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F IBARRA

AINHOA CALLEJA

IBARRA. DV. El Club de Jubila-
dos Bizi Nahi ha comenzado
con la inscripción para tomar
parte en la romería a Izaskun,
del día 7 de mayo. A las 9.30 de
la mañana, los socios que lo
deseen partirán desde el club
para subir andando. Los par-
ticipantes de esta marcha, una
vez en Izaskun, tendrán un
pequeño hamaiketako, segui-
do de unas tiradas de toka,
con premios para el primero
y segundo clasificado. A las
12.00 del mediodía, habrá ser-
vicio de autobús del sitio acos-
tumbrado para subir a Izas-
kun. A las 13.00 horas se cele-
brará la misa por los socios
fallecidos en la ermita. A las
14.00, comida de hermandad,
Seguido de bailables hasta la
hora de finalizar la fiesta, con
servicio de autobús para vol-
ver a casa. Precio para socios
25 euros, no socios 30 euros.
Las inscripciones comenzarán
el día 14 de abril.

Ipuin kontalari saioa
Liburuaren eguna dela eta,
Udal Liburutegiak antolatyta,
datorren asteartean, arrat-
saldeko 17:30etan, Ibarrako
Benito Izagirre Kultur Etxean
ipuin kontalari saio bat izan-
go da. Lur Kortak ‘Ipuinekin
jolasean’ saioa zuzenduko du
4-10 urteko haurrentzar. !

Abiertas las
inscripciones
para la romería 
a Izaskun 

F ALKIZA

NÚÑEZ

ALKIZA. DV. Urtero bezala,
udan haur saharrak etorriko
dira aurten ere. Horregatik
Alkizan ‘oporrak bakean’ kan-
paina jarri da martxan. Haur
sahararrak bi hilabete egon-
go dira hemen eta euren etxe-
etan hartzeko prest dauden
familiak behar dira. Kanpai-
na honetan parte hartu nahi
duten familiek edo informa-
zio gehiago jasotzeko udalet-
xera deitu beharko dute bule-
go ordutegian. !

‘Oporrak bakean’
programa
martxan Alkizan

F OREXA

AMAIA GOIKOETXEA

TOLOSA. DV. 2007ko ekainean
Usurbilgo Lanbide Eskolak hit-
zarmen bat sinatu zuen bost era-
kunderekin (Eusko Jaurlaritza,
Tolomendi, Itsasmendikoi, Gipuz-
koako Foru Aldundia eta Orexa-
ko Udala) proiektu bat martxan
jartzeko. Proiektu horren helbu-
rua garapen iraunkorra lantzea,
eta garapen iraunkor horren
barruan, Orexako herria susten-
garritasun energetikoaren eremu
bihurtzea da. Aste honetan Tolo-
san ospatu diren Naturaldia jar-
dunaldien barruan, Usurbilgo
Lanbide Eskolako Xabier Esteba-
nek proiketu honen inguruko
xehetasunak eman ditu.

«Ez da helburu erraza», argi
utzi nahi izan zuen lehenik eta
behin Estebanek, «baina irudit-
zen zitzaigun merezi zuela herri
txiki batekin hastea, batez ere,
erraztu egiten duelako bertako
biztanleekin eta agintariekin lan
egitea. Gainera ikusten genuen
Orexak politika aldetik segurta-
sun bat eskaintzen zigula, eta
horrek gauzak asko errazten ditu
edozein proiektu aurrera aterat-
zeko garaian».

Kontsumoaren azterketa
Proiketu honen lehenengo pausoa
Orexako energia kontsumoa
aztertzea da, udal eraikinetakoa,
eraikin pribatuetakoa eta jar-
duera ekonomikoei dagokiena, eta
aldi berean, hiru eremu horietan
dauden energia berriztagarrien
aukerak ikustea. «Udal eraikine-
tan, argiaren, uraren, kontsumoa
neurtuko dugu. Pribatuetan,
berriz, inkesta bat pasa dugu
informazio hori jasotzeko, eta
horren bidez neurtu dugu etxe pri-
batutetako kontsumoa. Eta azke-
nik, herrian dauden jarduera eko-
nomikoak aztertu eta beraiekn
ere lanean hasi nahi dugu.
Momentuz, gaztandegi bat eta ardi
kooperatiba bat bakarrik daude.
Beraz, horiekin hasiko gara».

Behin energiaren kontsumoa
aztertu eta ezagututa, hurrengo
pausua eraginkortasunarena da.
«Energia non eta nola aurreztu
dezakegun aztertuko dugu» Xabie-

rrek azaldu zuenez, energia
aurrezteko bi modu daude. Bate-
tik kostua duten moduak geni-
tuzke, hau da, diru bat kostatzen
direnak, esaterako, kontsumo
baxuko bonbilak erostea, ur ema-
riaren erregulatzaileak jartzea,
biomasazko galdarak jartzea, ibil-
gailu eraginkorrak (hibridoak,...)
erabiltzea,...

Baina batere dirurik kostatzen
ez zaizkigun beste hainbat bide
ere baditugu eskura energia
aurrezteko: ur txorrota itxi, behar
ditugun argiak bakarrik piztu,..
«Nik uste dut ohituegiak gaude-
la hauek entzutera, eta horrega-
tik agian ez dute eragin handirik
izan. Azkenean, doaneko modue-
kin guk energia aurreztu deza-
kegu gure kabuz, esaterako, txo-
rrota itxiz hortzak garbitzen ari
garen bitartean. Hauek kosturik
ez duten ohiturak dira. Gertatzen
dena da, asko kostatzen zaigula
horrelako gauzak buruan sartu
eta lantzea».

Energia iturriak
Proiektu honen beste pausu bat
Orexan dauden energia iturriak
aztertzea da, gehienbat, eguzkia,
haizea, ura, biomasa eta energia
geotermikoa. «Behin energia itu-

rri horiek aztertuta, energia
berriztagarrien instalazioak pro-
posatuko ditugu», azaldu zuen
Estebanek. «Eguzkia aprobetxa-
tuz, energia termikoa eta energia
fotoboltaikoa proposatuko ditu-
gu, batekin beroa lortu dezakegu,
eta bestearekin energia elektri-
koa. Haizeraren bidez ere energia
elektrikoa lortu dezakegu. Bio-
masaren bitartez, berriz, ur beroa
edo berokuntzarako ura. Azkenik,
energia geotermikoa genuke, ur
azaleko beroa lapurtu eta eraiki-
naren barrura bidaltzea, esatera-
ko, berokuntza sistema baten
bitartez, etxea berotzeko».

Herritarrek proiektu honen
berri izan zezaten, aurkezpen bat
antolatu zen herrian, eta ondoren,
Usurbilgo Lanbide Eskolara joan
ziren orexatarrak, bertako insta-
lazioak ikustera. «Energia berriz-
tagarriei buruz hitz egiten dugu-
nean jende askori energia eolikoa
etortzen zaio burura, honek eskat-
zen dituen tramankulu handi
horiekin, eta horrek jendea atze-
ra botarazten du. Herritarrak
gure eskolara joan zitezen nahi
izan dugu bertan instalazioak txi-
kiak edo gehienez erdi-mailako-
ak direla ikusteko aukera izan
zezaten. Helburua energia sorz-

tea da, eta ez energia saldu eta
horrekin negozioa egitea. Hori
garbi gera zekieken nahi genuen».

Behin herritarrei energia
berriztagarrien inguruko azalpen
guztiak emanda, orexatarrek tal-
de bat osatu zuten, eta etxez etxe
ibili dira horietako bakoitzeko
energia kontsumoa zenbatekoa
den ikusten (zenbat bonbila, nola-
koak, zenbat denboran piztuta...).

«Horren ondoren, energia itu-
rrien azterketari ekin genion»,
adierazi zuen Xabierrek. «Eguz-
kiarena egin dugu, haizearena
gutxi gora-behera ere bai, bio-
masarena lantzen ari gara, bai
baitakigu herritarrek biomasa
erabiltzen dutela, eta azkenik,
energia fotoboltaikoarekin hasi
gara, eguzki indarra aprobetxa-
tuz energia elektrikoa sortzeko».

Herritarren partaidetza
Xabierren iritziz, orain arte egin-
dakoak eman duen ondorio posi-
tiboenetako bat herritarren par-
taidetza izan da, «zoriontzeko
moduko talde bat sortu delako».
Bestetik energia berriztagarri itu-
rri bikainak omen dituzte Orexan:
haizea dezente, eguzki aldetik ere
primerako baliabideak, egurra
zer esanik ez, eta lur asko dute-
nez, geotermia ere landu omen
daiteke.

«Herritar hauek ohitura sus-
tengarriak dituzte, eta hori
zoriontzekoa da», gaineratu zuen
Xabierrek. «Esaterako, hirietan
etxean 23 gradutan beso motzean
ibiltzen gara; herri hauetan, aldiz,
jertsea jantzi eta 19 gradu ingu-
ruan edukitzen dituzte etxeak, eta
horrek, garbi dagoenez, energia
aurreztea dakar».

Amaitzeko, gakoa eraginkor-
tasunean dagoela adierazi zuen
Xabierrek. «Energia berriztaga-
rriak primerako baliabidea dira,
baina egin behar duguna da aha-
lik eta eraginkortasun maila
altuenetara iritsi, hau da, ahalik
eta energia gehien aurrezten saia-
tu. Eta horra iristen garenean,
orduan hasi energia berriztaga-
rrien bitartez beharrak asetzen.
Baina gakoa eraginkortasunean
dago, horixe da garapen iraunko-
rrerako bidea». !

Orexak sustengarritasun energetikoaren
eremu bihurtzeko bideari ekin dio
Naturaldia jardunaldien barruan, Usurbilgo Lanbide Eskolako Xabier
Estebanek proiektu honen inguruko azalpenak eman ditu aste honetan

Eskuinean Xabier Esteban, Orexako proiektuaren arduraduna. 

AMAIA GOIKOETXEA

AMEZKETA DV. Pasa den astelehe-
nean ospatutako ez ohiko bilku-
ran Amezketako Udalak ‘Zumadi
Eskola Publikoaren Eremuan
dagoen frontoiaren berritze lanak’
deituriko proiektuaren obrak
lehiaketa ireki bidez esleitzeko
baldintza pleguak onartu zituen;
beste modu batera esanda, lehia-
keta bidez egingo da obrak horiek
burutuko dituen enpresaren kon-

tratazioa. Kontratu horren ara-
bera, obrak zuinketa-akta izen-
petu eta hurrengo egunetik hasi-
ta hiru hilabeteren buruan amai-
tu beharko dira. Epe horretan
amaitzen ez badira, obrak burut-
zeko adjudikazioa jaso duen
enpresak berandutzeagatiko
erantzukizunei aurre egin behar-
ko die, nahiz eta Administrazio-
ak aurretik ez ohartarazi.

Kontratuaren prezioa 196.723
eurokoa izango da, BEZ barne.

Prezio hori ordaintzeko behar bes-
te diru jarri du Udalak aurtengo
ekitaldiko aurrekontuan. Obra
burutuak aldizka ordainduko
dira, egiaztagiriak egindakoan;
obren zuzendaria izango da egiaz-
tagiri horiek egingo dituena.

Lanak burutzen diren bitarte-
an, lan horiek egiteko adjudika-
zioa jaso duen enpresaren ardu-
ra da edozein pertsona, jabetza
edo zerbitzu publiko edo pribatu-
ri egindako kalteak eta galerak
bere gain hartzea, baldin eta bere
agindupean dauden langileen egi-
tez, ez-egitez nahiz zabarkeriaz,
edo obrak behar bezala ez anto-
latzeagatik, ez babesteagatik edo
ez seinaleztatzeagatik gertatzen

badira. Aipatu bezala, kontratu
honen adjudikazioa lehiaketa ire-
ki bidez egingo da, eta adjudika-
zio edo esleipen hori egiterakoan
honako irizpide hauek hartuko
dira kontutan: proposamen eko-
nomikoa (60 puntu), obrarako
zuzenduriko langilego, makinari
eta bitarteakoak (15 puntu), ant-
zeko obretan esperientzia (15 pun-
tu) eta kalitateko hobekuntza tek-
nikoak, eta estetika zein mante-
nimendurako proposamen
funtzionalak (10 puntu).

Atzoko egunkarian gai honi
buruz emandako informazioa
osatzera datoz datu hauek, akats
bat medio, ezin izan baitziren argi-
taratu. !

F AMEZKETA

Zumadi Eskolako pilotalekuko
berritze lanen kontratazioa
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