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HIRIGINTZA
1. Hainbat hirigintza-lan: Zintzilik genituen lan txiki
batzuk
egin
ditugu
Gartziarena
Saralegi
eraikuntza-enpresaren eskutik.
Elduan, hala nola, kanposantuko teilatua berritu
dugu eta erdiguneko iturrian hobekuntza-lan batzuk
egin ditugu.
Eta Berastegin, batetik, Ategiko etxebizitza berrietatik errepide nagusira doan bidean eskailerak
jarri ditugu, pasabide osoan zehar, herritarrak erosotasun handiagoarekin pasa daitezen bertatik;
eta, bestetik, Arriñe baserritik errepide nagusira doan herri-bidean harrizko pareta-zati bat erori
egin zen eta konpondu dugu pareta. Pareta hau konpontzeko lanak Ander Saizarrek egin ditu.
Hirigintza-lan hauek guztiek 15.087,49 euroko kostua izan dute.
2. Mediku-etxe zaharreko lanak: Martxoaren 11n egin genuen proiektuaren aurkezpena
herritarrekin batera. Baziren zenbait puntu herritarren iritzia jakinda erabaki nahi genituenak. Udal
-arkitektoa ari da proiektua garatzen; baina, bizi dugun alarma-egoera dela eta, ez dakigu nork
eramango duen proiektua aurrera eta noiz jarri ahal izango dugun martxan.
Bitartean proiektua zabalik diren dirulaguntza-deialdietara
aurkezten
jarraitzen
dugu.
Irisgarritasun-arloko
dirulaguntzen-deialdira aurkeztu genuen igogailuaren eta
sarrerako arrapalaren proiektu-zatia; igogailuaren kasuan,
41.109,55 euroko kopurua eskatu genuen, eta 20.554,78 euroko laguntza onartu digute; eta, sarrerako arrapala
irisgarriaren kasuan, 33.712,98 euroko kopurua eskatu eta
16.856,49 euroko laguntza onartu digute.
Eguzki-plakak eta instalazio fotoboltaikoa (argindar-hornikuntzarako) eta biomasa-galdara
(berokuntza-sistemarako) ezarri ahal izateko, Energiaren Euskal Erakundearen (EEEren) laguntza deialdira aurkeztu genituen eta biomasa-galdararen kasuan, 5.465 euroko kopurua eskatu
genuen eta 1.335€ko laguntza onartu digute.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
3. 2019ko Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren likidazioa: Urtero Gipuzkoako Foru Aldunditik
jasotzen dugun diru-ekarpenaz edo foru-fondoaz ari garela, jaso dugu 2019ko kontuen
ebazpena. Gure kasuan, 791.407,60 euro jasotzea egokitu zaigu. Aurreikuspena egiterakoan,
774.049,71 euroko kopurua aurreikusteko gomendioa egin zigun Aldundiak; guk, hala ere,
730.000 euro aurreikusi genituen. Horrela jokatu izan du gure udal-gobernuak azken urteetan,
hau da, badaezpada aurreko urteko kopuru bera aurreikusita, ez gehiago, gero bueltatu beharra
gertatuz gero ere.
Esan bezala, 2019ko Aurrekontuan 730.000 euroko foru-fondoa aurreikusi genuenez, aurreikusi
baino 61.407,60 euro gehiago jaso ditugu azkenean.
4. Udal administrazio-langileen berrantolaketa: Udal-zerbitzuen funtzionamendua hobetzeko
asmoz egin ditugu aldaketak. Harreran Eli Lujanbiok eta Arritxu Urangak egingo dute lan
hemendik aurrera; hartarako, lanaldi-osoa proposatu eta
esleitu zaio azken honi, goizez herritarrei zuzeneko nahiz
telefono bidezko arreta eskaintzeko eta bestelako
administrazio-lanak egiteko, eta arratsaldez liburuzain
aritzeko. Kontxi Belaunzaranek goizetako liburuzain izaten
jarraituko du eta administrazio-arloko eguneraketa-lanak
egiten.
5. Ategi taberna eta jatetxearen kudeaketarako lehiaketa: 2016ko ekainean jarri zen martxan
Ategi taberna eta jatetxea 2 urtetarako esleipena eginda, bi aldeak (esleipenduna eta Udala) ados
egonez gero, beste 2 urtez luzatzeko aukerarekin. Lehen epealdia eta haren luzapena ere
agortzera doazen honetan, berriz ere martxan jarriko dugu lehiaketa. Datozen egunotakoren
batean udalbatzaren osoko bilkuran edo plenoan onartuko dira pleguak eta ondoren argitaratuko.
Interesdunek beren proposamenak edo proiektuak aurkeztu ahal izango dituzte orduan
udaletxean, maiatzaren 31ra arteko epean.
6. Bake-epailearen hautaketa: Aurreko bake-epailearen jardunaldia bukatuta, deialdi berria egin
eta bi pertsonak eman dute izena. Azken udalbatzaren osoko bilkuran egin genuen zozketa; eta,
hala, aurrerantzean Izaskun Murgiondo izango da bake-epaile titularra eta Iker Saizar ordezkoa.
7. Mikroipuin-lehiaketaren 3. edizioa: Martxan izan
dugu aurten ere. Apirilaren 3ra arteko epea izan
dute herritarrek lanak aurkezteko. Epaile-lanak
Elixabet Azpirozek egin ditu aurten ere. Aurreko
edizioetan bezala, sari-banaketa ekitaldia egiteko
asmoa genuen; baina, alarma-egoera dela eta,
ezin dugu esan egin ahal izango dugun ala ez eta
noiz eta nola egin ahal izango dugun.
Lehiaketako irabazleak hauexek izan dira aurtengo edizioan: I.go kategorian, 1go saria Maitane
Ugartemendiarentzat izan da Munstro Ikaragarria! Ipuinarekin, eta 2.saria Jon Lasarentzat izan
da Bihotzeko Lagunarekin. II.kategorian 1go saria Miren Aranalderentzat izan da Ama lanarekin
eta 2.saria Uxue Garmendiarentzat Hegan lanarekin. III.kategorian 1go saria Alazne Saizarrentzat izan da Zentzumenak ipuinarekin eta 2.saria Amaia Azkuerentzat Orain guztiok honetanekin.

Kategoria honetan aipamen berezia egin zaio Irati Saizarren Bera zen lanari; guztira 42 parte hartzaile izan ditugu eta aipatu beharrekoa da orokorrean maila altua izan duela aurtengo lehiaketak,
batez ere hirugarren kategorian.
Alarma-egoerak daraman bilakaeraren arabera erabakiko dugu Liburuaren Nazioarteko Eguna
ospatu ala ez.
8. Herri-langilearen lan-kontratuaren luzapena: Beste urtebeterako luzatu zaio kontratua Unai
Mendikuteri. Herri-lanetan jarraituko du, oraingoz lanaldi erdian.
9. Komunikazio-plana. Herri-markaren diseinua:
2019 urte hasieran martxan jarri genuen prozesuak
aurrera jarraitzen du. Jarraitu dugun prozesuaren
eta adostutako emaitzaren berri emateko, hainbat
saio egin ditugu herritarrekin eta herriko merkatari,
elkarte eta eragileekin.
Herri-markaren irudia erabiltzen hasi gara pixkanaka: udaletxetik jaulkitako hainbat oharretan,
Urepele Elkartekoek sortu eta zabaldu duten kirol-arroparen diseinuan, herrian zehar jarriko
ditugun seinalizazioetan, etab. Roll-up berri bat ere egin dugu herriko ekitaldietan erabiltzeko; eta
Berastegiko herriari buruzko unitate didaktiko bat ere aurkeztu diogu Muñagorri eskolako
zuzendaritzari; horrela, gure herriko umeek herriari buruzko oinarrizko ezagutza edukitzeko
zenbait baliabide jarri dizkiegu eskura. Eta, bukatzeko, etxez etxe ere zabalduko dugu herrimarkari buruzko informazioa, postontzietan banatuko ditugun esku-orrien bidez.

INGURUMENA eta ENERGIA
10. Frontoian eguzki-plakak ezartzeko aukeraren azterketa: Uhin Energia enpresari eskatu
genion aurrekontua, frontoiko teilatuan eguzki-plakak jarrita lortuko genukeen energia-kopuruaren
azterketa egin ziezagun. Egingo luketen azterketaren aurrekontu bat bidali digute dagoeneko;
eta, bertan, frontoia bakarrik ez; frontoia, eskola eta udaletxea baliabide berriztagarrien bidez
hornitzeko azpiegitura elektriko bat ezartzeko aukeraren azterketa egingo luketela adierazi digute,
instalazio lanen bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren berri emanez. Horretaz gain, herrian
ibilgailu elektrikoentzako karga-puntu erdi-azkar bat ezartzeko aukera ere bere baitan hartzen du
azterketak.
Lehen azterketa honen aurrekontua 3.325 eurokoa (gehi BEZ) da, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak mota honetako azterketak egiteko deitzen dituen dirulaguntzen deialdira aurkeztu dugu
dagoeneko. Proiektua egikaritzeak edo ejekutatzeak eragingo ligukeen gastua arintzeko, berriz,
Energiaren Euskal Erakundearen (EEEren) eta Landa Eremuaren Garapenerako Programak
(LEADER) izeneko dirulaguntzen deialdietara aurkeztu dugu proiektua.

11. Ubideak garbitzeko lanak: Aurreko Informatzen-en
aipatu genizuen bezala, otsailean zehar LANBIDEren
dirulaguntzaren bidez Tolomendik kontratatutako bi langile
aritu dira ubideen garbiketan. Oraingoan Ariztun auzora
doan bidea eta Ategitik Matxinera arteko bidea garbitu
dituzte.

12. Hondakinen bilketa: Gauza jakina da eliz atariko bilketa-puntua herrian hondakin-mota
guztiak gaika sailkatzeko daukagun puntu bakarra dela eta herritar askok, urrutiagoko
auzoetakoak izanik ere, aukeratzen dutela puntu hori beren hondakinak uzteko. Hargatik,
zenbaitetan ontzi-arinen eta paperaren edukiontziak, batez ere, gainezka aurkitu izan ditugu.
Egoera ikusita, Tolosaldeko Hondakinen Mankomunitateari eliz atarian bi edukiontzi berri jartzeko
eskaera egin diogu; hori bat eta urdin bat. Hala ere, eta ahal duzuen neurrian, bi hondakin-mota
hauek etxetik gertuen duzuen bilketa-puntura eramatea eskatu nahiko genizueke.

Hondakin organikoaren kasuan, berriz, gero eta gehiago
zarete organikoa konpostagune
komunitarioetara
eramaten
duzuenak.
Gure
helburua
hondakin
organikoaren desegite-prozesua oso-osorik etxoletan
bertan egitea da, baina gero eta zailagoa gertatzen ari
zaigu hori bermatzea; izan ere, konpostagune
komunitarioen erabilera handitzean, azkarrago betetzen
dira etxolak; eta, hondakin berriak
hartzen jarraituko
badute, hustu beharrean aurkitzen gara.

Arazo honi irtebidea emateko asmoz, eliz atarian dagoen konpostagunearen ondoan beste bat
jarriko dugu epe motzean. Hala ere, eta berriz ere, hondakin organikoa nork bere kabuz
kudeatzeko aukera duzuenoi hala egiten jarraitzeko eskatu nahi genizueke. Organikoa
konpostaguneetara eramaten duzuen herritarroi, aldiz, etxoletan plastikozko poltsarik ez uzteko
eskatu nahi dizuegu eta norberak botatakoa eskura daukazuen egituratzaile edo
estrukturantearekin pixka bat tapatzeko.
Garbigunera eramatekoa den materiala biltzeko eremuan ere aldaketak egingo ditugu epe
motzean. Gai bakoitza uzteko kaxa berriak jarriko ditugu eta informazio-panelak ere bai,
bakoitzean zer utzi behar den ondo adieraziz.

13. Txakur-kakak: Beste behin ere, txakur-jabeoi
txakurrek sortzen dituzten hondakinak jasotzeko
eskaera luzatu nahi dizuegu. Askotan jasotzen
ditugu gai honen inguruko kexak udal-ordezkariok,
eta duela urte batzuk arazoari konponbidea
emateko edukiontzi batzuk ere jarri genituen
herriko hainbat puntutan.

Udalak, nola ez, herri-inguruaren zaintzaren ardura du; baina
txakur-jabe zareten herritarrok ere zenbait betebehar badituzuela
gogorarazi nahi dizuegu; horien artean, txakurren kakak biltzea.

NEKAZARITZA,ABELTZANTZA eta BASOGINTZA

14. Ipuliñoko larre komunalak: Negua bertan pasa duten
ardi eta behorrak erretiratu dituzte jabeek, eta aurtengo
lanekin hasiak gara. Purina botatzeko lanak egin ditugu
aurrena, eta segidan ongarria zabaldu dugu. Lurraren
azterketa ere egin dugu, eta emaitzek orain lurra lehen
baino aberatsago dagoela erakutsi digute.
Bestalde, Berastegiko Abeltzainen Elkartea osatzen duten herritarrek egina dute aurten
larreetara eraman nahi luketen ganadu-motaren eta buru-kopuruaren eskaera.

15. Artilearen kudeaketa: Herritar batzuek galdetu diguzue dagoeneko aurten nola egingo dugun
herrian bildutako artilearen kudeaketa. Tolomendik momentuz ez digu irtenbiderik eman;
azkenekoz galdera luzatu genienean, sektoreko eragileekin eta
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkartu eta gaia aztertu behar
zutela adierazi zigun. Gaur-gaurkoz ez daukagu erantzunik.
Hargatik, egoera argitu bitartean, artilea etxean gordetzeko
eskaera luzatu nahi dizuegu. Saiatuko gara ahalik eta azkarren
arazoari aterabidea aurkitzen.

16. Traktoreek pasa beharreko ikuskaritza teknikoa: Egun hauetan zehar, hainbat herritarrek deia
jaso duzue udaletxetik zuen traktoreen IAT edo Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren egoerari buruz
galdezka.
EHNE sindikatuak jakinarazi zigun Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak irtenbide bat ematea
erabaki duela azken hilabeteetan egin gabe geratu diren ibilgailuen azterketa teknikoei. Urnieta
eta Irungo IAT enpresek unitate mugikor homologatu bat behar lukete, itxuraz, azterketak beren
ezarpen-lekutik kanpo egin ahal izateko; baina, halakorik ez daukatenez, Beterri, Tolosaldea eta
Goierriko traktoreak legeak ezarritako baldintzak bete ezinik dabiltza, Urnieta edo Irungo
estazioetara joan ezean.
Hori dela eta, irtenbide “azkar” gisa, ibilgailuen gaineko ardura duen Industria Sailaren azpisailak
maiatzaren 8an eta 29an Ezkio Itsason IATa pasatzeko aukera eskaini die Goierri eta
Tolosaldeko traktore-jabeei; eta udaloi herri bakoitzean ikuskaritza pasa beharrean dauden
traktoreen datu-bilketa egin eta zerrenda osatzeko agindu digute.
Irtenbide hau, ordea, ez da bideragarria gure herriko traktoreentzat. EHNE sindikatuarekin hitz
egin dugu eta datu-bilketa egin eta IAT enpresara bidaliko dugula adostu dugu. Enpresa berekoa
da Nafarroakoa, eta bertako unitate mugikor homologatua Aresoraino etortzen da ikuskaritza
pasatzera. Berastegiko ibilgailuei ere zerbitzua eskain ote diezaieketen aztertuko dugu.

KULTURA eta KIROLA
17. Negutrail mendi-lasterketaren III.edizioa: Otsailaren 2an egin zen, aurten negu-girorik gabe,
eguraldi ederrarekin, plazatik abiatu eta Urdelar, Salontzo eta Ipuliñon barrena ibili ondoren berriz
ere plazan amaitzen den 17 kilometro inguruko lasterketa. 263 lasterketarik amaitu zuten ibilbidea, eta ez zen min-hartu larririk izan. Antolakuntzak balorazio ona egin du aurtengo edizioaren
inguruan, eta udal-gobernuak egun hartan lanean eta laguntzen aritu ziren herritar guzti-guztiak
eskertu nahi ditu, baita laguntza eman zuten komertzio eta enpresak ere. Herrian ez ezik, kanpoan ere izen ona irabaziz doa lasterketa, gero eta korrikalari gehiagoren agendetan sartuz; eta
horrek datozen urteetako edizioak antolatzeko indarrez betetzen gaitu antolatzaileok.
18. Santa Eskea: Lehengo urtean berreskuratutako Santa Eskea egiteko ohiturari jarraipena
eman zaio aurten ere. Otsailaren 4an, asteartea, 25 bat laguneko taldea elkartu zen, Oihana
Iguaran, Beñat Iguaran eta Iñigo Gorostarzu bertsolariekin batera. Herriko hainbat etxetara egin
zuten bisita, Ageda santuari eta entzule izan zituzten herritarrei eskainitako koplak eta bertsoak
kantatzeko asmoz.

19. 2020ko Inauteriak: Otsailaren 14 eta 15ean ospatu genituen. Ostiralez, eskolako ikasleen
kalejira mozorrotua eta dantzaldia izan genituen aurrena; eta, gero, herriko dantzari, trikitilari eta
pandero-jole txikien emanaldia eta pintxo-pote mozorrotua. Larunbatean, berriz, arbiaren igoera,
hamaiketakoa eta jokoak izan genituen plazan, Urepele
Elkartearen eskutik, eta jarraian mozorro-taldeen
koreografiak. Herri-bazkarian 200 bat lagun bildu ginen,
eta arratsalde-iluntze partean txaranga lagun tabernaz
taberna ibili ginen festan. Bukatzeko, berriz, lunch-a eta
DJa izan genituen Urepele Elkartean.

20. Laboral Kutxa Emakume Master Cup: Txapelketako
bosgarren jardunaldia Berastegin jokatu zen, otsailaren 22an.
Bost partida ikusteko aukera izan genuen; tartean, gainera, bi
herritar aritu ziren jokoan: Ane Urkizu, Andrea Aldaregia bikote
zuela; eta Lierni Gartziarena, Uxue Larrea lagun zuela. Biak
ala biak gailendu ziren beren partidetan, eta txapelketan
aurrera jarraitzeko aukera irabazi zuten herrian.

21. Emakumeen Nazioarteko Eguna: Aurten ere egitarau zabala osatu dugu egunaren harira.
Martxoaren 6an, osteguna, “Euskara eta emakumeak, genealogia feminista bat” izeneko hitzaldia
izan genuen, Saioa Iraola Urkiolaren eskutik; eta, jarraian, pintxo-potea eta musika-emanaldia
Urepele Elkartean. Martxoaren 7an, berriz, Anoetako herrian eskualdeko emakumeentzat
antolatutako topaketarekin egin genuen bat. Eta, bukatzeko, martxoaren 8an, igandea, egunean
bertan, manifestazioa egin genuen aurrena herrian zehar, “Errotik dena aldatzeko ari gara”
lelopean eta herritarrek osatutako batukada-taldea lagun; jarraian, bazkaria egin zen udaletxeko
erabilera anitzeko gelan; eta, eguna bukatzeko, karaokea eta dantzaldia izan genituen.

22. Salontzoen antolaketa: 2020ko festak normaltasunez aurrera eramateko aukerarik izango
dugun ziur jakin ez arren, gutxieneko erabaki batzuk hartzen hasiak gara. Herritarrekin eta herriko
eragileekin ez dugu zuzeneko bilerarik egin ahal izan, baina herritarrekin batera zenbait erabaki
hartzeko modua egin dugu, baliabide ezberdinak erabilita. Hauexek erabakita ditugunak:
1) festa-egunak, festak egitekotan, abuztuaren 6, 7, 8, 9 eta 10 izango dira; 2) herri-afaria
abuztuaren 7an egingo da; 3) karpa eskatuta daukagu egun guztietarako; eta 4) Molatu
taldekoekin ere hitz egin dugu, datak baieztatzeko eta argi- eta soinu-ekipoen erreserba egiteko.
Musika-taldeen aukeraketa aurrerago egitea pentsatua daukagu, eta zabalduko dugu deialdia
taldeen aukeraketan parte hartzeko.
Bestalde, eta Salontzoez ari garela, lehengo urteko festetako emanaldietan parte hartu edo
lagundu zuten herritar boluntarioei eskerrak emanez antolatu ohi dugun sagardotegirako irteera
apirilaren 4an genuen egitekoa, baina bertan behera utzi behar izan dugu plana, alarma-egoeran
baikeunden eta baikaude oraindik.
Eta,
puntua osatzeko,
Salontzoetako lanak
aurreratzeko asmoz eta egunotan etxe aldetik
gabiltzala kontuan izanda, Dantza Soka ikasteko eta
batukadan parte hartzeko oinarrizko ezagutza izateko
bideo tutorial batzuk prestatu dizkigute Jexux eta
Xanti Nazabalek, alde batetik, eta Urko Atxukarrok,
bestetik. Bideo horiek jaso nahiko lituzkeen herritarrik
bada,
jar
dadila
udal-gobernuko
kideokin
harremanetan.

MOTZEAN
23. Euskara sustatzeko dirulaguntzak: Deialdia oraindik zabaldu
ez bada ere, prest dauzkagu Aldundiaren dirulaguntza lerro
honetara aurkeztu nahi ditugun egitasmoak: 1) eskolako ikasleek
jasotzen duten Gu ere bertsotan programa, 2) herriko euskaraikasleei eskaintzen dizkiegun dirulaguntzak, 3) Harituz
Tolosaldeko bertsozale-elkarteari eman ohi diogun laguntza,
4) Tolosaldeko Komunikazio Taldeari ematen dioguna, eta
5) euskararen aldeko ekimenentzako dirulaguntza.
Guztira 8.395 euroko kopurua aurkeztuko dugu Aldundiaren euskara sustatzeko dirulaguntzen
deialdira, jakinik gehienez ere 2.000 euroko laguntza jaso ahal izango dugula.

24. Herriko elkarteekin bilera: Otsailaren 10ean elkartu ginen herriko elkarteekin. Urteko
dirulaguntzaren eskaera nola izaten den azaldu genien, eta Herri Markaren aurkezpena ere egin
genien. Elkarteek ere Herri Markaren irudia erabiltzeko aukera dutela azaldu genien, nork bere
jardunean hartarako aukera egokia ikusiz gero. Otsailaren amaierarako aurkeztu zituzten
elkarteek beren eskaerak udaletxean, eta dagoeneko onartua izan zaien kopuruaren lehen zatia,
%60a, ordaindu diegu, beren urteko egitasmoekin aurrera jarrai dezaten.

25. Atsedenerako bankuak herri-bueltan eta ariketak egiteko aparatuak: Luis Erasok bere
borondatez jarritako bankuei berri bat gehituko die; hain zuzen ere, herri-langileek erabiltzen
duten biltegiaren ondoan, errepidera alderantz, jarriko duena. Arriamuinoko atsedenlekuan eta
kanposantu ondoan dauden bankuetan, bestalde, ariketa fisikoa egiteko aparatuak jarriko ditugu,
hanketako ariketak egitekoak. Eta, hauetaz gain, Gaztainondo Elkartearen sarreran dagoen
hormigoizko espazioan beste hiruzpalau aparatu ere jarriko ditugu, ariketa ezberdinak egitekoak.

26. Berastegin 28 kanala ikusteko aukera: Herritarrok 28 kanala (Tolosaldeko telebista), UHF 24,
TDT eta LTD uhin bidezko telebistak ikusi ahal izateko egin beharreko lanak burutu dituzte San
Lorentzoko antenan. Telebista-enpresek beraiek kontratatutako langileek egin dituzte lanak.
Telebista berria duzuen herritarroi zuzenean, automatikoki sintonizatuko zaizkizue kate berriak,
ezer apartekorik egin beharrik gabe; besteok, ordea, zenbait pauso jarraitu beharko dituzue
kateok ikusi ahal izateko: 1) antena etxebizitza bakarrerako bada, telebistaren urrutiko agintea
erabilita, norberak sintonizatu beharko ditu kateak; eta 2) antena auzo edo komunitate batekoa
bada, anplifikagailu txiki bat jarri beharko da; eta, hartarako, antenistari deitu beharko zaio.

27.
Seinalizazio-berriak:
Herriko
leku
publikoak eta bertako hainbat zerbitzu non
dauden adieraziko duten seinaleak jarriko
ditugu hainbat puntutan: nagusienak, herriko
plazaren sarreran eta eta Maiezkoneko
bidegurutzean. Ategi taberna eta jatetxea eta
Gazpio gaztandegia non dauden adieraziko
duten sinaleak haietara iristeko dauden
bidegurutzeetan jarriko ditugu.

28. Arrateko errota: Burdina taldekoekin harremanetan jarri gara, errota zaharraren berreskurapen-lanak egiteko. Aurrekontua prestatu digute, baina lanei ekin aurretik, jabetza-baimena behar
dugu. Esku artean geneukan informazioaren araberako kontaktuarekin saiatu gara harremanetan
jartzen; baina, lortu ez dugunez, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuta egin beharko dugu
informazio-eskaera.

