyecto, tanto las referidas a lo ur-
banístico como a la parte social. Los res-
ponsables de Matia también participarán 
en dicha jornada, la cual se aprovechará 
para dar a conocer el convenio social que 
se está trabajando con Matia.

Txirikorda belaunaldiarteko etxebizitza 
komunitarioaren proiektua osatzeko par-
te hartzeko prozesuak aurrera darrai, eta 
hurrengo lansaioa martxoaren 23an izan-
go da, ohi bezala, Potxoenean, larunbata-
rekin. Egun horretan bizikidetzaren gaia 
izango dute hizpide parte-hartzaileek. 
Orain artean hiru lansaio egin dira, eta ho-
nako gai hauek landu dira: lehen saioan 
etxebizitzaren izaera orokorraz aritu zinen; 
bigarrengoan, erabiltzaileez eta sarrera-
baldintzez, eta, azken saioan, espazioen 
diseinuaz. Saio irekiak dira denak, eta nahi 
duen orok du bere iritzia edota ekarpena 
egiteko aukera.

Martxoaren 23an 
izango da Txirikordaren 
hurrengo saioa 

Herritarrak, azken lansaioan.
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Jendetza, Coral Herreraren hitzaldian
Coral Herrera Gomezen (Madril, 
1977) hitzaldiak interesa piztu zuen, 
eta Udarregi Ikastolako jantokian 
jendetza bildu zen. Udaleko Pareki-
detasun Sailak antolatu zuen solasal-
dia. Maitasun erromantikoaz, ema-
kumeen egunerokoaz, berdintasun 
errealean oinarritu beharreko bikote 
harremanaz... jardun zuen. Oso  
etxeko eta gertuko. Plazera izan zen  
Herrera entzutea. Eskerrik asko!

surbilgo udalbatzak aho 
batez onartu zuen otsaileko 
osoko bilkuran martxoaren 
8ko greba feministarekin bat 

egitea. EHBilduk aurkeztu zuen greba 
babesteko erakunde adierazpena, eta 
bai EAJk, bai PSEk alde bozkatu zuten. 
Hala, udalbatzak erabaki zuen Eus-
kal Herriko mugimendu feministak 
deitutako grebara atxikitzea eta ema-
kumezko hautetsiei eta langileei greba 
egin ahal izateko erraztasunak ematea. 
Bestetik, herritarrei dei egiten die mu-
gimendu feministak deitutako mobili-
zazioetan parte hartzera.

Martxoaren 8an, beraz, ez da ohiko  
laneguna izango udalean eta hainbat 
zerbitzutan eragina izango du.

Udalak bat egin du martxoaren 8ko 
greba feministarekin

Azken eraso sexista salatzeko, Mikel Laboa Plazan egindako elkarretaratzea.

Erakunde adierazpenean nabarmentzen 
denez, aurten 24 orduko greba egiteko 
deia luzatu da eta bost ardatz ditu deial-
diak oinarri: zaintza, enplegua, pentsio-
nistak, ikasleak eta kontsumoa. “Greba 
feminista guztion bizitzan eragiten duten 
esparruetan kokatzen da, soldatapeko 
zein doako lanetan, kontsumo-ereduan, 
sexualitatean, arrazakerian, etab”. Ho-
rregatik, grebaren bitartez, ardura kolek-
tibotik abiatuta bizitza sostengatzeko 
itun sozial berri bat eskatzen zaio eus-
kal jendarteari, “berdintasun erreala 
eta eraginkorra” bermatuko duten poli-
tika publikoak eskatzearekin batera. “Iaz 
bezala, aurten ere, zaintza erdigunean 
kokatzen da, zaintzaren berrantolaketa 
soziala politika publikoen zeharkako  
ardatza izan behar delako”. 

Herrian bihotz-birika geldialdia ematen 
den kasuetan berehalako arreta ema-
teak duen garrantziaz jabetuta, Usurbilgo 
Udalak herriko hainbat gunetan desfi-
briladoreak jarriko ditu: Aginagan, Arrate 
zahar-egoitzaren sarreran; Santuenean, 
frontoiaren aldamenean dagoen Aldapeta 
udal-lokalaren sarreran; Zubietan, fron-
toiaren atzeko paretaren txoko batean; 
eta, kaxkoan, Sutegiko pasabidean. Horiez 
gain, udaltzainek desfibriladore portatil bat 
ere izango dute aurrerantzean, larrialdi 
kasuetarako. Horrenbestez, Harane Futol 
Zelaian eta Oiardo Kiroldegian zeudenei 
gehitzen zaizkie bost gailu berri hauek. Hel-
burua udal-eraikinak edota toki publikoak 
gailu horiekin hornitzea da, bizitzak salba 
ditzakete-eta. 

Ikastaroak, martxoaren amaieran
Edonola ere, desfribiladoreak jartzea 
bezain garrantzitsua da gailu hauek era-
biltzen jakitea, eta, beraz, erabileran tre-
batzeko ikastaroa eskainiko dute DYAko 
boluntarioek. Izan ere, proiektu honek 
arrakasta izateko, ezinbestekoa da herritar 
gehienak trebatzea susperketa maniobre-
tan eta DEA aparatuaren erabileran. Ikas-
taroak, beraz, irekiak dira, eta nahi duen 
orok har dezake parte. Honako hauek dira 
egunak eta tokiak: Aginagan, martxoaren 
25ean (18:30-20:30); Santuenean, mar-
txoaren 26an (18:30-20:30); eta Zubietan 
zein herriko kaxkoan martxoaren 29an 
(16:30-18:30). Udaltzainei eta udal-langileei 
formazio berezia eskainiko zaie.
 
Desfribiladoreak boltaje altuko deskargak 
ematen ditu bihotzaren erritmoa berres-
kuratzeko, arritmia kasuetan. Horrelako 
kasu baten aurrean erabiliz gero, biziraute-
ko aukera gehiago dago. “Erabilera erraza 
eta segurua” dela adierazi du Udalak eta 
“osasungintzan adituak ez direnak erabil 
dezakete gutxieneko ezagutza badu”. La-
rrialdi bat gertatzean, hori bideratzeko be-
harrezkoa da egoera antzematen jakitea, 
ahalik eta azkarren artatzea eta, desfibri-
ladorea izanez gero, gailua erabiltzeko gai 
izatea. Horregatik antolatu dute aipaturiko 
ikastaroa. 

Desfribiladoreak 
erabiltzen ikasteko 
ikastaroak  
antolatu ditu Udalak

U

Otsaileko osoko bilkuran erakunde adierazpena onartu zuen udalbatzak aho batez, eta 
emakume hautetsiei eta langileei greba egin ahal izateko erraztasunak ematea erabaki.

Coral Herreraren hitzaldia.
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