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Olano eta Oiarbide Deskargako obrak bisitatu dituzte 

#AstekoGaia 
Konponbideak vs Paralizazioak 

Gipuzkoako Biribilgunea, lurraldearen bizkarrezurra izango dena, egi bihurtzen ari da. 
Bilduk 2014ko urrian gelditu arazi zuen Deskargako autobidearen obra, partzialki eten 
zuen hasieran, eta erabat geroago. Eta jarraipenerako zantzurik gabe. 

Gertatu ziren lur-bizien ondoren, ezpondak egonkortu ziren eta obra bertan behera utzi zuen koalizioak; orain, ordea, 
lurraldearentzat hain estrategikoa den azpiegitura hori amaitzeko bidean da, dagoeneko. 

Deskargako adibide hori da, hain justu, Bilduk izan duen ibilbidearen erakusgai argietako beste bat, lau urteotan 
etengabe jorratu duena, paralizazioa, alegia. Alde guztietatik 
begiratuta, gipuzkoarrentzat ondorio nabarmenak sortzen ari 
diren paralizazioak. 

Bilduk Deskargan sortu duen egoera desblokeatzea izan behar 
da horretarako adibide, baita mezu garbia, alegia, 
gipuzkoarren beharrei erantzun behar diela erakundeek, eta 
ez gizarte eredurik ez duten alderdien interesei.  

Antzuola-Bergara proiektuaren idazketa 
bukatzear dago 
Tarte hau lurraldeko errepide sarea bukatzeko ekimenaren 
baitan kokatzen da, Gipuzkoako biribilgunea deiturikoa 
amaitzean, legealdiko proiektu estrategikoetako bat Foru 
Aldundiarentzat. 

Markel Olano Diputatu Nagusiak adierazi du “Antzuola-Bergararen proiektu hau oso urrats garrantzitsua da 
Debagoienarentzako eta Gipuzkoa osoarentzako, horrekin amaitzen delako Gipuzkoako Biribilgunea; Gipuzkoa eta 
bere bailara guztiak lotzen dituen ahalmen handiko errepide sarea hain zuzen ere”. 

Deskarga zeharkatuko duen GI-632 errepideko lanak aurrera doaz eta dagoeneko, segurtasunari lehentasuna emanez, 
egoera arriskutsuan zegoen ezponda egonkortzeko obrak amaitu dira. Aintzane Oiarbide Bide Azpiegituretako 
diputatuak azpimarratu duenez “ezponda horren konponketa lehentasun nagusietako bat izan da legealdiaren lehen 
minututik. Obrak 2.194.313,75 euroko aurrekontua zuen eta aurreikusitako epearen eta aurrekontuaren barruan egin 
dira”. 

Bide Azpiegituretako 
diputatuak azpimarratu du, 
proiektua idazterakoan 
aholkularitza geoteknikoa 
izaten ari direla une oro, ahal 
den neurrian, obra egiten 
hasten direnean arazoak 
ekiditeko. Proiektuaren 
idazketa nahikoa aurreratuta 
dago eta aurreikuspenen 
arabera, apirilaren 
amaierarako  idazte lanak 
amaituta egongo dira. 
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Euskadik Udal Legea, berri ona 
Euskadiko Udal Legea onartuko da PNV eta EHBilduren arteko adostasunari esker. Hori horrela, berezko lege arauketa 
duen euskal erakundeen sistema osatuko da, eta gure udalen nahi eta gogoak asebeteko dira. 

Tokiko gobernuaren berezko eredua itxuratzen du legeak, Estatuko Arautegi orokorraren mende dauden udaletatik 
berezituta. Udalerriek dituzten eskumen eta eskaintzen dituzten zerbitzuen zerrenda exhaustiboa ezartzen du eta, aldi 
berean, jasangarritasun finantzariorako eredua sortu du, udalek modu egokian baliatu ditzaten eskumen eta zerbitzu 
horiek guztiak. 

Oso berri ona dugu Euskadirentzat akordio hori gauzatzea – baita EUDELen inguruan izenpetu dena ere. Herriaren 
erakundetze gaiaren inguruan makina bat aurkako diferentzia izan da hamarkadetan, baina bi sentsibilitate abertzaleak 
ados jarri gara gai horretan, hau da, euskal erakundeen sistemaren barruan udalerriek duten funtsezko eginkizun 
horretan.. 

Langileen parte-hartzea enpresak bertan 
sustraitzeko modu egokiena da 
Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak, Euskadi Irratian 
egindako elkarrizketa batean, esan du Gipuzkoa enpresa berrientzat 
erakargarri izateaz gain, bertan txertatuta daudenei eusteko ere gai 
izan behar duela. Horretarako, enpresetan  langileen kapitala 
txertatzearen alde egin du. “Langileen kapitala enpresan egotea da 
enpresari bertan eusteko modurik onena”, azaldu du, Aldundiak 
ahalegin horretan jardungo duela azpimarratuz.  

Eibar eta Eskoriatza. Hitzaldiak 
Astean zehar Joseba Agirretxea eta Bittor Oroz Eibar 
eta Eskoriatzako batzokietan izan dira hitzaldi bana 
eskainiz. Kongresistarena Madrilen bizi den egoera 
nahasiaren ingurukoa izan da, eta Nekazaritza 
Sailburuordeak sektorearen egoera eta erronkak 
errepasatu ditu.

Gipuzkoako EGI, Hernanin egon da bakeON 
ekimenaren 2.saioan. 

Berriz ere, Oñatiko batzokia erasotua 
Oraingo honetan, ez dira bakarrik pintadak egitera 
mugatu, gainera gorotzez Batzoki sarrera ere zikindu 
dute. Gu isilarazi nahi gaituztenek ez dute beraien 
helburua beteko, garai gogorragoetan ere aritutakoak 
gara eta. Honakoa ez da EAJri eragiten dion zerbait 
soilik, herri osoaren bizikidetzari eragiten dio, eta 
horregatik da gainera tamalgarriagoa. 
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