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Herriak erabaki du
Larraitz auzoko ekialdea eraberritzeko proposamena eta hondakin bilketa sistema
aukeratzeko herri galdeketa egin zen azaroaren 4an eta 5ean

P

arte hartze prozesuak martxan
jarri, herritarren ekarpenekin
proposamenak egokitu eta
behin betiko aukerak bozketara eraman. Urrats horiek emanez
osatu ditu Udalak Larraitz auzoko
ekialdea eraberritzeko eta hondakin
bilketa sistema zehazteko egitasmoak. Ekainean modu paraleloan
jarri ziren abian bi prozesuak eta azaroko lehen asteburuan herritarrek
emandako botoekin zehaztuta geratu dira, gauzatzearen faltan.
Larraitz auzoko ekialdearen eraberritzeari dagokionean, teknikariek
aurkeztutako lehen proposamenei
hainbat ekarpen egin zitzaizkien auzotarren aldetik eta azkenerako hiru
proposamen ondu ziren bozketara
eramateko. Lehenak aparkalekuei
ematen zien lehentasuna, bigarrenak
oreka bat bilatzen zuen aparkaleku eta aisialdirako eremuen artean
eta hirugarrenak aisialdi eremuak
lehenesten zituen. Bozketaren datuen taulan ikusi daitekeen moduan,
oreka bilatzen zuen proposamena
izan da bozkatuena, bai auzotarren
artean eta baita botoa eman duten
gainontzeko herritarren artean ere.
Kontuan izan behar da auzotarren
botoek %90eko balio ponderatua
zutela eta gainontzeko herritarrenek %10ekoa.
Hondakin bilketa sistemaren inguruan, Tolosaldeko Mankomunitateko teknikariek zehaztutakoari
jarraituz, hiru aukera plazaratu ziren
parte hartze prozesuaren hasieratik. Gai honen inguruan ekarpen
gutxiago jaso dira prozesu osoan
zehar. Lehen aukera orain arte bezala jarraitzea zen; hau da, atez ateko
bilketa sistemarekin. Bigarren aukerak organikoaren eta errefusaren
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1. proposamena

130+garajea

541m2

0m2

58m2

2. proposamena

120+garajea

610m2

165m2

100m2

3. proposamena

107+garajea

873m2

328m2

100m2

Larraitz ekialde
Kontzeptua

Auzotarren
boto kopurua
(%90)

Gainontzeko
herritarren boto
kopurua (%10)

A proposamena

14

60

B proposamena

62

147

C proposamena

25

105

Baliogabeak

0

0

Zuriak

1

13

Proposamen bozkatuena: B proposamena

Hondakin bilketa sistema
Kontzeptua

Boto kopurua

Botoen ehunekoa

Atez ate

182

%31,82

Mistoa

31

%5,42

Edukiontziak

356

%62,24

Baliogabeak

1

%0,17

Zuriak

2

%0,35

Parte hartzea

572

%39,72

Proposamen bozkatuena: Edukiontziak

3

frakzioak atez ate eta gainontzekoak
edukiontzien bidez biltzea proposatzen zuen eta hirugarrenak, bilketa osoa edukiontzien bidez egitea.
Bada, hirugarren aukera horrek jaso
zuen boto kopururik handiena eta
horrenbestean, edukiontzi bidezko
bilketa sistema ezarriko da Alegian
epe laburrean.
Parte hartzea
Parte hartzeari dagokionean, Larraitz
ekialdeko kasuan, auzoan bizi direnen parte hartzea handiagoa izan
da gainontzeko herritarrena baino,
espero zen moduan. Boto eskubidea
zuten 232 auzotarretatik 102k eman
dute botoa, %43,93. Gainontzeko
herritarren artean berriz, 1208ko
erroldatik 325ek eman dute iritzia
auzorako proposamenen inguruan,
%26,90. Beraz, orotara, 427 bozka
jaso dira, %29,65.
Hondakinen galderaren inguruan, 572
izan dira parte hartu duten herritarrak.
1440 ziren botoa emateko eskubidea
zutenak eta horrenbestean, %39,72ko
parte hartzea izan da.

rrengandik jasotako erantzunean
egin nahi du azpimarra Udalak. Asko
izan dira jasotako ekarpenak eta horien bidez proiektuak moldatu eta
aberastu dira. Orokorrean, bi prozesuetako bileretan izan den errespetuzko giro eraikitzailea ere txalotu
nahi da.

Udal gobernuaren balorazioa
Udal gobernuak eskerrak eman nahi
dizkie parte hartze prozesuetako bileretara joanez, ekarpenak eginez zein
botoa emanez parte hartu duten herritarrei. Lan handia suposatu duen
arren, herritarrengandik jasotako
erantzunak asebeteta utzi du Udala
eta aurrerantzean ere antzeko lanketak martxan jartzeko asmoan berresten da. Parte hartze prozesuak abian
jarri zirenean esan zen moduan, guztion artean hobeto erabaki dugu.
Larraitz ekialdeko eraberritze prozesuaren inguruko lanketan herrita-

Emaitzak gauzatzea
Herritarrek argi hitz egin dute eta
emaitzak eztabaida ezinak dira. Horrenbestean, Udalaren helburua
emaitza horiek ahalik eta azkarren
gauzatzea da. Larraitz ekialderen kasuan, talde teknikoak jada badu herritarren erabakiaren berri eta hondakin
bilketaren kasuan, Mankomunitatearekin elkarlanean eman beharko dira
sistema berria ezarri ahal izateko
urratsak.
Azkenik, berriz ere parte hartu duten herritarrei eskerrak eman nahi
zaizkie eta baita prozesuetan zehar
laguntza eskaini duten Mankomunitateko teknikariari, arkitekto taldeari
eta Udal langileei ere.
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Datu onak hobetzea
helburu
Kultur etxeko instalazio fotovoltaikoa emaitza onak ematen ari da eta aurrera begira
energia komunitate bat sortzea da Udalaren asmoa

I

naxio Begiristain Kirol eta Kultur
Etxeko teilatuan eguzki plakak instalatu zirenetik bi urte bete dira
azaroan. Denbora tarte horretan
bildutako datuak aztertu eta balantzea
egiteko une egokia dela iritzi dio Udalak, hainbat ondorio elkarbanatzearekin batera.
2020ko azaroan egin zen instalazio fotovoltaiko horrek argindarra sortzen
du jasotzen dituen eguzki izpien bitartez. 13,2 KWp potentziako ahalmena du eta horrenbestean, ezin da esan
instalazio handi bat denik. Konparaketa bat egite aldera, etxebizitza partikular batean instalatzen den potentzia 3
eta 5 KWp ingurukoa izaten da bataz
beste.
Instalazioak autokontsumo eredua du
oinarri. Hau da, eguzki plakek sorturiko energia unean bertan kontsumitzen
da kultur etxean. Sortzen den energia
kopurua kontsumitzen dena baino
handiagoa baldin bada, soberakinak
sortzen dira eta horiek sare elektrikora
isurtzen dira. Sarera isuritako soberakin
horrengatik Udalak konpentsazio ekonomiko bat jasotzen du kultur etxeko
faktura elektrikoan.
Dena den, konpentsazio hori energiaren prezioa baino bi edo hiru aldiz
txikiagoa izaten da. Adibide modura,
guk kontsumitzen dugun KWh bakoitzagatik gure hornitzaileari 25 zentimo
ordaintzen baldin badizkiogu, sare
elektrikora isurtzen dugun soberakin
KWh bakoitzagatik 10 zentimo soilik
jasotzen ditugu. Ondorioz, errentagarritasun ekonomikoaren aldetik autokontsumo maila ahalik eta altuena
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izatea da egokiena mota honetako
instalakuntzetan.
Horrekin lotuta, hornidura puntuaren kontsumo ordutegiak garrantzia
handia du. Kultur etxearen kasuan,
eraikinaren beraren kontsumoaz
gain, futbol zelaiko eta inguruko
argiteria publikoko 21 farola ere
biltzen dira hornidura puntu edo

kontagailu horretan. Beraz, hornidura
puntu horren kontsumoaren zati handi bat argiteria publikoari dagokio eta
horrenbestean, gauez egiten da, eguzkirik ez dagoenean. Beste modu batera
esanda, instalazio fotovoltaikoak energiarik sortzen ez duenean. Bide batez,
instalazioak ez du inolako bateria edo
metatze sistemarik.

Balantze energetikoa
-Sorturiko energia berriztagarria guztira: Bi urte hauetan instalazioak sorturiko energia 30
MWhkoa izan da denera, hau
da, urtero 15 MWh sortzen ditu
instalakuntza honek. Kopuru
hau bataz beste 5 etxebizitzek
urtean kontsumitzen dutenaren baliokidea da.

-Autokontsumo maila: Sorturiko energia horretatik, eraikinean zuzenean %47 kontsumitu
da (urtean 7,05 MWh) eta gainerako %53a (urtean 7,95 MWh)
soberakin moduan isuri da sare
elektrikora.

Eguzki plaken urteko sorkuntza totala
15 MWh

Autokontsumo maila

Zuzenean kontsumitua

7,05 MWh

%47

Sarera isuritako soberakinak

7,95 MWh

%53

Hornidura puntuaren burujabetza energetiko maila: Eraikinaren (edo hobe esanda,
hornidura puntuaren) urteko
kontsumoa azkeneko bi urte
hauetan 29 MWh ingurukoa

izan da eta aipatu den bezala horietatik 7,05 MWh eguzki
plakek sorturiko energia berriztagarriaren bitartez asetu da.
Hau da, hornidura puntuaren
burujabetza maila %24koa da.

Hornidura puntuaren urteko
kontsumo totala

Burujabetza
energetiko maila

29 MWh

Saretik hartuta

21,95 MWh

Eguzki plaketatik zuzenean

7,05 MWh

%24
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Balantze ekonomikoa
Alderdi ekonomikotik begiratuta,
hornidura puntuaren kontsumoa
zuzenean %24 batean murriztea lortu da eta horrek 750€ inguru aurreztea ekarri du. Bestetik, soberakinen
konpentsazioari esker, urtean 800€
inguru aurreztu dira kultur etxeko
argindar fakturan. Denera beraz, urtean 1.500€ inguru aurreztea suposatu du instalazio horrek.

deragarria den edo ez ikusteko ikerketa bat egingo du 2023an.

Kontuan izaten badugu instalazioaren kostua BEZ barne
14.153,87€koa izan zela eta Udalak
11.700€ko diru laguntza izan zuela
berau aurrera eramateko, inbertsioa
dagoeneko amortizatu dela ondorioztatzen da.

Etxebizitza partikularretan egiten
diren instalazioak diruz lagunduta
egoten dira eta pizgarri fiskalak
izaten dituzte. Energiaren Euskal Erakundeak %30 inguruko laguntzak ematen ditu, Aldundiak
hobariak ditu hainbat zergetan eta Udalak ere hobari
fiskalak aplikatzen ditu OHZn
eta obra lizentzietan.

Ondorioak
Ondorioak oso positiboak dira zentzu guztietan. Instalazioak onura
besterik ez du eragiten; bai energia
aurreztearen ikuspuntutik eta baita
ingurumenaren aldetik ere.

Gure etxeetan zer?
Gure etxeetako faktura elektrikoa
murrizteko eta burujabetza energetikorako bidean, aukera bikaina da
energia fotovoltaikoa. Dena den,
kasu bakoitza ondo aztertu behar
da, kontsumoen ordutegiak garrantzia handia duelako.

Energia komunitatea
2023ari begira, Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Alegiako
Energia Komunitatea sortu nahi
dute. Herritarren elkarte bat izango
da eta eskolako teilatuan egingo
den instalazio fotovoltaiko handi
batek sortuko duen energia berriztagarria beraien etxeetan erabili
ahal izango dute, faktura elektrikoa
murriztuz. Egitasmo honen inguruko
xehetasunak datozen hilabeteetan
zabalduko ditu Udalak.

Edozein kasutan, badago zer hobetua. Aurrera begira, erronka nagusia
hornidura puntuaren autokontsumo
maila hobetzea da; hau da, urtean
sarera isurtzen diren 7,95MWh horiek zuzenean kontsumitzea. Horretarako instalazioari bateriak gehitu
beharko litzaizkioke, horrela sorturiko energia berriztagarri osoa erabiliz.
Egunean zehar eraikinak zuzenean
kontsumituko luke eta soberakina
sarera isuri beharrean, metatu egingo litzateke gauean argiteriak kontsumitzeko. Dena den, hori guztia
ondo aztertu behar da eta horretarako Udalak bateriak instalatzea biALEGIAKO

6
Abenduaren 2an eta 3an
eskainiko du Intxurre antzerki
taldeak Inaxio Begiristainen
‘Bata zu eta bestea ni’
antzezlana Alegiako zinean

A

rgitalpen honen aurtengo
beste zenbait aleetan aipatu den moduan, 2022 honetan Inaxio Begiristainen
jaiotzaren mendeurrena ospatzen da.
Irailaren 14an izan zen mendeurrenaren data zehatza eta eragile ezberdinen parte hartzea izan zuen omenaldi
bat egin zitzaion antzerkigile alegiarrari elizaren aurreko plazan. Herritar
ugari hurbildu zen bertara eta ekitaldi
xume bezain hunkigarria izan zen.
Begiristainen jaiotzaren mendeurrenaren inguruko ekitaldiak borobiltzeko,
bere obra baten antzezpena egingo du
Intxurre antzerki taldeak. ‘Bata zu eta
bestea ni’ obra hautatu du May Gorostiagaren gidaritzapean lanean ari den
herritar talde batek. Batzuk lehenago
ere antzerkian arituak dira baina beste hainbatentzat lehendabiziko esperientzia izango da antzezle modura.
1976. urtean idatzi zuen Begiristainek
‘Bata zu eta bestea ni’ antzezlana. Garai hartan irri-antzerki bezala definitu
zuten eta horrenbestean, antzezlana
ikustera hurbiltzen direnek barre egiteko parada izango dute. 1983an Intxurre antzerki taldeak lehen saria eskuratu zuen obra horrekin Azpeitiako
antzerki topaketan.
Bi emanaldi izango dira bi egun ezberdinetan. Lehenengoa abenduaren 2an eskainiko da,
ostiralez, 19:00etatik
aurrera. Bigarrena
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Mendeurrena
borobiltzeko
modu bikaina

berriz hurrengo egunean izango da.
Abenduaren 3an, larunbata, goizeko
11:00etan. Bi emanaldiak zinean izango
dira.
Bi saioetarako sarreren salmenta azaroaren 22an, asteartea, jarriko da martxan. Sarrera horiek kultur etxeko harrerako leihatilan salduko dira eta 5
euroko prezioa izango dute. 10:00etatik 13:00era eta 15:00etatik 21:00etarako ordutegian erosi ahal izango dira
eta sarrerak erosteko azken eguna
abenduaren 1a, osteguna, izango da.
Artean sarreraren bat geratuko balitz,
emanaldien aurretik zinean bertan salduko dira.
Azaroak 25
Azaroaren 25ean Emakumeenganako
Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko
Eguna ospatzen da. Urtero bezala,
Alegiako Udalak eguneko aldarrikapenekin eta Eztanda talde feministak antolaturiko ekintzekin bat egingo du. Aurtengoari begira, 19:00etan

kontzentrazio bat egingo da plazan
eta ondoren bertso poteo bat izango
da Maddi Aiestaranekin eta Maddi
Ane Txoperena bertsolariekin herriko
tabernetan barrena. Udalak herritarrei ekintza horietan parte hartzeko
deia luzatzen die.
Azaroak 25aren ostean, artean geratuko da oraindik udazkeneko
kultur egitarauko ekitaldiren bat.
Inaxio Begiristainen antzezlanaz
gaindi, abenduaren 15ean, osteguna,
irakurle taldeak Andoni Agirrezabala Izagirre alegiarrak argitaratu berri
duen ‘Etxe Berdea’ liburua izango du
hizpide 18:00etatik aurrera liburutegian. Gogoan izan, irakurle taldeko
saioetara joan nahi duenak ez duela
zertan aurrez aztergai izango den
liburua irakurri beharrik. Egitaraua
ixteko, abenduaren 22an, osteguna,
Bertzaida Urtazaren ipuin kontaketa
izango da liburutegian 17:00etatik
aurrera 4 eta 7 urte bitarteko haurrentzat.

Euskaraldia
Azaroaren 18tik abenduaren 2ra luzatuko da Euskaraldiaren hirugarren
edizioa. Ekimenaren sustatzaileek hitzez ekiteko garaia dela adierazi zuten
duela aste batzuk egindako aurkezpen
ekitaldian eta Euskaraldian parte hartzen duten norbanakoek Ahobizi edo
Belarriprest izateko aukera izango dute.
Erakundeei dagokienean, Arigune izateko aukera eskaintzen da. Bada, Alegiako Udalak rol hori hartuko du Euskaraldiak irauten duen bitartean. Euskaraz
hitz egiteko aukera bermatuko da une
oro, izan entitate barruan edo izan
erakundeak herritarrekin dituen harremanetan.
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Txintxarriak
Martxan dira
Berriz ere pandemiaren aurreko parte
hartze mailetara iristea da antolakuntzaren
helburua

A

Urriaren 6an itzuli ziren Txintxarriak Martxan
ekimeneko ibilaldiak. 2022-2023 ikasturtea pandemia
aurreko parte hartze mailetara iristeko denboraldia
izatea nahi du antolakuntzak eta horregatik,
adinekoak ekimenean izena ematera animatu nahi dira hasieratik.
Adinekoak ariketa fisikoa egitera bultzatzea eta elkarren arteko
harremanak sustatzea helburu dituen egitasmoa da Txintxarriak
Martxan. Udalak, Alegiako osasun zentroak eta herriko beste
hainbat eragile biltzen dira antolakuntzan eta ostegunero
11:00etatik aurrera egingo diren irteeretan, adinekoei laguntzen
aritzen dira eragile horietako bolondresak.
Txintxarriak Martxanen parte hartu nahi duten adinekoek oso
modu errazean eman dezakete izena. Edozein ostegunetan
11:00etatik aurrera udaletxeko arkupeetara hurbildu daitezke
eta antolakuntzak izena emateko bertan jartzen duen puntuan
eman ahal izango dute. Ekimena doakoa da eta Udaletik
adinekoak bertan parte hartzera animatu nahi dira, asko
direlako beraientzat dituen onurak. Aurten gainera, hilean behin
hamaiketakoa izango dute herriko taberna ezberdinek eskainita.

Txakur kakak
jasotzeko
derrigortasuna
Txakur jabe batzuen jokabide desegokiak
herriko hainbat gunetan txakurren hondakinak barreiatzea eragiten du

A

LEGIAKO ORRIEren argitalpen askotan gogorarazi
izan du Udalak txakur kakak jaso egin behar direla.
Gai horren inguruan hainbat kexa ere jaso izan dira
eta herriko puntu batzutan hondakinak bildu behar
direla dioten kartelak ere jarrita daude.
Dena den, txakur jabe batzuen jokabide okerrak, gauzak ondo
egiten dituztenen jarrera egokia hondatzen jarraitzen du. Izan
ere, azkenaldian, San Juan kalean, adibidez, txakur kaka asko
agertu dira kalean zehar barreiatuta. Horrekin batera, kaleko
lurzorura lurpetik ateratzen diren hainbat hoditan txakur
kakak dituzten poltsak sartuta topatu dira.
Udalak, ezarrita dauden arauak errespetatu behar direla
gogorarazi nahi die jokabide oker horiek dituzten txakur
jabeei. Txakurren kakak txakur jabeek beraiek jaso behar
dituzte eta dagokion edukiontzira bota behar dira hondakin
horiek. Funtsean errespetu eta elkarbizitza kontu bat da.
Izan ere, inori ez zaio gustatzen etxeko atarian txakur kaka
bat topatzea. Beraz, norberak gustuko ez duena besteei ez
egiteko deia luzatzen da.
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