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HIRIGINTZA
1. Oinezkoen irisgarritasuna: Azaro-amaieran Modestoenea eta Ategiko kalea
espaloi bidez lotzeko lanak gauzatu genituen, puntu horretan oinezkoen
segurtasuna bermatzeko eta errepide-ertzetik ibili beharra saihesteko asmoz.
Sasoi eraikuntza-enpresak egin zituen lanak,eta 37.446,37 € + BEZeko kostua izan dute. Eusko Jaurlaritzaren irisgarritasun-arloko dirulaguntzen deialdira aurkeztu dugu proiektua, baita LEADER dirulaguntzen deialdira ere, baina
azken honetako dirulaguntza ukatu egin zaigu. Espaloia egiteko erabili ditugun lursailak zesio-hitzarmenen bidez utzi dizkiote jabeek herriari.
2. Mediku-etxe zaharreko lanak: Aurreko Informatzen-en aipatu genizuen udal-arkitektoa proiektua
garatzen ari zela. Hura bukatuta, lanak zein eraikuntza-enpresari esleitu erabakitzeko lehiaketarako
baldintza-pleguak zehaztu genituen. URA Agentziaren baimena ere behar genuen,lanak errekatik
100metro baino gutxiagotara egingo direlako. Bat eta beste, urriaren 13an argitaratu genuen iragarkia
kontratazio-plataforman, eta azaroaren 2ra arteko epea izan zuten interesdunek proposamenak
aurkezteko. Jasotako bost proposamenen irekiera-saioa azaroaren 9an egin genuen. Guztiek bete zituzten
eskatutako baldintzak, eta eskaintza ekonomikorik onena Indenort enpresak egin zuen: 277.772,49€koa
(BEZ gabe). Berak izango du lanen ardura. Urtarrilean hasiko gara mediku-etxe zaharra eraberritzeko
lanekin.
Maiatzean banatu genuen Informatzen alean azaldu genizuen proiektu hau zein dirulaguntza-deialditara
aurkeztu genuen. Zenbait dirulaguntza eskatutako urtean bertan gauzatu beharrekoak izaten dira;
esaterako, eguzki-plakak eta biomasa-galdarak ezartzeko lanak. Diruz laguntzeko eskaera aurkeztu
genuen, baina lanak 2020 urtean gauzatzerik izan ez dugunez, uko egin behar izan diegu dirulaguntzei.
Orain artean urtero egin izan dira deialdi hauek, eta ea 2021ean aurkezteko aukerarik dugun.
Gogorarazi nahi dizuegu lehen fase honetan eraikinaren eraberritzeko lanak eta bigarren solairuan martxan
jarriko den gimnasioa egiteko lanak eramango ditugula aurrera.
3. J. A. Muñagorri ikastetxeko lanak:Hezkuntza-eredu berriari erantzunez,eskolak egin genitzan eskatutako lanak izan dira udan egin ditugunak; 4 eta 5 urtekoen ikasgelak elkarrekin komunikatzeko eta elkarrentzat ikusgai jartzeko lanak. Ganbaran itoginen ondorioz hondatutako sabaia ere konpondu dugu eta argilanpara gehiago ere jarri baita. Ikasturte berria hastearekin batera, erabiltzen hasteko prest izan zuten eskola-umeek ganbara,bere baitan liburutegia, musika-gela eta hizkuntz tailerra biltzen dituena.

Lan hauek egiteko,Udalaguntza izeneko dirulaguntza jaso dugu Eusko
Jaurlaritzatik. Guk 40.470,16€ko kopurua aurkeztu eta 24.282,10€ko
laguntza onartu ziguten. Hala ere, lanek 28.930,33€ko kostua izan dute
azkenean; beraz, onartutako proportzioan jasoko dugu dirulaguntza; hau
da, onartutako proportzioa aurkeztutako aurrekontuari ez, gastuen kostu
errealari aplikatuta, guztira 17,358,20€.

4. Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa (EIT/ITE): Azken Informatzen alean aipatu genuen bezala, EITen gaia
egunean jartzeko, horretan jarduten duen arkitekto-talde batekin jarri ginen harremanetan. Dagoeneko
prest dute egiteko eskatu genien dokumentua. Lau egoera posibletan zerrendatu dituzte herriko eraikinak:
1) ikuskapena egin eta egoera erregularrean daudenak, 2) ikuskapena egin eta zuzenketak egin gabe dituztenak (1, 2 eta 3. graduko zuzenketak egin behar dituztenak; 4 eta 5. graduko zuzenketak egin behar
dituztenei ez zaie epe jakinik jartzen), 3) ikuskapena egitea datozen hilabeteetan tokatzen zaienak, eta 4)
ikuskapena egiteko epea pasata daukatenak.
Etxe-jabe guztien datuak eguneratzen ari gara orain. Ikuskapena egitea datozen hilabeteetan tokatzen zaizuenoi gutuna bidaliko dizuegu gogorarazteko; eta, ikuskapen-epea pasata daukazuenoi eta oraindik zuzenketak egiteko dituzuenoi,epe motzean telefonoz deituko dizuegu, egokiago ikusi baitugu horrela egitea,
batetik, zuen egoeraren berri emateko eta, bestetik, ikuskapena egin ez izanaren arrazoien berri zuzenean
jasotzeko.
Egoeraren jakinaren gainean jartzeko lehen hartu-eman honen ondoren, etxe-jabeen eta Berastegiko Udalaren arteko harremana gutun bidezkoa izango da, eta EITen jarraipena hiruhilero egingo dugu arkitektotaldearekin.
5. A-15 autobideko atseden-lekuan ur-depositua: Gipuzkoako Foru
Aldundiak aurrera eramandako lanak ditugu hauek, A-15
autobidean dauden tuneletan beharra sortuz gero erabiltzeko.
Gorosmendira doan bidean baden edo zanja berri batzuk egin
dituzte, modu naturalean eta kostu handiko lanik gabe, ura bertan
jaso eta depositura bideratzeko. Nahikoa ez balitz, ura inguruan
dauden emarietatik eramateko aukerari helduko liokete.
6. Lursailetako hesiak aldatzea:Lursailak inguratzen dituzten hesiak aldatu edo berriak jarri behar badira,
honakoa da jarraitu beharreko prozedura: zoru ez-urbanizagarrian nahiz urbanizagarrian, hesia edo
alanbrea soilik aldatu behar izanez gero, ez da udal-lizentziarik beharko, baina hesolak aldatu behar
badira edo itxitura berri bat egin behar bada, bai. Azken bi kasu hauetan eta zoru ez-urbanizagarrian,
ezarriko den hesola edo itxitura berria bide publikotik metro bat atzerago ezarri beharko da; zoru
urbanizagarrian, aldiz, mugak ezarrita egoten dira, eta ez da bide publikotik distantziarik utzi behar izaten.

7. Ibilgailuak aparkatzeko araudia: Herrian eremu publikoan behin eta berriz errepikatzen diren
arau-hausteak direla medio, hartuta dauden ohitura desegokiak alde batera utzi eta jokabidea
zuzentzeko eskatzen dizuegu: 1) ez utzi ibilgailurik espaloi gainean, oinezkoen segurtasuna arriskuan
jartzen baita, 2) ez jarri ibilgailurik herriko plazara sartzeko barreraren inguruan, oinezkoei pasabidea
oztopatzen baitzaie,3) ez utzi autokarabanarik, gurdirik edo erremolkerik ibilgailuentzat markatutako
aparkalekuetan, eta 4) ez utzi ibilgailurik herriko komertzioetara datozenentzat erreserbatutako gune
gorrietan, erosketak egiteko ez bada.

8. Ategiko eremuaren hurrengo fasea: Ategiko eremua eraikitzeko baimena duen enpresarekin harremanetan jarri gara; herritarrekin egin asmo denaren inguruko informazioa emateko
bilerak egiten hasi gara, eta, epe motzean udal-ordenantza berri onartuko dugu etxebizitza hauen hautagaiak bete beharreko
baldintzak onartzeko.Eraikiko liratekeen etxebizitzak tasatuak
izango lirateke eta araudi berrira egokituak; beraz, hasierako
proposamenak aldaketa batzuk izango ditu.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
9. Udalak Finantzatzeko Foru Funtsa. 2020ko kontuen likidaziorako aurreikuspena: COVID 19a
arrazoiketaren oinarri hartuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazi zigun behin-behinean murrizketa izango
genuela harengandik urtero jasotzen dugun diru-ekarpenean, eta halaxe izan da. 2020rako 798.300€ko
aurreikuspena egitea aholkatu zigun Aldundiak, eta 696.181,37€ izan dira jaso ditugunak: Aldundiaren
zenbakiei begiratuz gero, 93.119,63€ gutxiago. Guk, ordea, azken urteetako lan-ildoari eutsiz, zuhur jokatu
eta Aldundiak aholkatutakoa ez, aurreko urtean jasotako kopurua aurreikusi genuen 2020ko aurrekontuan;
hau da, Udalak Finantzatzeko Foru Funtsetik 750.000€ jasoko genituela aurreikusi genuen. Eta, beraz, gure zenbakien arabera, 53.818,63€ gutxiago dira jasoko ditugunak.

10. Ordenantza fiskalak: Zehaztu ditugu 2021 urteari begirako udal-zergak eta tasak arautuko dituzten
ordenantzak.Hauexek ditugu zuzeneko 5 zergak: 1) Landa izaerako ondasun higiezinen gainekoa, 2) Hiri
izaerako ondasun higiezinen gainekoa, 3) Trakzio mekanikoko ibilgailuen gainekoa, 4) Hiri izaerako lurren
balioaren gehikuntzari dagokiona eta 5) Jarduera ekonomikoen gainekoa.Bost hauen diru-bilketa
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentutik egiten da, eta ondoren egiten die
diru-ekarpena aldundiak udalei. Eraikuntza eta instalazio-lanei ezartzen zaien zerga bai, udalak berak
biltzen du, eta zeharkako zerga honen portzentaia %4an mantenduko dugu.
Azken urteotan,udal-zergen zenbatekoa zehazteko, Kontsumorako Prezioen Indizeak (KPIk) abuztuan
markatutako balioa hartu izan dugu aintzat, besteren artean. Aurtengo indizea%1aren azpitik geratu da;
hala ere, eta txikia izanagatik, igoera aplikatzea erabaki dugu, ondoren azalduko ditugun arrazoiengatik.
Berastegin urte askoan udal-zergek ez dute eguneraketarik izan, izoztuta egon dira, gure ustez, udalfuntzionamendu egoki batek izan ohi dituen beharretatik urrun. Azken urteetan, ordea, udal-gobernuan
egondako taldeek Berastegik zergen arloan ere eskualdeko antzeko tamainako udalerrien antzera joka dezan bilatu dute, hartarako zergak igo eta eguneratzearen alde eginez. Gure udal-gobernuak ere bat egiten
du jokabide horrekin: zerga-igoeraren truke udal-zerbitzuak indartuz eta areagotuz, noski. Oraindik ere aldea badagoen arren, bagoaz pixkanaka udal-zergen eta herrian eskaintzen diren zerbitzuen arteko orekara
iristen.
Bestalde, udal-tasak edo udalak eskainitako zerbitzuren
bat erabiltzeagatik herritarrei egiten dizkiegun kobrantza
gehienak bere horretan mantenduko ditugu: fotokopiaeta fax-zerbitzuarengatikoa, etxez etxeko zerbitzuarengatikoa, Ategiko etxebizitza babestuak erabiltzeagatikoa,
etxebizitzen lehen erabilera baimenarengatikoa, postuak
jartzeagatikoa, lur/lurrazpi/lurgain publikoa erabiltzeagatikoa, udal-jabetzako lurrak erabiltzeagatikoa, frontoiko eta
futbol zelaiko argiteria erabiltzeagatikoa, telekomunikazio
-operadoreei kobratzen zaizkien tasak, etab.
Hori bai, hondakinen tasari urtean 2€ko igoera aplikatzea erabaki dugu; batetik, herrian dugun zerbitzua
osatua delako eta hobekuntzak egiten jarraitzen dugulako; eta, bestetik, Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioak errefusa Zubietako erraustegira eramateagatik toneladako kobratzen digun kopurua bikoiztu
egin digulako udaloi.
11. Lan-poltsak osatzeko deialdia: COVID 19ren pandemiak sortu dizkigun behar bereziei eta
aurrerantzean sortuko diren beharrei erantzuteko, udal-lanpostu diren udal-eraikinetako garbitzaile eta
etxez etxeko udal-langileen lan-poltsak osatzeko deialdia ireki genuen azaro hasieran. Lehenengoari
dagokionez, 6 lagunek eman dute izena; eta, bigarrengoan, 4k. Bakoitzaren dokumentazioa, formakuntza
eta esperientzia aztertuta, laster osatuko dugu behin betiko zerrenda.
12. Udal-langileen plantillan aldaketak: 2019ko maiatzean Berastegiko Udaleko kultur eta
gazteria-dinamizatzaile lanetan hasi zen jardun erdiz Garazi Otxandorena. Sail horretako beharrak kontuan
hartuta, 2020ko maiatzetik jardun osoan ari da.
Bestalde, 2020ko irailetik Unai Mendikute ere jardun osoan ari da lanean; eta, beraz, bi herri-langile ditugu
orain urte osoan zehar jardun berarekin.
Gizarte-langilea den Edurne Zubillaga, berriz, astean 12 orduko lanaldia izatetik 14 ordukoa izatera pasako
da. Orain artean bezala, asteazkenetan eta ostiraletan egongo da Berastegin, baina bi egunetan jardun
osoan.
Gaztematikak garrantzitsu ikusten du haurrekin, nerabeekin eta gazteekin suspertzaile-lanak egingo dituen
pertsona bera izatea,haien guztien erreferente bihur dadin. Berastegiren kasuan, Garazi Otxandorena bera
da suspertzaile-lanetan dabilena.
Zerbitzua lehen momentutik bere osotasunean eskaintzea ezinezkoa zenez, behar handiena nerabeengan
antzeman genuen, eta adin tarte horretan ekin genion esku-hartzeari. Ekipamendu edo baliabide gisa,
Gaztelekua darabilgu nerabeekin. Helburuak lortzeko, ordea, hasierako funtzionamendua aldatu beharra
ikusi genuen. Hargatik, iazko urrian itxi egin genuen Gaztelekua eta abenduan zabaldu berriro,
funtzionamendu ezberdinarekin. Esan beharra dago aldaketek emaitza onak izan dituztela eta balorazio
positiboa egin dugula.

Ikasturte honetan ere martxan dugu Gaztelekua, Gaztematikak proposatutako protokoloa oinarritzat
hartuta. Asteazken eta ostiral arratsaldeetan zabaltzen da eta hilean larunbat batean. Pandemia garai
honetarako, taldeak murriztuta daude.
Nerabeen adin-tarteari forma emanda, pasa den udan haurren adin-tartearekin hasteko apustua egin
genuen eta gabonetako oporraldian ere eman diogu jarraipena. Aisi edo denbora-libre hezitzailea dugu
zerbitzuaren oinarri, eta haurrekin eskuhartzeko espaziorik egokiena udaleku irekiak antolatzea zela iruditu
zitzaigun. Halaxe egin genuen: ekainaren 22tik uztailaren 30era Goizak Lagunartean izeneko udaleku
irekiak antolatu genituen, eta berdin abenduaren 22tik urtarrilaren 5era, neguko eskaintza Gabonak
Lagunartean izendatuta. Udako zerbitzuan 2 eta 12 urte bitarteko 53 haurrek hartu zuten parte, eta
negukoan 43k. Protokoloa errespetatuz, adinaren araberako talde txikiak osatu ditugu, eta egunero bi
taldek hartu dute parte. Garazi Otxandorenaz gain, Amaia Azpiroz eta Maddi Rekondo aritu dira
hezitzaile-lanetan. Udako hezitzaileen kontrataziorako, 5.631,61€ko dirulaguntza jaso dugu Aldundiaren
Gazteria Departamendutik.
14. Liburutegi-zerbitzua: Ikasturte berri honetan, arratsaldeko ordutegian aldaketa txiki bat egin dugu:
16,00etan ireki eta, 19,00ak arte irekita egon beharrean, 18,00etan ixtea erabaki dugu. Esan goizez
zerbitzua erabilgarri dagoela; udal-bulegoetatik pasa eta bertan emango zaizue zerbitzua, edo zabalduko
atea espazioa bera erabiltzeko. Egoera normaltasunera itzuli bitartean, haur-txokoa itxita mantenduko dugu, ezin baitugu bermatu erabiltzaile batetik besterako tartean beharrezkoa den desinfekzio-lana.
Bestalde, urtero bezala egina dugu udal-liburutegiei begirako dirulaguntza-deialdietan eskaera. Hauexek
izan dira onartu dizkigutenak: liburu-funtsak berritzeko laguntzetan, liburutegirako liburu berriak erosteko;
teknologia berriei zuzendutako laguntzetan, erosi dugun ordenagailu berri bat hornitzeko; eta,
irakurzaletasuna bultzatzeko laguntzetan, udaberrian, Liburuaren Egunaren atarian, antolatzen dugun mikro-ipuin lehiaketa eta urtean zehar antolatu ditugun bi ipuin-kontaketa hornitzeko. Guztira, 3.269,19€ eskatu eta 2.331 € jaso ditugu.
15. Ategi taberna eta jatetxea kudeatzeko lehiaketa: 2020ko ekainean Ategi taberna eta jatetxearen
kontzesio-hitzarmen berria egitea tokatzen zitzaigun; eta, proposamen berriak aurkezteko epea amaituta,
Maite Goikoetxea Zabaleta izan da beste bi urterako kontzesioa lortu duena (bi urte gehiagoz luzatzeko
aukerarekin).

16. Eskolaz kanpoko zenbait ekintzaren antolaketa
berria: 2020-2021 ikasturteari begira, zenbait
aldaketa gauzatu ditugu haurren eskolaz kanpoko
ekintzen eta helduentzako ikastaroen eskaintzetan.
Helduentzat, aurten, honako eskaintza hauek jarri
dira martxan: mantenimendu-gimnasia, pilates, zumba, ingelesa eta joskintza. Euskara ikasteko ikastaroa ez da aurrera atera; 12 lagunek eman zuten izena, baina taldea osatzeko maila beretsuko 6 lagun
behar, eta ez da hartarako aukerarik izan.
Bestalde, haurrentzako euskal dantza, musika eta eskola-kirolaren ardura Berastegiko Udalak izango du
aurrerantzean. Tolosako Udaberri dantza-taldeko Miren Nazabal etortzen da astero, astelehenetan, haur
eta helduen taldeei euskal-dantzak irakastera, eta hilean behin, larunbatez, haurrei dantza-soka
erakustera. Eta solfeoa eta musika-instrumentu ezberdinak (gitarra, panderoa, trikitixa, txistua eta pianoa)
jotzen irakastera Tolosako Isidro Larrañaga musika-eskolako irakasleak etortzen dira.
Eskola-kirola, berriz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
bidez egiten den kirol-eskaintza da, baina haren
kudeaketaren ardura udal, ikastetxe edota elkarteren
batek izaten du. Bete beharrekoak diren hainbat
jarraibide tekniko zein burokratiko ditu programa
honek, elkarte batek (gure kasuan, Beasti Guraso
Elkarteak) kudeatzeko zail izan daitezkeenak.
Hargatik erabaki genuen eskola-kirolaren ardura geure gain hartzea eta bide batez kudeaketa eredua aldatzea.

Gaztematika programarekin lotura eginez, 4 eta 12
urte arteko neska-mutilentzat egin du eskaintza
gure udal-gobernuak: eskola-kirolaren barrukoak
diren Jolas Hezi, Kirol Multzo eta esku-pilota ikastaroak dauzkagu martxan.

INGURUMENA eta ENERGIA
17. Eliz atariko hondakinen gunean txukunketak: Aurreratu genizuen bezala, elizatariko gunean hainbat
txukunketa-lan eta zerbitzua osatzeko beste zenbait lan egin ditugu. Edukiontzi urdin eta hori berri bana
ezarri ditugu eta auzokonpostagailu berriak ere bai: bata, eliz atarian; eta, bestea, Ategiko eremuan.
Bi auzokonpostagailuen kostua 9.357 €koa izan da eta 2.025,6 €ko dirulaguntza jaso dugu hartarako.
Bestalde,
herritar
batzuek
Garbigunera
eramatekoak diren hondakin-mota ezberdinak uzteko ontzi berriak
egin dituzte, herrian
erabiltzeko, eta eliz atarian ezarri ditugu:
egurrak, traste zaharrak, metalak eta plastiko gogorra
uzteko
izango
dira.
Herritarrok
erabiltzeko zerbitzua da, zalantzarik gabe; baina
erabilera egokia emateko eskatu nahi dizuegu.
Informazio-panelek argi adierazten dute zer non utzi, eta zentzuzko neurrietan uzteko eskatzen dizuegu.
Neurri edo kopuru oso handian atera behar izanez gero, zuzenean Garbiguneren batera eramanda hobe.
18.Desbroze edo sasia mozteko lanak: Belarmendikoak aritu dira,ohi bezala, eta hauexek izan dira garbitu
dituzten eremuak: Ipuliño, Berroa, Joanluzeneko iturritik Berroarako bidea, San Sebastian ingurua,
Lurgainetik Errekaldeneko bordarakoa eta Jolutzene aldea, Mugara bidean autobia parera iritsi arteko
bidea eta Arriñe Bordatik herri alderakoa. Guztira, 28 ordu pasa dituzte sasi-garbitze lanetan.

NEKAZARITZA,ABELTZANTZA eta BASOGINTZA
19. Gorosmendi-Ipuliñoko larre komunalak: Abenduaren 17an izan genuen urteko batzarra, eta bertan
2020an egin diren eta 2021ean egingo diren lanen inguruan hitz egin genuen.
Maiatzaren erdialdetik aurrera hasi ziren eskaera egina zuten ganaduzaleak ganadua sartzen. Larreratu
den ganaduari buruz, 275 ardi, 36 behi eta 5 behor izan dira larreez gozatu dutenak,eta
ganaduzaleengandik jaso den diru-sarrera 685 €koa izan da. Ganaduzaleen artean sei auzolanegin dira
urtean zehar, itxiturak berritzeko eta garo eta ote-jotzeak egiteko. 2020an zehar egindako lanen kostua
27.183 €koa izan da; eta, hartarako, Berastegiko Udalak 20.000 € jarri ditu eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
7.183 €.
2021ari begira lur-laginak hartuko ditugu beste behin ere aztertzeko eta larreen eremuan zer ongarri eta
zenbat behar den jakiteko. Horrez gain, harrapalekua ere egingo dugu. Esan, bestalde,aurten ganadua
herriko larreetan larreratu nahi duzuen ganaduzaleok udaletxera jo dezakezuela, eskaera-orria betetzera.
Eta, puntua bukatzeko, Gorosmendi eta Ipuliño aldeko herri-larreen proiektua herri proiektua dela
gogorarazi nahi dizuegu, eta eremuaren zaintza denon egitekoa dugula. Askotan zenbait ibilgailuren
erabilera okerra dela eta, kalte nabarmenak izaten ditu. Jakitun gara beti ez garela herritarrak izango
erabilera desegokiaren erantzuleak, baina guztion ardura da horrelako gertaerak ikusiz gero
udal-gobernuari jakinaraztea.

20. Herriko basoetan egur-ateratzeak: 2019an esleitu
genituen Uliko basoa ateratzeko lanak eginak ditugu
dagoeneko. Maderas Leizaran S.L.ri esleitu genizkion
lanak,
berea izan zen aurkeztu zen proposamen
bakarra, eta lanak egin eta egurra jasotzearen truke
eskaini duen kopurua 23.450€koa izan da. Guztira,
860metro kubiko atera dira.

Herriko basoetan esku-hartze gehiago egiteko eskaera egina dugu Aldundian: soilketa-lanak Zapateron
bordan (Rodal B 23) eta Zedron bordan (Rodal B 12 eta B 13), eta bakanketak Ipuliñon (Rodal B 28, B 29
eta Rodal A 11). B23 eta B12koak onartu dizkigute, eta dagoeneko lehiaketa irekia argitaratu da eta eskeintzak aurkeztu daitezke.
Gainerako eskaeretan, ezezko erantzuna jaso dugu, basoa ez dagoelako egoera onean. Bakanketarik egiterik ez, baina bertan egokien ikusten dugun eran jarduteko baimena bai, badaukagu.

21.Banda marroia gaixotasunaren aurkako proba:
Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritzarekin
elkarlanean, pinuei eragiten dien banda marroia
gaixotasunaren jarraipena egiten ari da Leitzaranen
eta Gipuzkoako beste zenbait pinuditan. NEIKER
Tecnalia Nekazal Ikerketarako Erakundea da
gaixotasunari aurre hartzeko pilotu-plan esperimentala
martxan jarri duena. Gipuzkoako basoen 260
hektareatan aire bidezko tratamendua aplikatu dute
helikopteroz. Bi produkturekin egin dute proba,
sailkatuak dituen bi produkturekin. Orain ikusi eta neurtu beharko tratamenduaren eraginkortasuna
zenbaterainokoa den. Horren jarraipena ere NEIKER Tecnaliak egingo du.
22. Baserri-bideen dirulaguntza bertan behera: COVID19a dela eta, esan bezala, Gipuzkoako Foru
Aldundiak egokitzapenak egin ditu bere aurrekontuan, eta azken urteetan onartu izan duen
baserri-bideetarako dirulaguntza bertan behera utzi du. 2020an egin ditugun lanak 2019an onartu
zizkigutenak izan dira: Joanluzenea eta Iturbe arteko lanak eta Amerialdetik Ollokira doan bidea. Egindako
gastua 21.598,5€koa izan da, eta jaso dugun dirulaguntza 18.670,91€koa.

23. Txakur-kakak:Txakurrak dituzuen jabeoi haiek
sortutako hondakinak jasotzeko eskaera luzatu nahi
dizuegu berriz ere. Askotan jasotzen ditugu gai honen
inguruko kexak udal-ordezkariok, eta zenbait edukiontzi
ere jarri genituen irtenbidetzat herriko hainbat puntutan.
Udalak inguruaren zaintzaren ardura du, dudarik gabe;
baina txakur-jabeok ere zenbait betebehar badituzuela
gogorarazi nahi dizuegu, horien artean txakur-kakak
biltzekoa.

GIZARTE ZERBITZUAK
24.Etxebizitza babestuetan erabiltzaile berria: Azaroaren hasieratik hirugarren pertsona bat bizi da
apartamentu babestuetan. Hiru dira, beraz, bertan bizi direnak eta dauden etxebizitzak okupatuta daude.
Beste bi erabiltzailerentzat ere badago lekua, baina sartzea pentsatuz gero, beste batekin elkarbanatu
beharko lukete bizilekua.

KULTURA eta KIROLA
25.Irakurle-taldea: Martxan da dagoeneko Berastegiko irakurle-taldea. Urtarrilaren 14an egin zen lehen
saioa, 18:00etan, udal-liburutegian, eta Karmele Jaio
idazle gasteiztarraren “Aitaren etxea” nobela izan zen
mintzagai. Otsailaren 18an egindako bigarren saioan
berriz, Amets Arzallus eta Ibrahima Baldek idatzitako
“Miñan” liburua. Ione Gorostarzu izango da taldearen
dinamizatzailea. Hilean behin elkartzeko asmoa du
irakurle-taldeak eta Berastegiko Liburutegian eskuratu ahal izango den liburu jakin bat irakurrita ekarri eta
taldean hartaz hitz egin eta hausnartzea izango da
helburua. Herritar oro dago gonbidatua taldean parte
hartzera, eta tarteka idazleak gonbidatzeko asmoa
ere badaukagu.
Hurrengo saioa martxoaren 25ean izango da, eta
Uxue
Alberdi
Elgoibartarrak
idatzi
duen
“Dendaostekoak” liburua landuko da.
26. Aurrera eramandako kultur ekitaldiak: Ekainean San Juan sua egin genuen, sarrera mugatuarekin eta
beharrezko osasun-neurri guztiak beteta. Hala ere, urteroko herri-afari eta ondorengo festarik ez zen izan.
Salontzoak ohi bezala ospatzeko aukerarik ere ez genuen izan, baina festa-egun izango zirenetan hainbat
kultur ekitaldi antolatu genituen, hauetan ere beharrezko osasun-neurri guztiak hartuta. Kultur Astea bertan
behera utzi behar izan genuen, momentu hartan herrian geneukan osasun-egoerak ez zuelako hartarako
aukerarik uzten; aurrera eraman genuen ekintza bakarra Argazky Rallya izan zen. Gaitzat Salontzo jarrita,
30 lagunek hartu zuten parte Rallyan, eta hauexek izan ziren sarituak: Uxue Otaegi, Eneko Labaien eta
Irati Saizar. Azaroaren 25a ere ez genuen ahaztuta pasa, eta aurrez aurreko ekitaldirik egiteko modurik
ikusten ez genuenez, herritar askoren artean osatutako bideo bat prestatu eta zabaldu genuen herrian
zehar, indarkeria matxistaren aurkako egunaren harira.
Abenduaren 19an Azoka Berezia ospatu genuen. Herritarroi soilik eman genizuen azokan parte hartzeko
aukera, eta animalien erakusketaz gozatzeko aukera ere izan genuen, XII. ardi, ahari eta bildots-lehiaketa
tartean. Urteroko gazta-lehiaketak ere izan zuen bere lekua azokaren XXIX. edizioan. 9 gaztagilek hartu
zuten parte. Sari-banaketak, berriz, honela geratu ziren: ardi onenarena Bideaurreko Jon Salbarredirentzat,
bildots onenarena Maiezkoneko Jon Matxinearentzat eta aharirik onenarena Martintxone Txikiko Iker
Ugartemendiarentzat. Gazta-lehiaketan irabazle Joseinazio Ugartemendia izan zen, bigarren Koro Artola,
hirugarren Iker Ugartemendia, laugarren Hipoli Lasarte eta bosgarren Jabier Saralegi.
Bestalde, abenduaren 21ean, astelehena, 16:00etan, Ehiztari
ehizatua antzezlana ikusteko aukera izan zuten, handi eta
txikiek, Patata Tropikala taldearen eskutik, frontoian.
Abenduaren 26, larunbata, 19:00etan, Erik eta Win antzerki-,
bertso- eta musika-emanaldia izan genuen, Buhameak
taldearen
eskutik.
Abenduaren
29an,
asteartea,
17:00etan, Transexualitateari buruzko bizipena hitzaldia izan
genuen nerabeentzat, Naizen elkartearen eskutik, erabilera
anitzeko gelan. Urtezahar egunean, berriz, urteroko kros
herrikoirik ez, baina nahi zuenak urtea korrika eginez bukatzeko aukera izan zuen. Eta urtarrilaren 2an, larunbata,
19:00etan, Dama Beltzak kantu-emanaldia eskaini ziguten
Estitxu Pinatxo eta Mikel Santxezek frontoian.
27.Arrateko errota: Burdina taldeak eraikina berreskuratzeko zenbait lan egin ditu herri-langileen
laguntzarekin: ingurua eta bi erroten arteko kanala garbitu dute, alokatutako makina txiki bat erabiliz.
Berreskuratze-lan gehiago egiteko, ordea, errotaren jabetza norena den argitu eta paperak zuzendu
beharra dago: eremuaren 15/60 Tolosako Iurreamendi egoitzaren izenean dago, 44/60 jabe partikular
baten izenean eta 1/60 immatrikulatu gabe. Tolosako Udalak adierazi digunez, zenbait pauso emanda,
Tolosako Udalarena izatera pasako da Arrateko errotaren eremua. Orduan berriz ere harremanetan
jartzekoak gara.

MOTZEAN
28. Gaztainondo Jubilatu Elkartekoentzat yoga ikastaroa: Covid 19aren pandemia iritsi aurretik, elkartean
bertan egiten zuten yoga parte-hartzaileek. Ikasturte berriarekin batera, ordea, udaletxeko erabilera
anitzeko gelan eskaintzen ari gara jarduera, bete beharreko osasun-araudia eta neurriak betetzeko leku
egokiagoa genuela ikusita.
29.UEMAren zerbitzuak: Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak bertako kide garen herrioi eskaintzen
dizkigun hainbat zerbitzu erabili ditugu azken hilabeteotan. Herrira etorri berri direnentzako esku-orriak
prestatu ditugu; bertan herrian zein eskualdean eskaintzen diren zerbitzuen informazioa emango zaie iritsi
berriei. Herriko taberna eta ostatuetan martxan jarri den "Bertatik Bertara" kanpainan ere parte hartu dugu;
mahai-gainekoak eman zaizkie herriko ostalariei, eskaintzen duten zerbitzuarekin lotura duten oinarrizko
zenbait hitz hainbat hizkuntzatan idatzita dituztela bertan. Eta Berastegiko Udalaren hornitzaile diren
enpresa batzuei haiekiko harremana euskara hutsean izateko gonbidapena ere luzatu diegu; normalean
euskaraz harremantzen garen 8 enpresarekin hasi gara, eta egin duguna fakturak eta bertako kontzeptuak
euskaratzea izan da.
30. Euskaraldiarekin bat: Azaroaren 20tik abenduaren
4ra arte Euskal Herri zabalean antolatu eta egin zen
Euskaraldia izeneko ariketa sozialarekin bat eginez,7
arigune antolatu ziren herrian: Udalean, Gaztelekuan,
Guraso Elkartean, Gaztainondo Elkartean, Uli harategian eta Farmazian. Guztira, 175 lagunek eman zuten
izena Berastegin Euskaraldian.
31. Hidrogarbigailuaren erosketa: Herriko kaleen eta hainbat txokoren garbiketa egokia egiteko,
hidrogarbigailua izango dugu hemendik aurrera. Urlan enpresan egin dugu erosketa, 1.500 € ordainduta.
32. Igeldoko esnea: Konfinamendu garaian, maiatzean, hain zuzen, hasi ginen herrian Igeldoko esnea
erosteko aukera eskaintzen;eta,eskaria badagoenez, jarraipena ematen ari gatzaizkio. Ostiraletan etortzen
da, ekoizlea bera, eskola-atarira; 17,45etik 18,45era egoten da bertan esnea saltzen. Whatsapp-taldea egin
dugu herrian, eskaera aldez aurretik egiteko, nahiz eta egunean bertan ere eta eskaera egin gabe ere,
erosteko aukera izaten den.
33. Podologo-zerbitzua: COVID19a dela eta, Gaztainondon ematen zen podologo-zerbitzua orain
udaletxeko erabilera anitzeko gelan eskaintzen ari gara, espazio aldetik aukera gehiago dagoelako bertan
osasun-araudia betetzeko eta garbiketa ere errazago berma dezakegulako. Izen-ematea udal-bulegoetara
deituta egin liteke (943 683000), eta etortzekoa den egunen berri herriko paneletan eta sare sozialen bidez
ematen dugu.
34. Azken lantxoak: Egurrezko 3 banku berri jarri ditugu Arriamuinon, herriko biltegiaren ondoan eta
Arretxeko iturriaren alboan, bakoitza bere pedalekin.Herriko plazatik elizara doan bidean, Matxine atarian,
eskola inguruan, Arrue etxeari begira,eta Ategi kanpoaldean ere jarri ditugu eserlekuak. Plazako harrizko
eserlekuak, bestalde, egur-oholez estali eta babestu ditugu eta Ategi atarian esfortzu-makinak eta
Gaztainondon bi zinta jarri ditugu, ariketak egiteko. Bizikletak uzteko lekuak ere jarri ditugu, herriko plazan
eta Ategi taberna eta jatetxearen kanpoaldean. Eta, bukatzeko, Antziolako bidegurutzetik Ariztun auzorako
bidean, errepide bazterrean, egurrezko baranda jarriko dugu laster.

35. Tramankulu arriskutsuen agerpena: Otsail hasieran, tramankulu arriskutsuak agertu dira Berastegiko
mendietan. Herritar asko arriskuan jarri ditu baten
baten edo batzuen ekintza honek, eta herritar batek
min ere hartu du, halako bat zapalduta. Zentzuz eta
arduraz jokatzeko eskatzen diegu intentzio txarrez
kaltea eragin asmoz dabiltzanei. Jakin ezazue gure
udal-gobernuak guztiz gaitzesten dituela horrelako
jokabideak.

