
Kudeaketa on eta zentzuzko batentzako 
tarterik gabe, ardura sozialetik, udalekuak 
bertan behera uztea erabaki genuen, 
beste behin ere inprobisatzen, eta jakinda 
familien kontziliazio eta behar emozio- 
nalak airean geratu zirela. Sentitzen dugu 
begirale, ume, familia eta kaltetu guztien-
gatik: denboraz jakin izan bagenu, aste-
burutik kanpo, eta gerora esan zuten mo-
dura gomendio bat zela, beste era batean 
kudeatu ahal izango genuke dena, fami- 
liekin adosten ahaleginduko ginateke, zer 
egin erabakitzeko. 

Horregatik, ozen esan nahi dut: Ez da 
posible, ezin liteke! Hau ez da onargarria. 
Ezin da aurrena gauza bat esan eta gero 
beste gauza bat egin. Ezin dira halako era-
bakiak hartu udalak aintzat hartu gabe. 
Ezin dira halako erabakiak hartu zerbitzu 
hauek guztiak martxan jartzeko egin den 
lan guztiari erreparatu gabe. Martxan di-
tugun protokolo eta segurtasun neurriak 
ezagutu gabe. Alkate eta zinegotzioi, udal 
langileei, herriko elkarteei, arloko profe-
sionalei, begiraleei, tokikoari, gertukoari, 
bizkar emanda ezin da aritu. Ezin da hain-
besteko esfortzu, lan eta ilusioz, elkarlane- 
tik, martxan jarri duguna egun batetik 
bestera ezerezean utzi. Ezin da halako 
osasun krisi sakon bat kudeatu autori-
tarismoz, bertikalismoz, aldebakartasu- 
nez eta komunikaziorik gabe. Informazio 
zuzenik gabe. 

Elkarlanean eta gardentasunez aritzeko 
garaia da hau, bakoitza bere eremu ins- 
tituzionalean, baina denok batera, au-
zolanean. Udalok errespetua, aitortza eta 
konfiantza behar dugu. 

ztailaren 18a. Larunbata. 13:30. 
Nekane Murga Eusko Jaurla- 
ritzako Osasun sailburuaren 

agerraldia telebistan. Azken egunotan 
hainbat herritan izan diren Covid19-aren 
agerraldiak direla-eta, hainbat neurri 
iragarri ditu: besteak beste, udalok antola-
tutako udalekuak bertan behera uztea, 
Eguneko Zentroak ixtea eta gazte lokalak 
ixtea. 

14:30ean, Eudelen mezua: “OHAR UR-
GENTEA / UDALEKUEN ITXIERA”. Mezuak 
halaxe dio, hitzez hitz: “Osasun Sailak har-
tutako erabakia jakinarazten zaizue non, 
Eudelen elkarteburuari komunikatu on-
doren, udalei eskatzen zaien udalekuak 
ixteko.” Gutxira, antzeko mezuak zabaldu 
zituzten Eudelek eta Osakidetzak sare so-
zialetan. 

Zur eta lur geratu nintzen. Harrituta. “Le-
hengo lepotik burua”, pentsatu nuen, 
haserre. Oso haserre: alarma garaiko eta 
konfinamendua arintzeko faseko kudea-
ketak bere horretan jarraitzen du: Espai- 
niako Gobernuak / Eusko Jaurlaritzak era-
baki, komunikabideen bidez jakinarazi, 
udalok nola edo hala kudeatu, eta, egun 
batzuetara, dekretua atera. 

Kasu honetan, gainera, are larriagoa izan 
da dena: dekreturik atera ez, eta aste-
buruan agindua zena, bost egun geroa-
go, uztailaren 22an, gomendio bihurtu 
zen. Hauxe dio egun horretan Eudelek 
helarazitako mezuak, hitzez hitz: “Eran- 
tsita bidaltzen dira Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailburuak egindako eta Elkarte 
honi gaur helarazitako gomendioak”. 
Mezu horrek, panorama argitu ordez, 
are gehiago korapilatu eta nahastu zuen 
dena, izan ere, begi-bistakoa izan da 
emaitza: udalekuei dagokionez, herri guz-
tietan ez da erabaki bera hartu. 
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Errespetua eta konfiantza
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea  @agurtzanesola

alkatea@usurbil.eus

18 de julio. Sábado. 13:30. Comparecencia de 
la consejera de Sanidad del Gobierno Vasco, 
Nekane Murga. Ha anunciado medidas como 
la suspensión de las colonias organizadas 
por los ayuntamientos, el cierre de los Cen-
tros de Día y el cierre de los locales juveniles. 
 
14:30. Email de Eudel: “Aviso urgente / cierre 
de colonias”. El mensaje dice textualmente: “Se 
traslada la decisión del Departamento de Salud, 
previa comunicación al presidente de EUDEL, 
por la que se solicita a los Ayuntamientos Vascos 
proceder al cierre de las colonias”. 
 
No es posible funcionar de esta manera, pensé, 
enfadada. Muy enfada. Se repiten los mismos 
patrones y maneras de hacer propias del es-
tado de alarma y de la fase de desescalada. 
 
En este caso, además, todo ha sido aún más 
grave: no han publicado ningún decreto y lo 
que era una orden el fin de semana, 5 días 
después, se convirtió en recomendación. El 
email de Eudel, lejos de aclarar el panorama, 
lo complicó aún más y el resultado ha sido 
obvio: en cuanto a las colonias, no se ha to-
mado la misma decisión en todos los pueblos. 
 
Sin margen para una buena y razonable gestión, 
y una vez más improvisando y sabiendo que los 
problemas de conciliación y necesidades emo-
cionales de las familias habían quedado en el 
aire, desde la responsabilidad social decidimos 
suspender las colonias. Lo lamentamos por to-
dos los y las monitoras, niños y niñas, familias 
y afectados: si lo hubiéramos sabido con tiem-
po, podríamos gestionar todo de otra manera. 
 
Esto no es aceptable. No se puede decir una 
cosa primero y luego hacer otra. No se pueden 
tomar estas decisiones sin atender a todo el 
trabajo que se ha desarrollado, sin conocer 
los protocolos y las medidas de seguridad 
que tenemos en marcha. No se puede ges-
tionar esta crisis sanitaria tan profunda con 
autoritarismo, verticalismo, unilateralidad y 
sin comunicación. Sin información directa. 
Esta debe ser una época de colaboración y 
transparencia, cada cual en su ámbito insti- 
tucional, pero todas juntas. Los ayuntamien- 
tos necesitamos respeto, reconocimiento y con-
fianza. 

U



1.526.000 euro gutxiago 2020ko  
udal-aurrekontuetan, Covid19-aren eraginez
11.532.000 euroko aurrekontu egokitua onartu dute uztaileko osoko bilkuran, EH Bilduren aldeko botoekin; EAJk kontra bozkatu du,  
eta abstentziora jo du PSE-EEK. Egutegi fiskala eta EIOZ ordenantza fiskala ere onartu dituzte.

zaroko osoko bilkuran onartu 
zuen Usurbilgo Udalak 2020rako 
aurrekontua: 12.375.710 eu-

rokoa. Baina, gizartearen gainerako espa- 
rru guztietan bezala, Covid19-ak arrastoa 
utzi du udalen ahalmen ekonomikoan ere: 
11.532.000 euroko aurrekontu egokitua 
aurkeztu du udal-gobernuak. Diru-sarrerak 
1.526.063 euroan jaitsiko direla aurreikusi 
du, hainbat arrazoi tarteko: zerga bidezko 
bilketaren jaitsiera, alarma-egoeran eman 
ez diren zerbitzuengatik ez kobratzea eta, 
nagusiena, Udalen Finantzaketarako Foru 
Funtsaren murrizketa. Uztaileko osoko 
bilkuran onartu dituzte aurrekontu egoki- 
tuak, EH Bilduren botoekin; EAJk kontra boz- 
katu zuen, eta PSE-EE abstenitu egin zen.

Hiru arrazoi horiek tarteko, 1.526.000 euro 
gutxiago jasoko ditu udalak. Batetik, zer-
ga bilketa %10 jaitsiko dela aurreikusi du: 
440.000 euro inguru gutxiago. Bestetik, 
alarma-egoeran hainbat zerbitzu eten egin 
behar izan ditu, eta eman ez diren zer- 
bitzuengatik ez kobratzea erabaki zuenez, 
aurreikusitako sarrera horiek ere ez ditu 
jasoko: 180.980 euro gutxiago. Eta, azkenik, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak urtero udalen 
finantzaketarako banatzen duen foru fun-
tsa aldebakarrez murriztu du: ia 900.000 
euro gutxiago.

Horrez gain, Covid19-aren aurretik har-
tutako hainbat konpromiso eta ezusteko 
gastu bat tarteko, 722.753 euroko kreditu 
gehigarriak gehitu zaizkio aurrekontuari, di-
ruzaintza gerakina baliatuz nagusiki. Hasie- 
rako aurrekontuari murrizketak aplikatu, 
eta gerakineko txertaketa kontuan hartu-
ta, 11.532.000 eurokoa da udal-gobernuak 
aurkeztu duen aurrekontu egokitua.

Diru-txertaketa horren zati bat Zumarte 
amaitzeko enpresa eraikitzailearekin ados-
tutako konpromisoarekin lotuta dago: 
337.620 euro. Obrak bideratzeko akordioa 
lortu zuen udalak Moyua enpresa erai-
kitzailearekin: horri esker, eraikinean bertan 
hasi ahal izango dute ikasturtea musika es-
kolako ikasleek zein Orbeldi dantza taldeko 
kideek. Diru hori, beraz, akordio horren 
barruan hitzartutakoa da; Moyuak, bere 

A

aldetik, bere hitza bete, eta amaitzear ditu 
obrak. Beste zatia azken hilabeteetan jaso-
tako ezusteko bati dagokio: foru aldunditik 
jasotako errekerimendu baten ondorioz, 
udalak 283.326 euro ordaindu berri dizkio 
aldundiari. Duela hamar urte inguru, Ugar-
tondoko operazio urbanistikoa martxan 
jarri zenean, permuta egin zuen udalak, 
udal-brigadaren Atalluko eraikinarekin. 
Udalak, garai hartan, ulertu zuen saleroske-
ta hark ez zuela BEZa ordaintzerik eskatzen, 
baina, orain, BEZ hori ordaintzeko exijitu dio 
aldundiak.

Horrez gain, Covid19ak eragindako beste-

lako gastuak ere izan dira, besteak beste, 
osasun baliabideak erosi beharra, mer-
kataritza sustatzeko bonuak edo oinarrizko 
elikadura bermatzeko laguntzak sortzea 
eta kiroldegia ixteagatik kudeatzen duen 
enpresari ordaindu beharreko indemni-
zazioa. Horiek guztiak nola ordaindu eraba- 
kitzeko, udaleko kontu hartzaileak kreditu 
gehigarrien proposamen bat egin zuen: na-
gusiki, udalaren diruzaintzako gerakineko 
656.909 euroak erabili dituzte, eta, horrez 
gain, aurreikusita ez zeuden baina udalak 
jaso dituen diru-sarrerak erabili dira. Guzti-
ra, 722.753 euro. Alegia, sarrera berriek gas-
tu berriei aurre egiteko balio izan dute. 

Inbertsioak atzeratzea
Horrek guztiak esan nahi duena da 2020an 
martxan jarri asmo ziren hainbat inber- 
tsio ezin izango direla egin, eta, izatekotan, 
hurrengo urteetan egin beharko dituztela. 
Udalbatzako hiru alderdiek adostutakoaren 
norabidean, tokiko gizarte-, kultura- eta 
ekonomia-sarearen zaintzan jarriko dituzte 

ZERGA KONTZEPTUA ORDAINKETA EPEA  
COVID19

Asteroko merkatuaren erabilpen tasa (iazko 4. hiruhilekoa) Bere horretan

Ura, estolderia eta hondakinak (iazko 4. hiruhilekoa) Bere horretan,  
malgutasunez

Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga Ekainaren 19ra arte,  
malgutasunez

Asteroko merkatuaren erabilpen tasa (urteko 1. hiruhilekoa) Ekainaren 1etik 30era

Ura, estolderia eta hondakinak (urteko 1. hiruhilekoa) Ekainaren 1etik  
uztailaren 30era

Ondasun higiezinen gaineko zerga Abuztuaren 1etik  
irailaren 15era

Asteroko merkatuaren erabilpen tasa (urteko 2. hiruhilekoa) Uztailaren 1etik  
abuztuaren 3ra

Ura, estolderia eta hondakinak (urteko 2. hiruhilekoa) Irailaren 1etik urriaren 16ra

Espaloian zehar ibilgailuak sartzea (badoa) Urriaren 1etik 30era

Ekonomia jarduera gaineko zerga Urriaren 1etik  
abenduaren 10era

Asteroko merkatuaren erabilpen tasa (urteko 3. hiruhilekoa) Urriaren 1etik 30era

Ura, estolderia eta hondakinak (urteko 3. hiruhilekoa) Azaroaren 2tik  
abenduaren 16ra

Bide publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu 
bereziagatik tasa

Azaroaren 2tik 30era

Emakida administratiboak (udal-baratzak...) Azaroaren 2tik 30era

Egutegi fiskalaren egokitzea
Alarma egoera ezartzearekin bat, udalak 
hartutako lehen neurri ekonomikoetako 
bat izan zen egoera horrek iraun beste 

atzeratzea zergen kobraketa, ordainke- 
tekin zailtasunak izan zitzaketen herrita- 
rrei laguntzeko asmoz. Beraz, egutegi fiskal 
berria zehaztu dute (goiko taula).

HASIERAKO AURREKONTUA
12.375.710 euro

MURRIZKETAK
(-) 1.526.000 euro

KREDITU GEHIGARRIA
(+) 722.753 euro

AURREKONTU EGOKITUA
11.532.000 euro



1.526.000 euros menos en los  
presupuestos del 2020, a raíz del Covid19
Los presupuestos municipales de 2020 
fueron aprobados en el pleno de no- 
viembre: era de 12.375.710 euros. Pero, al 
igual que al resto de toda la sociedad, el 
Covid19 también ha influido en la capaci-
dad económica de los municipios. Según 
las previsiones del gobierno municipal, 
los ingresos del ayuntamiento bajarán en 
1.526.000 euros, por varias razones: la ba-
jada de la recaudación en impuestos, por 
la decisión de no cobrar por aquellos ser-
vicios que no se han ofrecido durante el 
estado de alarma y, el principal, el recorte 
del Fondo Foral de Financiación Municipal. 

Además, el gobierno se ha visto obligado 
a hacer una inserción de 656.909 euros 
desde el remanente a los presupuestos. 
El ayuntamiento ha tenido, además, in-
gresos que no tenía previstos, aumentan-
do el cambio de crédito a los 722.753. Por 
un lado, está el compromiso económico 
que tomó el ayuntamiento con la empre-
sa constructora Moyua por los trabajos 
de Zumarte: 337.620 euros. Por otro, un 
imprevisto: la Diputación de Gipuzkoa 

lehentasunak: hala, tokiko ekonomian, eus- 
kal kulturan, eta herritarren gizarte babese-
an egingo dute ahalegin ekonomikoa. Ildo 
horretatik, ez dute murrizketarik plantea-
tu udal-gobernuarentzat “transbertsalak” 
diren alorretan (dirulaguntzetan eta udale-
ko pertsonalgoaren soldatetan, esaterako), 
eta, gainera, beste partida batzuk modu 
nabarmenean indartu dira: garapen ekono-
mikoan eta gizarte zerbitzuetan.

Gauzak horrela, honakoak dira gerora-
tu diren 2020ko inbertsioak: Erroizpeko 
filtrazio sistema; Pelaioenean 2020rako 
aurreikusitako obra (2021-2022 aurre-
kontuetarako utzi dute); Aginagako Elutx 
bidea, oinezkoei bideratua; Brigadaren 
hondeamakina berria; kiroldegiko gradak; 
Troia eta herrigunea lotzeko bidegorria- 
ren aurreproiektua; Etxealdiako par-
te-hartze prozesua (2021era atzeratua); efi-
zientzia energetikoa. Guztiak kontuan har-

tuta, 971.000 euro inguru murriztea lor-tu 
dute. Mantendu dituzten inbertsioak diru- 
laguntzak jasotzeko aukeren arabera izan 
dira: Mikel Laboa eta Artzabal arteko lanak, 
Txokoaldeko ekipamendu publiko eta Pikao- 
la eta Olarriondoko urbanizazio zatiak. 

EIOZ-ICIO ordenantza fiskala aldatzea
Maiatzeko osoko bilkuran aurreratu bezala, 
Usurbilgo EIOZ-ICIO ordenantza fiskalak al-
datzeko aukera aztertu du udal-gobernuak; 
enpresa pribatuek edozein udalerritan bere 
jarduera garatu nahi duenean, eta horre-
tarako obra bat egiten duenean, baimenak 
eskatu behar ditu, eta zergak ordaindu. 
Aurreikuspenen arabera, garai zailak da-
toz ekonomiarentzat: euskal enpresentzat 
eta, zer esanik ez, langileentzat. Aurreko 
legealdian egindako lanketari esker, ordea, 
epe motzean enpresa garrantzitsuak datoz 
Usurbilera, eta udal-gobernuak bide horre-
tan sakondu nahi du.

Udal-zerbitzu guztiak martxan izango dira 
abuztuan. Ohiko testuinguruan, kiroldegia, 
esaterako, itxi egingo lukete oporraldienga-
tik. Liburutegia ere barneko lanak egin ahal 
izateko itxi ohi dute, lau bat egunez. Aurten, 
aldiz, konfinamenduan itxita egon direnez, 
ez ixtea erabaki dute. 

Kiroldegiaren kasuan, abuztuko oporraldia 
aprobetxatu ohi zuten igerilekuen urteroko 
mantentze lanak egiteko; aurten, ordea, 
itxialdia aprobetxatu dute zeregin horieta-
rako. Dena den, udan ere zita hartzea be-
harrezkoa izango da kiroldegira sartu ahal 
izateko. Liburutegian ere, antzera: barne 
lanak egin dituzte konfinamendu garaian, 
eta, beraz, abuztuan ez dute itxiko. 

Udaletxeko harrera:
Astelehenetik ostiralera, 08:00-14:30
Kiroldegia:
Astelehenetik ostiralera: 07:00-12:30 eta 
15:30-20:00 
Larunbat, igande eta jaiegunak: 09:00-13:00 
Liburutegia (irailaren 7ra arte):
Astelehenetik ostiralera, 09:30-14:00
Potxoenea:
Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00
Gizarte zerbitzuak:
Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00

Todos los servicios municipales estarán 
en marcha este agosto. En el contexto 
habitual, el polideportivo, por ejemplo, 
cerraría por vacaciones. También sue-
len cerrar la biblioteca unos días para 
poder hacer trabajos internos. Este año, 
por contra, han decidido no cerrar por el 
cierre durante el confinamiento. Los par-
ones de verano se aprovechaban para 
hacer otro tipo de trabajos, los cuales han 
realizado durante el confinamiento.
Ayuntamiento:
Lunes a viernes, 08:00-14:30
Polideportivo:
Lunes a viernes: 07:00-12:30 y 15:30-20:00 
Sábados, domingos, festivos: 09:00-13:00
Biblioteca (hasta el 7 de septiembre):
Lunes a viernes, 09:30-14:00
Potxoenea:
Lunes a viernes, 09:00-14:00
Servicios sociales:
Lunes a viernes, 09:00-14:00

Todos los servicios 
municipales estarán 
en marcha en agosto

Udal-zerbitzuak 
abuztuan:  
denak, martxan

Hobariaren arrazoia Egungo ordenantza Ordenantza berrian

Udal-onura edo interes berezia %50 edo 90 %90

Eguzki-energia aprobetxatzea %95 %95

Azpiegituretan inbertsio prib. sust. %0 %0

Babes Ofizialeko etxebizitzak %15 %15

Irisgarritasuna %90 %90

ha requerido al Ayuntamiento de Usurbil 
pagar 283.326 euros. Han asociado esa 
cantidad a una operación de hace diez 
años, de cuando se puso en marcha la 
operación urbanística de Ugartondo: el 
ayuntamiento hizo una permutación con 
el pabellón de la brigada municipal de  
Atallu. El ayuntamiento entendió entonces 
que aquella compra-venta no requería pa-
gar el IVA, pero ahora la diputación ha valo- 
rado lo contrario, y le ha exijido pagarlo. 

Todo ello ha obligado al gobierno muni- 
cipal a rechazar o posponer algunas in-
versiones previstas para este 2020, y ha 
decidido mantener aquellas con posibili-
dades de percibir subvencciones.

Por otra parte, el ayuntamiento ha mod-
ificado tanto el calendario fiscal como la 
ordenanza fiscal ICIO; en el caso de éstas, 
el objetivo será atraer al municipio empre-
sas que puedan crear puestos de trabajo, 
en un contexto nada alentador para la 
economía. Se trata de conceder bonifica-
ciones a las empresas, para atraer empleo.



Oinezkoak lehenesteko beste pauso bat
Mikel Laboa plazatik Artzabalgo parkerainoko bidea oinezkoentzat egokitzeko lanak hasi dituzte: aurreikuspenen arabera, lau hilabete 
iraungo dute. Beste zenbait obra hasi edo amaitu dituzte azken asteetan: Etxealdiko zubia, Kalezarrerako bidea edo Matiaren auzunea.

ztailaren erdialdean hasi dira 
Mikel Laboa plazaren eta Artza- 
balgo parkearen arteko bidea 

oinezkoentzat prestatzeko lanak: Sasoi 
Eraikuntzak enpresak egingo ditu, eta lau 
hilabetean amaitzea aurreikusi dute. Le-
hengo legealdian egindako Kale Irekiak par-
te hartze prozesutik eratorritako proiektua 
da. Udaltzaingotik jakinarazi dutenez, lanek 
zenbait traba eragin ditzakete trafikoan: iza-
tez, lehenengo bi asteetan, Zubiaurrenea 
6-10 atarien arteko bidea itxita egon da, 
horko lanei ekin baitiete lehen-lehenik.

Obra osoaren kostua 161.744,95 eurokoa 
da, eta ia erdia (%46,96, hau da, 75.950,86 
euro) aurreztuko du udalak irisgarritasuna 
hobetzeagatik, izan ere, Eusko Jaurlaritzak 
emandako dirulaguntza bat lortu baitu. La-
nak zehazteko, bi zatitan banatu du bidea 
Sasoik: A eta B eremua. 

A eremua Artzabalgo parkearen sarreratik 
Kontzeju Zarra eta Zubiaurrenea kaleetako 
zebra bidera arteko zatia da; B eremua, 
berriz, Mikel Laboa plazaren sarreratik ai-
patu zebra bide horretarainoko aldapa. A 
eremuan oinezkoei lehentasuna ematea 
izango dute helburu: horretarako, Borda 
Berri kaletik behera doan kaleko espa-
loia, Zubiaurrenekoa eta Artzabalgo parke 
sarrerakoa batu egingo dituzte, modu 
horretara, parkeari presentzia handiagoa 
emateko. Zubiaurrenea kalea, orain arte, 
bi norabidekoa izan da, eta, aldaketekin, 
norabide bakarrekoa bihurtuko da (Borda 
Berri kaletik Zubiaurrenera eta handik gora 
joateko), eta, horrez gain, espaloia handitu 
eta eserlekuak eta zuhaitzak jarriko dituzte.

B eremua berritzeko helburua Mikel Laboa 
plazaren, Askatasuna plazaren eta Kontze-
ju Zarra kaleen artean oinezkoen konexioa 
txukuntzea da. Hala, berrituta, Mikel Laboa 
plaza Askatasuna plaza aldera hedatuko 
da: ibilgailuek ez dute Mikel Laboa plaza-
ren sarreran aparkatzerik izango, dena 
maila berean berdinduta geldituko baita, 
galtzada-harri mota berarekin, eta hor ere 
zuhaitzak eta eserlekuak jarriko dituzte. 
Horrez gain, Askatasuna plaza aldeko es-
paloian, lehorrean leundutako hormigoia 
botako dute, eta parekoan, berriz, baldosa 
hidraulikoa. 

U

1. Lau hilabete iraungo dute Mikel Laboa eta 
Artzabal arteko bidea egokitzeko lanek /
2. Itxita dago Etxealdiako zubia; egitura eta 
zoladura konpontzen ari da aldundia. / 
3. Puntapaxko zubitik haurreskolara arteko 
bidea urbanizatzeko lanak amaitu daude: 
lehen bezala, behin-behineko semaforoak 
jarri dituzte. / 4. Osinalde industriaguneko 
eta Txikierdiko argiteria publikoa berritu du 
udalak, led teknologiadun argiteria jarrita: 
18.495,78 euroko inbertsioa egin du. /  
5. Matia Fundazioak hasi ditu dagoeneko 
zaintzadun etxebizitzen auzunea eraikitzeko 
lanak, Kalezarren.

3

1

2

4

5



Un paso más  
para priorizar  
a peatones
A mediados de julio han empezado los 
trabajos para peatonalizar el tramo en-
tre la plaza Mikel Laboa y el parque de 
Artzabal. La empresa Sasoi Eraikuntzak 
será la encargada de esta obra, y según 
las previsiones, la finalizará en un plazo 
de cuatro meses. Este proyecto proviene 
de la anterior legislatura, a raíz del pro-
ceso participativo Kale Irekiak. Según han 
informado los municipales, es posible 
que las obras puedan afectar al tráfico: 
de echo, ha sido necesario cerrar la calle 
Zubiaurrenea entre los portales número 
6 y 10 en las primeras semanas. Según 
avancen las obras avisarán cuando haga 
falta hacer más cambios.

El coste total de estas obras asciende 
a los 161.744,95 euros, pero el ayun-
tamiento se ahorrará casi la mitad (el 
%46,96, es decir, 75.950,86 euros), ya 
que ha obtenido una ayuda del Gobier-
no Vasco por mejorar la accesibilidad. 
Los y las viandantes tendrán prioridad 
frente a los vehículos motorizados en 
esta zona. 

Sasoi ha dividido el camino en dos tra-
mos: A y B. El tramo A comprende entre 
la entrada al parque Artzabal y el paso 
de cebra entre las calles Zubiaurrenea 
y Kontzeju Zarra; el tramo B va desde la 
entrada a la plaza Mikel Laboa y el paso 
de cebra mencionado. El cambio más 
visible será que la calle Zubiaurrenea se 
convertirá unidireccional cuando termi-
nen las obras: se ensanchará la acera, y 
se pondrán árboles y bancos. En la entra-
da de la plaza Mikel Laboa ya no se podrá 
aparcar: ese tramo se convertirá en una 
extensión de la plaza, con el mismo tipo 
de adoquinado, todo a la misma altura, 
y también se pondrán bancos y árboles, 
acordes con dicha plaza.

Además de esta, en las últimas semanas 
han empezado o terminado más obras. 
El camino entre el puente de Puntapax y 
la haurreskola, por ejemplo, está abier-
to de nuevo. El ayuntamiento ha pueso 
luces led en el polígono Osinalde y en 
Txikierdi. La diputación ha empezado a 
arreglar el puente de Etxealdia, que es-
tará cerrado hasta mediados de agosto, 
por lo que los y las viandantes deberán ir 
por Bizkarre o por el polígono Zumartegi. 
Por último, también han comenzado las 
obras para construir el barrio de vivien-
das de cuidados de la Fundación Matia.

Gertuago bonuek izandako arrakasta tarteko, beste bonu sorta bat aterako du udalak.  
Oraingoan, elikagaien dendak eta tabernak ere sartuko dira: beste 25 saltoki inguru.

onfinamenduagatik ixtera be-
hartuta egon ziren saltokiei la-
guntzeko sortu zituen udalak 

Gertuago erosketa bonuak: izandako arra- 
kasta ikusita, bonuen bigarren sorta bat ate- 
ratzea erabaki du, saltoki gehiagorekin. Le-
henengo aldian bezala, udalak bere gain 
hartuko du herritarrek izango duten %20- 
ko deskontua. Irailean aterako dituzte bonu 
berriak, elikagaien dendak eta tabernak 
ere bonuen sistemaren barruan sartuta: 
guztira, lehengo 30ez gain, beste 25 saltoki 
izango dira. 

Erosketa bonuek oso harrera ona izan dute 
herritarren aldetik: martxan jarri eta lau 
egunetan saldu ziren jarritako bonuen er-
diak, ia 30.000 euro. Funtzionamendua le-
hengo bera izango da: edozein bonu mota 
erosita ere, %20ko deskontua jasoko dute 
herritarrek. Saltoki bakoitzak erabakiko du 
zenbateko bonuak jarri herritarren eskura, 
eta erosleek egingo duten erosketaren ara- 
berako bonua aukeratu ahal izango dute. 
Tabernen kasuan, 5 eurokoak izango 
dira eskainiko diren bonuak: inprimatuta 
eramateko eskatuko dute, lana errazteko. 

Bonuak eskuratu ahal izateko beharrezkoa 
da gertuago.eus webgunean erregistratzea. 
Hori egindakoan, gustuko saltokia bilatu, 
eta eskaintzen dituen bonuen artean auke-
ratzea baino ez da egin behar. Erositakoan, 
mezu elektroniko bidez jasotzen dituzte 
bonuak erabiltzaileek.

K El ayuntamiento  
impulsará una nueva 
remesa de bonos de 
compra en septiembre

Usurbilgo 55 saltoki inguruk euren leiho propioa izango dute gertuago.eus webgunean.

Visto el éxito de la campaña de los bonos 
de descuento Gertuago para ayudar 
a aquellos establecimientos del muni-
cipio que tuvieron que cerrar durante 
el confinamiento, el ayuntamiento ha 
decidido poner en marcha una segun-
da campaña, con más bonos y más 
establecimientos: se activarán en sep-
tiembre. El ayuntamiento se hará cargo 
del %20 de descuento que percibirán 
los y las usurbildarras, al igual que en 
la primera vez. Ahora, además, han in-
vitado a las tiendas de alimentos y los 
bares a incorporarse en esta segunda 
campaña: además de los 30 que partici- 
paron en esta iniciativa, se sumarán otros 
25 establecimientos. 

Los bonos de compra han tenido una 
muy buena acogida: se vendió la mitad 
de bonos en los primeros cuatro días, 
equivalentes a 30.000 euros. Esta segun-
da campaña funcionará de la misma ma- 
nera: hay que registrarse primero en la 
página web gertuago.eus y elegir el esta-
blecimiento en el que se quiere consumir. 
En el caso de los bares, los bonos serán 
de 5 euros.

Irailean erosketa bonu  
gehiago aterako ditu udalak 



ogei ekitaldi inguruk osatu dute 
Usurbilgo Kultur Bira, osasuna 
eta kultur eskaintza bermatzeko 

ekimena. Lan horretan buru-belarri aritu 
da Luken Arkarazo Silva (Usurbil, 1992) Kul-
tura zinegotzia, herri-auzoetako hainbat jai 
batzorde eta eragilerekin elkarlanean. Oso 
pozik dago emaitzarekin.

Zer moduz joan da Kultur Bira?
Oso-oso ondo joan da. Esan beharra dago 
maiatz erdialdean antolatzen hasi ginenean 
zegoen ziurgabetasuna erabatekoa zela: 
kultur ekitaldien arloan, are handiagoa. Kul-
tur agenda bertan behera gelditua zen leku 
guztietan, ez zegoen epe motz-ertainera 
ezer egingo zuen eragilerik. Usurbil kultu- 
raren bultzatzaile gisa definitu izan da beti, 
eta hau zen frogatzeko momentua. Zumeta 
hil zenean Atxagak esan bezala, “bideak za-
baltzen direnean, zoaz Usurbilera”: bideak 
itxi zirenean, Usurbilerako bidea irekitzen 
saiatu ginen, eta uste dut lortu dugula.

Zer moduzko harrera izan du?
Oso ona, nire ustez. Herritarren aldetik, 
orokorrean, harrera positiboa ikusi dut. 
Ekitaldiak plataforma digital baten bitartez 
bideratuta, beldur ginen, batez ere, adineko 

LUKEN ARKARAZO SILVA, Kultura zinegotzia

“Atxagak esan bezala, bideak itxi zirenean, Usurbilerako 
bidea irekitzen saiatu ginen, eta uste dut lortu dugula”

H

“Nuestra apuesta ha 
sido dar un empujón a la 
cultura vasca en el peor 
de los contextos, y no me 
refiero solo a artistas” 
LUKEN ARKARAZO
Concejal de Cultura de Usurbil

ezer egon. Gure apustua euskal kulturari 
bultzada bat ematea izan da, okerren ze-
goen momentuan, eta ez naiz soilik sortzai- 
leez ari: sortzaileak eta haien inguruan lan 
egiten duten bitartekari guztiez baizik. San-
tixabeletako egitarau osoa itxita geneukan 
urtarrilerako, eta ahalik eta artista zein bi-
tartekari gehien mantentzen saiatu gara. 
Herriko taldeak ere orduan programatuta 
geneuzkanak baino gehiago jarri genituen, 
Kultur Biraren bidez Sortuz Bakardadea Iso-
latuz ekimenean parte hartu duten Usurbil-
go Artixtei eskerrak emateko: 40 ekitalditik 
gora musutruk eman dizkigute egoera zail 
horri buelta emateko.

Nola sortu kultur eskaintza bermatzeko 
eredu berri bat, ezerezetik?
Hasieran, askorentzat erotuta geundela 
zirudien (barreak). Baina, hasieratik, bai 
udal-taldean bai jai batzorde berri horre-
tan, babes handia eman zidaten. Hasieran, 
Santixabelak beste era batera antolatzea 
zen asmoa, baina herri-auzoekin biltzen 
hasi ginenean, uste dut dena argiago ikus-
ten hasi ginela. Plataformak, hasieran, ezi- 
nezkoa zela zirudien, baina, pixkanaka, egin 
dugu; erlojuaren kontrako proba zail bat 
izan da, baina ondo joan da.

pertsonak txertatzea lortuko ote genuen 
edo ez, baina uste dut lortu dugula; egoera 
dena izanda, eta nahiz eta dena ondo egin, 
argi zegoen adineko batzuk ez zirela joan-
go... Dena den, uste dut herritarrek asko 
eskertu dutela, inguruan ez baita ia beste 

(1) Mihise / IBAI ARRIETA; (2) He-
rri-kirolak; (3) Haurren jokoak; 
(4) ‘Skratx’ antzezlana / NOAUA.
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Jende asko gelditu da kanpoan?
Espero genuena baino askoz gutxiago. As-
matu dugu, nik uste, jende gehien sozializa-
tzen den momentuetan, ostiral eta larun-
batetan, bi gune handi aldi berean jartzen, 
publiko desberdina duten bi ekimen oso 
desberdin jarrita. Ostiral eta larunbatean, 
22:00etatik 01:00etara, 500 pertsona bi eki- 
talditan banatuta edukitzea lorpen handia 
izan da. Zenbait ekitalditan jende dezente 
gelditu da kanpoan, batez ere, aforo gutxiko 
ekitaldietan. Dena den, QR-ak sortu izanak 
aukera eman du joan ezin zuenak sarrera 
beste norbaiti emateko. Streaming-a ere hor 
egon da, eta jende gehien kanpoan gelditu 
den ekitaldiak hala eman ditugu.

Zer hobetuko zenuke?
Egoera dena izan da, eta dena oso denbora 
gutxirekin egin behar izan dugu. Adibidez, 
komunikatiboki, gauzak hobetzeko tartea 
badago: sare sozial propiorik ez edukitzeak 
zaildu digu lotura zuzena edukitzea Kultur 
Birako hartzaile potentzialekin. Bestetik, 
pertsona batzuek ardura gehiegi hartzea 
ere ekarri du erlojuaren kontra aritzeak. 
Plataformari dagokionez, mekanismo bat 
sortu beharko genuke joan ezin duenak 
automatikoki sarrerak itzuli eta sistemak 
beste norbaiti emateko.  

Webguneak martxan jarraituko du, beraz.
Etorkizunean Usurbilgo kulturaren txoko 
digitala izateko helburuarekin sortu dugu. 
Orain sarrerak kudeatzeko balio du, baina 
etorkizunean kultur agenda jaso dezake, 
ikus-entzunezko euskarriak... Agian, sor-
tzaileek ere izan dezakete bertan atalen bat.

Sarrerak Internet bidez, aforo mugatua, 
deszentralizatua... Hori izango da bidea 
hemendik aurrera ere?
Zoritxarrez, bai. Atxegalden, adibidez, abuz-
tu amaierarako zerbait antolatzen hasi dira, 
eta asmoa plataformaren bidez egitea da. 

Esan daiteke Covid19ak epe motz-ertaine-
ko kultur eskaintza baldintzatuko duela?
Bai, bai, dudarik gabe: zuzen-zuzenean 
baldintzatuko du. Ikusiko dugu zer nolako 
garapena duen kontu honek, baina nekez 
egingo du onera. Tristea da, baina kultur eki-
taldiak dira orain jendea batzeko eta soziali- 
zatzeko lekurik seguruenak, alde handia- 
rekin: ekitaldiak egiteko jartzen diren bal- 
dintzak ez zaizkio beste inori eskatzen. Uste 
dut txertoa atera arte horrela ibili beharko 
dugula. Urte oso batean nekez gaindituko 
dugu hau, nahiz eta nahiago nukeen oker 
egon. 

Maskara berrerabilgarri higienikoak dira: bost aldiz garbi daitezke. Herritarren Babes  
Sarearen laguntzarekin banatu dituzte, 12.000 guztira, Usurbil 0.0. markarekin.

El ayuntamiento ha repartido mascarillas 
higiénicas reutilizables casa por casa

Launa maskara berrerabilgarri banatu ditu udalak, etxez etxe.

El Ayuntamiento de Usurbil ha repartido 
12.000 mascarillas higiénicas reutiliza-
bles, casa por casa, con la ayuda de la Red 
de Protección Popular. Son homologadas 
con la norma UNE65, y se pueden lavar 
hasta cinco veces: las instrucciones para 
hacerlo están en el envoltorio.

El gobierno municipal ha estimado que 

Maskara berrerabilgarriak  
banatu ditu udalak, etxez etxe

askara espazio ireki zein itxietan 
derrigorrezkoa den honetan, uda-
lak maskarak banatzea erabaki 

du, etxez etxe: launa, etxebizitza bakoitze-
ko; guztira, 12.000. Maskara berrerabilgarri 
higienikoak dira, UNE65 arauarekin ho-
mologatuak, eta bost aldiz garbi daitezke. 
Herritarren Babes Sarearen laguntzarekin.

Udal-gobernuaren ustez, maskaren erabile- 
ra orokorturako baliabideak jarri beharko 
lituzke administrazio publikoak, maskarak 
erosteak familien gastuak handitzea bai-
takar. Baina, halakorik ez datorrenez udalez 
gaindiko erakundeetatik, bere aldetik egitea 
erabaki du.

Hondakinen prebentzio eta kudeake-tarako 
Usurbil 0.0.-ren irudia dute. Izan ere, maska-
ren derrigorrezko erabilerak beste arazo 
bat dakar: errefusaren ontzian bota behar 
dira, eta hondakin mota horren gehitzea 
ekar dezake. Horregatik, udalak berre- 
rabileraren printzipioari eutsi dio, eta bost 
aldiz erabiltzeko modukoak banatu ditu.

M

la administración debe proporcionar 
estas mascarillas, debido a la obligato-
riedad de su uso. Las mascarillas llevan 
el logo de Usurbil 0.0., el programa para 
la prevención de residuos, ya que el uso 
obligatorio de las mascarillas conllevará 
el aumento del resto. Es por ello que las 
mascarillas que ha repartido son reutili- 
zables.



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

Covid19-ak baldintzatutako 
legegintzaldia
Urtebete pasatu da 2019ko udal-hauteskundeetatik eratorritako udal-gobernua  
osatu zenetik: Covid19 birusak eragindako osasun krisiaren eztandak goitik behera  
baldintzatuko du legegintzaldia, udal-gobernuaren esanetan.

rtarrilean aurkeztu zuen 
udal-gobernuak 2019-2023 le-
gealdiko plana, Usurbiltzen le-

lopean: lau urtetan bete beharreko 130 
neurri bildu zituen bertan. Webgune bat 
ere sortu zuten, usurbiltzen.eus. Urtarrilean, 
neurri guztiak bertan bilduta bazeuden ere, 
osatzeko zegoen: une oro neurri bakoitza 
zein egoeratan dagoen azaltzea falta zuen. 
Dagoeneko lan hori eginda dago, ordea: 
Proiektuak izeneko atalean bildu dituzte 
guztiak, neurri bakoitza zein den eta zertan 
den azaltzen duena, argazki eta guzti.

U

Hasteko, hasita edo eginda gisa sailkatu ditu udal-gobernuak Legealdiko Planeko 130 neurriak.

La legistatura  
condicionada  
por el Covid19
Ha pasado un año desde que se formó 
el gobierno municipal, constituido a raíz 
de las elecciones municipales de 2019. El 
gobierno municipal ha hecho una valo-
ración de este año, y ha remarcado que 
la crisis sanitaria causada por el Covid19 
condicionará toda la legislatura.

En enero presentaron el Plan de Legislatu- 
ra para los años 2019-2023, bajo el lema 
Usurbiltzen, con la web: usurbiltzen.eus. 
En ella han clasificado las 130 medidas a 
cumplir durante los cuatro años, según 
su estado actual: sin empezar, en marcha 
o completada. Según el gobierno muni- 
cipal, será necesario suspender algunas 
de esas medidas, pero, al mismo tiempo, 
están completando otras, creadas a raíz 
de las necesidades surgidas en esta crisis.

Neurriak bi eratara daude sailkatuta. Bate-
tik, dagokien atalaren barruan (Herri-nor-
tasuna, Herri jasangarria, Ongizartea eta 
Udala herriaren zerbitzura) aurki daitezke, 
eta, bestetik, betetze-mailaren arabera: 
hasteko, hasita eta eginda.

Dena den, Covid19-aren agerraldiak legeal-
di osoa baldintzatuko du. Izan ere, itxialdiak 
gizarteko alor guztiak kolpatu ditu, baita 
udalak ere. Gaitzak, gainera, behar berriak 
azaleratu ditu, eta udal-gobernua hasieran 
planteatutako neurri zenbait atzeratu edo 

Pandemiak, distopiak eta mundu be-
rriak izenburupean egin dituzte aur-
tengo Jakin Jardunaldiak, Usurbilgo 
Udalak, UEUk eta Jakin Fundazioak 
elkarlanean antolatutako laugarre-
nak. Egoerak hala baldintzatuta, 
segurtasun neurri bereziak hartuta 
eta maskara soinean egin dituzte: 
Covid19 gaitzak eta horrek eragin-
dako osasun krisiak sortu duen 
errealitatea izan dute aztergai, hain-
bat ikuspuntu aintzat hartuta. Izan 
ere, azken hilabeteetako errealitatea 
irudikaezina zen Txinan lehenengo 
kasuak agertzen hasi zirenean, baina 
oso denbora eskasean bihurtu da 
mundu mailako arazo.JAKIN JARDUNALDIAK

Distopia baten aztarnak aletzen

bertan behera uztera behartuta badago 
ere, behar berriek neurri berriak hartzea 
ekarri du: esaterako, oinarrizko elikadura 
bermatzeko dirulaguntzarena, herriko mer-
kataritza eta ostalaritza biziberritzeko sor-
tutako erosketa bonuena edo Kultur Bira 
eta usurbilkultura.eus webgunearena.

Hain zuzen, lehentasunak jarri eta onar-
tu ditu udal-gobernuak, gainerako alder-
diekin: tokiko gizarte-, kultura- eta ekono-
mia-sarearen zaintzan jarri behar dena: 
“Jendearen bizitza da zaindu behar dena”.


