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zaintza

adinekoen zaurgarritasuna

Komunitatearen begirada
soziala eta konpromisoa

Zestoa guztion artean egiten jarraitzeko

komunikazio bide berriak
Oraindik gogoan ditut zestoarrez beteriko udalbatzarrak, herriko gaien inguruko eztabaida biziak. Gaur egungo osoko bilkurek ez dute nire gazte garaiko
oroitzapenetako haiekin zerikusirik; herritarrak ez dira gerturatzen udaletxeko
bilkuretara normalean. Gizartea aldatzen ari da. Baina badakigu horrek ez duela esan nahi herritarrek euren herriko kontuez iritzirik ez dutenik edo herriko
informazioa jaso nahi ez dutenik; informazio hori jasotzeko eta Udalarekin komunikatzeko hobesten diren bideak beste batzuk direla baino ez.

ZESTOAKO UDALA
Foru Plaza 1
20740 Zestoa
www.zestoa.eus

Horregatik, legegintzaldi honen hasieratik garbi izan dugu Udala herritarrengana hurbiltzeko komunikazio lanketa berezia egin behar genuela. Hala, Udala
eta herritarren arteko komunikazio zubi berriak eraikitzeko proposamena egin
genion geure buruari.

Tel. 943 147 010
administrazioa@zestoa.eus
t.me/ZestoaGeukEgina

Esku artean duzun udal aldizkari hau horren adibide bat da (aurten bi zenbaki
ateratzea da asmoa), baina ez da martxan jarri dugun kanal bakarra. Zestoako
Udalak berrikuntza desberdinen berri eman nahi dizue:
• Telegram kanal berria

aurkibidea

• Instagram kanala (@zestoakoudala)
• Udal aldizkaria
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• Hileroko newsletter edo buletin elektronikoa
• Hileroko kultur agenda, herriko eta auzoetako gune desberdinetan ikusgai
egoteaz gain, bestelako kanalen bidez ere zabalduko dena
• Aplikazioa (Zestoa geuk egina)
Berrikuntza horiek guztiek helburu bera dute, Udalaren eta herritarren artean
bi norabideko komunikazio kanalak eraikitzea, guztientzat baliagarri izango direnak. Batzuk paperezko euskarriak nahiago izango dituzte, besteek elektronikoak eta hirugarrenek berriz, kaleko hormetan itsatsirik daudenak. Herritar
guztiak izan ditugu gogoan bide berri hauek diseinatzerako garaian.
Zestoa zestoarrok egiten dugula sinisten dugu eta egiten jarraitzeko beharrezkoa dela lehen eskuko informazioa izatea batetik eta norberaren iritzia eta
ekarpenak egiteko bitartekoak izatea bestetik. Horregatik, Zestoa Geuk Egina
izaten jarrai dezan, bide hauek baliatzera animatu nahi zaituztegu! Hala ere,
nahi duzuenerako badakizue Udalaren ateak, zuen ateak, irekiak dituzuela,
aurrez-aurre topatzeko ditugun bideak ez baititugu ahaztu nahi.

Mikel Arregi
Zestoako Alkatea

laburrean
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Aizarnako auzo
elkarteko igogailua
2013. urtean, Zestoako Udalak Aizarnako eskola zaharra zegoen eraikina berritu zuen, bertan auzoko Kultur Etxea
egokituz. Egokitze lan hauetan igogailuaren hormigoizko kaxa exekutatu zen,
baina igogailuaren aparatua ez zen jarri
arrazoi ekonomikoengatik. 2021 urtearen amaieran, Aizarnako herritarrek
eskaera berezia zuzendu zioten Udalari, zenbait herritarren beharrak ikusita,
igogailua jartzea lehentasunezko beharra zela argudiatuz. Azterketa tekniko
eta ekonomikoa egin ondoren, igogailua jartzea erabaki du Zestoako Udalak
eta 30.000 € inguruko gastua eduki dezakeela aurreikusten da.

Harrobiaren
berreskuratzea
Harrobia berreskuratzeko helburuarekin, bertan aurkitzen diren zenbait instalazio kendu eta eremua lehengoratzeko hitzarmena adostu zuten pasa den
urtean Zestoako Udalak eta Osinbeltz
SA enpresak. Helburu honekin, bere garaian jardueraren titularra izan zen enpresak, Osinbeltz Harrobiaren gaikako
eraispen eta instalakuntzen garraioaren
proiektua aurkeztu du Zestoako Udalean. Proiektu honek Gipuzkoako Foru
Aldundiko Errepide Sailaren eta Urak
Ur Agentziaren baimena jaso du. Epe
motz-ertainean, harrobiaren sarreran
dauden hormigoia ekoizteko instalazioak, material siloak eta harrera etxola bertatik kenduko ditu enpresak, eta
ondoren, harrobiaren orubea Zestoako
Udalaren eskuetara pasako da.

Ekainberri museoaren
lizitazio prozesua
Ekainberri museoaren kudeaketa iraungita dago eta dagoeneko lizitazio prozesua martxan dago. Esleipen berrian Lili
jauregian museorako sarrera gunea eta
denda jartzea aurreikusten da, eta ondorioz, jauregia egunero irekita egongo
da.

Asto txiki bidea
Ibañarrieta auzoan kokaturik dagoen Astotxiki bidea aspaldiko urteetan oso egoera ezegonkorrean
egon da eta 2021eko azaroan izan ziren euriteen ondorioz, 2 lur mugimendu izan ziren. Gertaera
hau izan eta berehala, Zestoako Udala ingeniari talde batekin harremanetan jarri zen egoera aztertzeko. Lurtek enpresak zundaketak egin zituen bide honetan, bertako zoruaren egoera aztertzeko, eta 2022ko otsailean azterketa geoteknikoa aurkeztu zuen Udalean. Azterketa honetan, bidea
egonkortzeko proposamen ezberdinak aztertzen dira. Udal bulego teknikoak zenbait ingeniarirekin
kontsultak egin ondoren, bidea 2,5 metro tokiz mugitzea proposamenik egokiena dela erabaki da.
Bide berria egiteko beharrezkoa den proiektu teknikoaren idazketa martxan jarri du Udalak.

Foru plazan
konponketak
Herriko plaza nagusiaren harrizko oinarriak oso kaltetuak
zeudela ikusirik, Udalak iaz
zati bat konpondu zuen. Aurten bigarren zatia konponduko
da, eliza eta Iraeta etxearen
aurreak zaharberrituko dira.

Lizarraitz eta Arteagako plazen berritzea
Lizarraitz bizitegi eremuaren aurrean dagoen urbanizazioa berrituko du Zestoako Udalak aurten.
GI-631 errepidearen eta etxebizitzen artean dagoen eremua eraberrituko da. Zuhaixkak kendu, euri
urak jasotzeko sareta berriak jarri, argiteri publikoa zabaldu eta 420 m2-tako azalera duen hormigoi
inprimatuzko zolata egingo da. Horretarako Udalak bertako bizilagunekin zesio hitzarmena sinatu
du eta aurrerantzean, eremu hori udalaren jabetzara pasako da, ondorengo mantenua Udalak egin
ahal izan dezan.
Arteaga 3 zenbakiaren ondoan dagoen plazatxoa ere berritu nahi du Udalak. Bertan, zintarri berria
egin, farola berria jarri, euri urak jasotzeko sareta berria egin eta 245 m2-tako azalera duen hormigoi inprimatuzko zolata egingo da. Gune hau, egutera izaki, Arteagako bizilagunak eta oinezkoak
egoteko egokituko da eta autoek ezingo dute bertara sartu.
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proiektuak

GI-631 errepidea

Argi berdea
GI-631 errepidea bulebarizatzeko proiektuari
Zestoako Udalak herria gurutzatzen duen GI-631 errepidea eta
honek herrira dituen sarrera eta
irteerak egokitzeko aurreproiektua aurkeztu zuen duela urtebeteko mugikortasun planarekin
batera. Orain Gipuzkoako Foru
Aldundiak aurreproiektua, herritarrek egindako hainbat ekarpenekin, ontzat eman du.
GI-631 errepideak Zestoako herrigune
nagusian eragiten duen zauriari irtenbidea emateko aurreko arau zaharretan
saihesbidea egitea aurreikusten bazen
ere, gerora garbi ikusi da, Arteaga auzoaren garapena kontutan hartuta, Ertxin mendiaren magalean errepidea
egitea ez dela, ez jasangarria ezta ekonomikoki bideragarria ere.
Azken urteetan errepide horretan istripuak eta heriotzak ere gertatu dira eta,
gaur da eguna semaforoa eta pasabidea dauden arren, ibilgailuak abiadura
handian ibiltzen direna. Helburua herria
gurutzatzen duen zatia herriak bere egitea izango da eta ibilgailuak ezinbestean herria dagokien abiaduran gurutzatu dezatela lortzea.
Legealdi honetan errepide sailarekin
hainbat bilera egin ondoren, Udalak
egindako aurreproiektua ontzat eman
da eta datozen hilabeteetan proiektua
egiteko ardura hartu du Udalak. Gauzak ondo, 2022an proiektua amaituko
da eta lanak 2023an esleituko dira.

Errepidea egokitzearekin batera herriko
sarrera irteerak ere hobetuko dira eta
herri barruko zirkulazioan ere aldaketak
egingo dira.

Sarrera irteera nagusiak
· Toribio Altzaga (1): Ez da aldatzen.
· Gurutzeaga (2): Mugimendu guztiak
mantenduko dira, baina bidegurutzearen geometria zertxobait aldatuz,
sarrera-irteerak errazteko helburuarekin. Gurutzeaga kalea noranzko
bakarrean jarriko denez, Iraetatik datozenen sarrera mantentzea erabaki
da. Sarrera kopurua murriztuta, gaur
egun dagoen arazoa (Zumaiarantz
doazenek sarrera oztopatzea) desagertuko dela espero da.
· Enekosauztegi (3): Gesalaga kalea
noranzko bakarrean jarriko denez,
Toribio Altzagakoarekin batera herriko sarrera nagusia bilakatuko da.
· Gesalaga (4): Kalea noranzko bakarrekoa bilakatuko denez irteerak bakarrik izango dira posible.

Gesalagako bidegurutze ondoan dagoen autobus geltokia mugitu egin
beharko da, errepidea apur bat zabaldu egingo denez, ez delako behar adina leku izango. Era berean, Enekosauztegiko sarrera egokitzeak eskola txikiko
patioan eragina izango du eta udal bulego teknikoak patioaren berrantolaketa egingo du, errepidearen lanek bertan
ahalik eta eragin txikiena izan dezaten.
Bide batez, eskola txikiko patioa gaur
egungo beharretara egokitzeko baliatuko da (estalpe berria, jolas eremuaren
egokitzea...).
Espaloi berria berriz, Zumaiako noranzkoan dagoen autobus geltokitik
hasi eta Herri Eskolaraino egingo da.
Horrela, eskolarako ibilbidea irisgarriagoa izango da eta bide batez, San Juan
egoitzara joateko aldapa saihestu ahal
izango da.
Erdigunetik Herri Eskolara joateko, mediku etxea eta eskolaren artean semaforodun zebra bide berri bat egingo da
eta herria gurutzatzen duen errepide
zati osoa argiztatua egon dadin LED
sistema bidezko farolak jarriko dira.

Bulebarizazioa
GI-631 errepidearen bi noranzkoak erdibitzaile batez banatuko dira, alde
banatan espaloia jarriz (hilerritik hasita eskola azpiraino). Modu honetan
auto gidariari herrigunea zeharkatzen
ari dela gogorarazten zaio eta abiadura
moteltzera bultzatzen da.

Luz verde al proyecto de
bulevarización de la GI-631
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aceptado el anteproyecto presentado por el
Ayuntamiento para la bulevarización de la
carretera GI-631. El objetivo es que el tramo
de carretera que cruza el pueblo tenga un
tratamiento urbanístico para poder limitar
la velocidad de los vehículos que circulen
por la misma. Está previsto que en 2023 se
efectúe la adjudicación de las obras.

energia
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energia burujabetza

Zestoak energia burujabetza lortzeko bidean
komunitate energetikoa sortzea du helburu
CO2 isuriak gutxitzeko eta larrialdi klimatikoaren ondorioak murrizteko helburuarekin, Zestoako Udalak
komunitate energetikoa sortzeko lankidetza hitzarmena sinatu du Goiener energia kooperatibarekin.

Larrialdi klimatikoari aurre egiteko
trantsizio ekologikoarekin lotutako gai
guztiekin sentsibilizatu beharra dago.
Orain, burujabetza energetikoaren bidean aurrera eginaz, energia berriztagarrien komunitate bat sortzeko bidea
hasi du Zestoako Udalak.
Goiener-ekin elkarlanean, Zestoako herritarrak eta bertako eragileak bazkide
izango lituzkeen kooperatiba energetikoa sortzea da asmoa. Egitura honek
berriztagarrien bidez bertan sortutako
energia kudeatuko luke. Horretarako,
Udalak eraikin publikoetako teilatuak
erabiliko ditu, epe motzean pilotalekuko teilatua berrituko da eta bazkideek han jarriko diren eguzki plakekin
sortutako energiaz baliatu ahal izango
dute. Eraikin publikoetako teilatuei bizitegi pribatuetako teilatuak ere gehitu
ahal izango zaizkie eta helburua herrian
kontsumitzen den energiaren zati bat
berriztagarrien bidez bertan ekoiztea
izango da.
Halere, energiaren arazoari soilik eguzki plakak jarriaz ez zaio benetako irten-

biderik emango. Berriztagarrien bidez
energia sortzea bezain garrantzitsua da
efizientzia energetiko ahalik eta altuena
izatea eta kontsumo ohiturak egokitzea. Komunitate energetikoak herritarren formazioan ere zeregina izango du.
Gauzak horrela, erregai fosilen erabilera gutxituko duten ekintza ezberdinak
gauzatzeko bidean dagoeneko Zubimusuko aparkalekuan auto elektrikoak
hornitzeko gunea jarri da. Horretaz
gain, Udalak zestoarrak trantsizio energetikoaren baitan ahalduntzeko tresnak
jarri nahi ditu, kontsumo arduratsu eta
eragingarriago bat lortzea ere ezinbestekoa delako.
Energia herrian ekoizteak, gainera,
elektrizitatearen prezioa merkatzen lagunduko du. Egun bizi dugun prezioen
etengabeko igoera eta lehengaien eskasiari aurre egiteko ere behar bezala
antolatzeko beharra ikusten da.
2021eko azaroan Zestoan eta Aizarnan
aurkezpenak egin eta gero, Zestoako
herrigune nagusian talde sustatzailea

sortzeko beste bi bilera egin dira. Komunitate energetikoa sortzeko bidean
2022an zehar beste hainbat bilera egingo dira eta parte hartzen ari diren herritar eta eragileen artean erabakiko da
egitura berria sortzeko urratsa noiz eta
nola eman. Zestoako Udala bidelagun
izango da baina protagonismoa herritarren esku uztea da helburua.

Zestoa creará una
cooperativa energética
en su camino hacia la
soberanía energética
El Ayuntamiento de Zestoa, junto a la cooperativa energética Goiener, ha dado los primeros pasos para crear una cooperativa de
energía renovable en el pueblo. Con esta acción se pretenden disminuir las emisiones de
CO2 y reducir los efectos del cambio climático. El Ayuntamiento colocará placas solares
en los tejados de los edificios públicos para
generar energía limpia.
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zaintza

detekzio goiztiarra eta laguntza

Adinekoen zaurgarritasunari aurre egiteko

komunitatearen begirada soziala eta konpromisoa
aktibatu nahi ditu Zestoako udalak
egoerak kritiko bihurtu aurretik arreta
goiztiarra ernarazi.
Zestoa azalera handiko udalerria izateaz gain, dispertsio demografiko handikoa ere bada eta eremu urbanoetatik oso urrun dauden baserri askotan
gero eta adineko pertsona gehiago bizi
dira bakardadean. Urrun dauden gune
hauetatik pasatzen diren eragileak (okina, erizaina...) sortu asmo den zaintza
sistema berriko partaide izatea da asmoa.

Zestoako udalerrian zaurgarritasun egoera bizi duten adineko
pertsonak, egoera larriagoetara
iritsi aurretik, detekzio goiztiarra
egin eta komunitatearen laguntza zein administrazioaren
baliabideak garaiz bideratzen
laguntzeko estrategia bat garatu
dute Udalak eta Zestoako eragile ezberdinek elkarlanean.
Munduan zehar eta Euskal Herrian ere
bai, adinekoen zaintza komunitarioa artikulatzeko hainbat esperientzia gauzatzen ari da eta Zestoako Udalak ere berea aktibatu nahi du. Legealdi hasieran
Udalak Adinekoen Mahaia martxan jarri
zuen eta bertan udal ordezkariez gain,
San Juan eta Gisasola egoitzetako zuzendaritzak, jubilatuen elkarteak eta 3Z
taldeko ordezkariak bildu izan dira.
Hausnarketa prozesu baten ondorenean Zestoako adinekoen zaintza sistema integrala antolatzeko beharra
ikusi eta diru laguntza lortu ondoren,
Hirube kooperatibarekin bi urteko hitzarmena sinatu da. Bi urteotan zaintza
sistemaren diseinu orokorra landuko da
eta ondoren, Zestoako Udalak sistema
berrian bere baliabideak eta eragile ez-

berdinak koordinatuko dituen egitasmoa inplementatuko du.
Izan ere, bakarrik  bizi diren adinekoen
kopurua larriki ari da igotzen, eta hori
arazo bihurtzen ari da Zestoan ere.
Udalak egindako diagnosi baten arabera, Zestoan gaur egun adineko 164
pertsona bakarrik bizi dira, baina hamabost urte barru bakarrik biziko diren
adinekoak 250 pertsona inguru izatea
espero da. Biztanleriaren zahartze hori
sare komunitario eta familia unitateen
ahultzearekin batera etorri da eta bakarrik bizi diren adinekoen zati bat “radarretik kanpo” edo ikusezin geratzeko
arriskua dago.
Egitasmo honen helburua Zestoako
adinekoen hautatu gabeko bakardadeak eragindako egoera kalteberak
garaiz detektatzea da, udal zerbitzuek
garaiz erantzun ahal izateko eta komunitatearen babesa zein laguntza bideratzeko.
Horregatik egitasmo honek herritarren
“begirada” hazi eta adinekoen bakardadearen problematikari begira jartzea
bilatzen du. Herri txikietako auzolanaren kontzeptua “auzo-zaintzaren”
eremura ekarri nahi luke, eta hortik,

Dagoeneko GISLAN teknologia enpresak egindako euskarri informatiko baten bidez bakardade egoeran aurkitzen
diren adineko pertsonen mapa eguneratua egiteko gaitasuna du Udalak eta
zaintza sistema berriarentzat baliabide
garrantzitsua izango da.
Gaurkoz Zestoako Udalak herriko
egoeraren diagnosi kuantitatiboa egina du eta egun, HIRUBE kooperatibako
aditu bat, astean hiru bider udaletxean
egon ohi da. Hurrengo urratsa, diagnosi kualitatiboa egin, zaintzaile izateko
prest dauden pertsonen eta zainduak
izan nahi dutenen arteko azterketa egin
eta aktibazio komunitarioaren fasea
hasteko garaia izango da.

Compromiso social
para hacer frente a
las situaciones de
vulnerabilidad de las
personas mayores
El Ayuntamiento de Zestoa, junto a
otros actores del pueblo, ha desarrollado una estrategia basada en la ayuda comunitaria que permite detectar
de forma precoz situaciones de vulnerabilidad en personas mayores. En la
actualidad, 164 mayores viven solos
en Zestoa y se espera que la cifra aumente en los próximos años.

herria
GURASOEN KEZKAK

Zestoako festetan ere

eraso matxistei planto
Zestoako Udalak datozen herriko
eta auzoetako festetarako
indarkeria matxistaren inguruko
sentsibilizazio kanpaina bat
abiatu du.
Badirudi aurtengoan festak normaltasunera bueltatuko
direla eta horrekin batera Udalaren kontzientziazio kanpainaren hasiera izango da. Zestoako festetan ere eraso
matxistak egon ohi dira, hauen inguruko kontzientziazioa zabaltzea eta errekurtsoak ezagutzea ezinbestekotzat jo du Udalak eta horregatik “Zestoako festetan ere
eraso matxistei planto” kanpainaren proposamena.
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KULTURARTEKOTASUNA
Kulturartekotasuna,
euskararen erabilera eta
parte hartzea sustatzeko
proiektua
Zestoako Udalak kulturartekotasuna, euskararen erabilera eta parte hartzea sustatzeko
2022ko ekintza plana aurkeztu du. Martxan jarriko diren egitasmoak 2021eko hasieran Zestoako hainbat eragilek ‘euskararen erabileraren eragiteko FORO’-tik ateratako ondorioetan
daude oinarrituta.

Helburua herritarrak eraso matxista eta sexisten aurrean
sentsibilizatzea eta informatuak egotea da. Adibidez, jarrerari dagokionez irizpide batzuk ezagutzea, erasotua
izan den pertsona batekin topatuz gero, lehenengo arreta emateko pauso batzuk ezagutzea eta larrialdietarako
erabilgarriak diren telefono guztien berri izatea.
Kanpainaren hasiera Santa Kutz jaietan izan da, informazio oso sinplea baino adierazgarria zabaldu duen
kartel bat egon da ostalaritza gune eta dendetan. Kartel
honen aurkezpena gune horietako langileekin egin da,
denek ezagutzeko bertan jartzen dituen irizpideak eta
telefonoak.
Udaran auzoetako festak izango dira eta ordurako auzoetako festa batzorde eta elkarteekin ere lanketa bat
egitea proposatzen da.
Azkenik herriko eragile ezberdinekin ere bilera parte-hartzaileak egitea planteatzen da, gaiaren lanketa egin ahal
izateko eta boluntario sare bat sortzeko asmotan, gune
informatiboak martxan jarri eta herritarrei ahalik eta informazio gehien zabaltzen laguntzeko.

Bilera hartatik urtebete pasa denean, elkarren osagarri
diren bi egitasmo jarriko ditu martxan Udalak: HH2n haurren gurasoekin eskola harrera proiektua eta eskola komunitatean kulturartekotasuna landu eta euskara sustatzeko plana. Lehenengo proiektuak 25 familiari eragingo
dio, eta bigarrenak, eskola komunitate osoa inplikatuko
du.
Egitasmo biek eskola komunitatean garatuko dira. Alde
batetik, unibertso mugatua izateak hainbat erraztasun
ematen dituelako horiek kudeatzeko orduan. Eta bestetik, haurrak, proiektuen ardatzak direlako. Egitasmoak
garatzeko Europako Batzordeak ‘Keys for a Civil Society-Led Model Towards the Sustainable Developments
Goals’ [European Commission, 2020] deitutako metodologia erabiliko da.
Proiektua 15.000 eurotan aurreikusi da.
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Duela gutxi alkateari gertatua da,
herriko nerabe batzuekin udal areto nagusian bilera egitera sartzean
aretoko horman dagoen Uztapideren koadroari so, haietako batek,
“nor duk viejo hori?” galdetu ziotenekoa. Aitona oso bertsozalea zuen beste nerabe batek ondotik “Uztapide duk
hori motel!” erantzun ziola ere egia da
baina anekdota bat izanagatik ere gero
eta nabarmenago bizi dugun egoera baten adierazlea da pasadizoa.
Bertsolari Txapelketa nagusia hiru bider
irabazitako euskal kulturako izen handi bat,
euskal belaunaldi askoren erreferente nagusietakoa izandako pertsona, ia ezezaguna
bere jaioterriko nerabeen artean. Tamalez, euskal kulturari ekarpen handiak egindako beste
sortzaile askorekin gertatzen ari den bezala.
Normala ote da Zestoa bezalako herri euskaldun
batean bertako seme kuttun Uztapide nerabeek ez
ezagutzea? Zer ari zaigu gertatzen?
Globalizazioak eta garai digitalak gurea bezalako hizkuntza eta kultura gutxituengan izaten ari den eraginak zer pentsatua eman beharko liguke eta aurtengoa
urte borobila ez bada ere Zestoako Udalak “Uztapide
Plazara!” ekimena antolatu du.

Ekimenaren baitan duela 20 urte
Pako Aristi idazleak idatzitako
“Nire Uztapide” liburua berrargitaratu da, eta hiru zuzendariekin
horrela adostuta, liburua Zestoako hiru eskoletako umeei
banatu ondoren eskola orduak erabiliko dira liburua baliatuaz Uztapide ezagutzera
emateko.
Bestalde, maiatzaren 17tik
22ra UZTAPIDE PLAZARA!
Bertso astea antolatu da
eta egitaraua hiru hitzaldi saiok eta txapeldunen
bertso jaialdiak osatuko
dute.

