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HIRIGINTZA
1. Plazaren itxiera: Abuztuaren 4tik oinezkoentzat lehentasunezko eremu bihurtua
dugu plaza; ibilgailuentzat, berriz, eremu itxia edo mugatua. Hala ohituak ez
bageunden ere, hala izan behar duela sinistuta gaude udal gobernuko ordezkariok eta
hargatik hartu dira hartu diren neurriak.
Plazan garajeak dituzten bizilagunei mandoak emateaz batera, lorontzi handiak eta
pibote finko eta mugikorrak jarri genituen, eremuak hartu duen izaera berriaren
seinale. Izan dira, hala ere, era bateko eta besteko eragozpenak: Dendaberri eta
Kakone arteko pibotea drenaje arazoengatik hondatu egin zen (konponduta dago
dagoeneko); Erretoretxe ondoko pibotea ere hondatu egin zen istripu bat tarteko;
eta Etxabene eta udaletxearen arteko pibotea, berriz, hartu eta eraman egin du
norbaitek. Eragozpen horiek direla medio, ez da plaza behar bezala ixteko modurik
izan oraingoz, eta Dendaberri eta Kakone arteko pasabideak zabalik jarraitzen du.
Hala eta guztiz ere, esan eta berriz ere gogorarazi nahi dizue udal gobernuak plazak
ibilgailuentzat itxita jarraitzen duela eta halaxe jarraituko duela aurrera begira ere;
autobus zerbitzuarentzat, garajedun bizilagunentzat eta goizetan zamalanetan
dabiltzanentzat bakar-bakarrik izango da irekia. Aparkatzeko lekuak jarri dira eta
leku berriak jartzeko moduak ere aztertzen gabiltza. Uretako etxearen pareko
bihurgunea zabaltzeko aukerak ere lantzen ari gara.
2. Irisgarritasun planak bultzatzeko laguntzak:
Martxan da Eusko Jaurlaritzak 3 urtetan zehar
banatzeko deitzen dituen laguntzen deialdia.
Udal gobernuak plaza berritzeko proiektuaren
lehen fasea aurkeztuko du, hau da, plaza osoa
berdintzeko eta hormigoitzeko plana.
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Eskualdeetako landa garapeneko agentziek lehenetsi eta babestutako proiektuek
badute beren puntuazioa laguntzak jasotzeko orduan, eta gure kasuan esan behar da
Tolomendik etorkizuneko proiektu garrantzitsutzat duela Berastegiko plazaren
eraberritzea. Albiste ona da hori guretzat.
2016an 150.000 euro, 2017an 1.850.000 euro eta 2018an 1.000.000 euro ditu Eusko
Jaurlaritzak

banatzeko;

hiru

urtetan

zehar

proiektua

aurrera

eramateko

diru-laguntza jasoko bagenu, aurtengo justifikazioa aurreproiektua egiten gastatu
dugun kopuruarekin egingo genuke.
3. Zaraguetaneko urbanizazio plana: Herrirako diseinatutako irisgarritasun planaren
barruan eginbeharreko jotzen genuen obretako bat martxan da dagoeneko.
Etxe jabeekin hitzarmena adostu bezain pronto eman
zaie hasiera lanei. Espaloi berria egiteko obren ardura
Sasoi enpresa eraikitzaileak izan du. 61.500 euroko
aurrekontua du obrak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko
Lurralde Orekatik 20.400 euroko laguntza onartu
digute proiektu honetarako.
4. Bideak konpontzeko lanak: Bideaurre parean eta eliz ataritik Izotzalderako
bidegurutzean orain dela aste batzuk ireki ziren zuloak konpondu dituzte dagoeneko
herri langileek.
Bestalde, herrian hainbat puntutan egin nahi ditugun asfaltatze lanetarako
aurrekontua eskatua diogu Asfalto enpresari: Amerialdeko zatirik txarrenean,
Izotzalden bi bihurgunetan, elizatik Arbide aldera doan bidean eta Ariztun aldera
dauden zuloak tapatzeko.
5. Kanposantuko obra: Aurreratu genuen bezala, kanposantu zaharreko erdiko
pasilloan nitxoak zeuzkaten familiekin hitzarmen bat sinatu du udal gobernuak.
Bertan zeuzkaten 3na nitxoen truke, kanposantu
berriko 3na nitxoren tasa ordaintzetik libratuko
dira nitxoen jabe zirenak. Kanposantu zaharreko
sarrera eta pasilloa irekitzeko lanak hasita daude
dagoeneko eta santu guztien egunerako bukatuta
izango dira.
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6. Herriko biltegi berriko lanak: Gartziarena Saralegi eraikuntza enpresa ari da eta
lanak aurrera doaz. Pare bat astetan amaituko dira.
7. Kale izendegi berria: Azken asteotan kale
izendegi berriaren harira, helbide berriaren
berri

ematen

duten

jakinarazpenak

iritsi

zaizkizue hainbat herritarri paperean buzoietara. Ez egin kasurik ohar horiei. Kale izendegi
berritua errebisatzen ari gara, eta akatsak
zuzendu

bezain

laster

jakinaraziko

zaizue

guztioi zuen helbide ofizial berria zein den.
8. Ordenantza berriak: Datorren urteari begira, bi ordenantza berri arautzea
erabaki du udal gobernuak. Bata, Artalekun materiala uztegatik herriko ez direnei
eskatu beharreko tasaren ingurukoa; eta, bestea, herriko materiala (mahaiak,
aulkiak, eszenatokia…) uzteagatik eskatu beharreko fidantzarena.
9. Portxeak ixteko araudia geldirik: Arauaren modifikazioaren tramitazioa eten egin
du Eusko Jaurlaritzak. Dirudienez, ingurumenari eragingo liokeen inpaktuaz ikerketa
bat egin beharra du aurrez enpresa batek. Ikerlana eskatuta dago dagoeneko.
10. Errepideetakoekin bilera: Modestoene parean abiadura murrizteko neurriei buruz
hitz egin du dagoeneko udal gobernuak errepideetako arduradunekin.
Irailaren 28an izan zuen bilera alkateak eta
bertan

Mallorkinatik

Modestoenera

bidean

ibilgailuentzat karril bakarra uzteko, espaloia
egiteko eta bi aldeetara minutuko iraupeneko
semaforoak jartzeko proposamena egin ziguten.
Lan hauek Aldundiaren esku egongo lirateke.

11. Balio katastralen eguneratzea: Aurreko herri batzarrean adierazi genuen bezala,
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2001etik berrikusi gabe zeuzkan etxebizitza eta lursailen
balio katastralak eguneratzeko erabakia hartu zuen. Ekainean zehaztu zituen balio
katastral berriak. Herritarrok Ondasun Higiezinen Gaineko Zergan edo kontribuzioan
ordaintzen dugun kopurua Aldundiak zehaztutako balio katastral horiei udalek erabakitako tipoa biderkatuta ateratzen da. Orain guri dagokigu tipoa finkatzea.
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Aurreratu genuen bezala, udal gobernuaren borondatea herritarrek OHZ edo
kontribuzioa oraingo baloreetan ordaintzen jarraitzea da. Hargatik, orain arte
0,146an geneukan tipoa %20 jaistea, hau da, 0,11ra jaistea erabaki dugu.
Herritarren batzuek euro batzuetako igoeraren edo jaitsieraren bat nabarituko
duzue ordaindu beharrekoan, Aldundiak etxebizitzen kalifikazioan aldaketak egin
dituelako; esate baterako, hemendik aurrera bizitza bakarreko etxebizitzek
gainerakoek baino kalifikazio altuagoa izango dute. Balio katastral berriek 2017ko
OHZan edo kontribuzioan izango dute eragina.

INGURUMENA
12. Ura ur agentziarekin izandako azken bilera: Uztailaren 7an bildu zen alkatea Ura
ur agentziako zuzendariarekin eta bi aztergai nagusi izan zituzten.
Alde batetik, herriko ur zikinak biltzeko lehendik egina dagoen kolektorearen
proiektua. Proiektu horren arabera, kilometro bat hoditerik milioi bat euroko kostua
luke; eta, beraz, ez da bideragarri ikusten, oso-oso garesti aterako litzatekeelako.
Udal gobernuak beste behin herrian daukagun saneamendu arazoari irtenbidea
emateko eskaera egin zion ur agentziari; kolektorearekin edo gabe, bestelako
sistemaren baten bidez. Araztegi naturalen aukera ere martxan da gaur egun hainbat
herritan. Ura-k bere aldetik Ur Kontsortzioarekin bildu eta aukerak aztertzen
jarraitzeko asmoa azaldu zuen.
Eta, bestetik, zelaiko errekaren arazoaz ere hitz
egiten zen bileran. Ur agentziakoak ez dira esku
hartze artifizialen aldekoak; lurra kendu eta harriak
sartzea ez dute irtenbide ikusten. Txosten bat
prestatzeko eskatu digute arazoa zertan den eta guk
zer proposatzen dugun azalduz. Herriko arkitektoa,
aparejadorea eta ingurumen teknikaria horretan dira.
13. Ur kontsortzioarekin bilera: Alkateak Ur kontsortzioarekin izan duen azken
bileran inbertsioetan egin beharreko hainbat lan adostu ditu. Tartean, Ur haundiko
depositutik Etxetxikira arteko tuberi jenerala berritzekoa. Hoditeri berria sartzeko
ireki behar den zatirik handiena herri bideetatik izango da, baina puntu batzuetan
lurjabe pribatuen sailetatik ere pasatu beharko dute. Hitz egin du dagoeneko
alkateak lurjabe horiekin, eta ez dute inolako oztoporik jarri egin beharreko esku
hartzeak egiteko. Laster hasiko dituzte lanak.
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14. Argiterian hobekuntzak: Herriko argiteria eraberritzeko
planaren barruan, zenbait kale argi aldatzea eta jartzea falta da:
villa

tipokoak

(plazakoak

bezalakoak)

bat

kontsultan,

bi

udaletxeko fatxadan eta beste bat Kakone ertzean; kejel
tipokoak (herrian zehar jarrita daudenak bezalakoak) bi eliz
atarian, bat aparkaleku berriko eskaileretan eta beste bi Eguzkialden. Eta Urdinarrainen lehendik dauden bi farolak aldatu eta 3
berri jarriko dira. Lan hauen aurrekontua 6.190 eurokoa da eta
Arelanek egingo ditu. Ariztungo bizilagunek ere eskaera egina dute auzoa argitatzeko, eta udal gobernua horretarako dauden aukerak aztertzen ari da dagoeneko.
15. Iturri bat plazako auzokonpostagailuaren ondoan: Herritarrek hondakin
organikoa auzokonpostagailura bota ondoren ontzia garbitu ahal izateko, iturritxo
bat jartzea erabaki du udal gobernuak auzokonpostagailuaren ondoan. Ea hartara
plazako iturria garbiago mantentzea lortzen dugun.
16. Energia aurrezteko planak egiteko laguntzak: 2011-2015 legealdian Gipuzkoako
Foru Aldundiak aurrekontu parte hartzaileak egiteko proposamena egin zien
eskualdeei, eta energia aurrezteko planetarako 60.000 euroko partida onartu zen.
Urtea amaitzerako xahutu beharra dago partida, eta hauexek dira

Tolosaldea

Garatzen-ek egin dituen proposamenak: bat, pobrezia energetikoan dauden etxeen
egoera energetikoa hobetzeko neurriak hartzea; bi, energiaren inguruko informazio
eta sentsibilizazio hitzaldi-tailerrak antolatzea; hiru, energiaren inguruko zalantzak
argitzeko bulego ibiltari bat eramatea herriz herri; lau, energiaren gaia jorratzeko
azoka bat antolatzea; eta, bost, eskoletan energia aurrezteko ikerketa txiki bat egin
eta aholkatzea. Epe motzean gure herrian ere zerbait egingo da gaiaren inguruan.

LEHEN SEKTOREA
17.

Lehen

sektorearen

azterketa:

Aurreratu

genizuen bezala, Fraisoro nekazaritza eskolako ikasle
bat

kontratatu

du

udal

gobernuak

herriko

nekazari, abeltzain eta artzainekin bildu, elkarrizketatu eta lehen sektoreak herrian bizi duen egoeraren
berri izateko. 50 elkarrizketa inguru lotu ditu guztira
langileak eta dagoeneko ari da bukaerako azterlanaren oinarri izango den materiala
osatzen. Irail, urri eta azarorako kontratatu da.
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18. Uliko bidean hormigoia botatzeko proiektua: 75.000 euroko aurrekontua zuen eta
35.000 euroko laguntza jaso da Tolomenditik proiekturako. 700 metro pasatxoko
bide zatia da hormigoitu beharrekoa. 2016a bukatu aurretik egin beharko dira lanak.
19. Mendi pistak konpontzeko lanak: Herriko hainbat mendi pisten egoera kaskarra
dela eta (tartean, Ameriko bordarakoa, Bokete aldekoa, Ariztundik Meaka
bordara artekoa eta Mugakoa), pistak hobetzeko lanak egiteko asmoa du udal
gobernuak.

Mustarko

eta

Ameraungo

presak

kudeatzen

dituen

zentral

hidroelektrikoak urtero ateratzen ditu errekak ekarritako hondakinak (batez ere,
harriak), eta pistak konpontzeko material hori erabiltzea aukera ona izan litekeela
ikusi dugu. 10-12 kamioikada material dauzkagun deskargatuta Artalekun. Lanak
herriko langileekin eta makineriarekin pixkanaka egiteko asmoa daukagu.

MOTZEAN
20. UEMAn sartzeko erabakia hartu izanaren inguruko salaketa: 2014ko ekaineko
batzar orokorrean sartu zen ofizialki Berastegiko udala UEMA edo Udalerri
Euskaldunen Mankomunitatean. Handik hilabete gutxi batzuetara helegitea jarri zien
Carlos Urquijo Espainiako gobernuak EAEn duen ordezkariak Berastegiko eta
Zeraingo udalei, UEMAn sartzeko erabakia hartu izanagatik. Ordutik epaitegietan
egon da kasua, Urquijok egindako beste hainbat eta hainbat salaketa bezala.
Uztailean, ordea, sententzia edo ebazpena atera aurretik atzera egin du estatuko
fiskaltzak eta erretiratu egin ditu Zerain
eta Berastegiko udalei jarritako salaketak,
neurri batean Eusko Jaurlaritzak apirilean
EAJ eta EH Bilduren babesarekin aurrera
ateratako Udal Legearen harira.
21. Wifi librerako instalakuntza lanak: Wifinet fundazioa sorlekua eta egoitza
Katalunian dituen gobernuz kanpoko erakundea da eta wifi konexio librearen aldeko
apustua egiten du. Udalekin hitzarmenak sinatu eta udalaren mendeko lokaletan
interneteko konexio librerako beharrezko azpiegitura eta instalakuntza lanak
egiteaz arduratzen da. Tolosalde guztian ari da instalakuntzak egiten eta hemen
Berastegin dagoeneko plaza, eskola, Urepele eta Ategiko instalakuntzak prest
dauzkate, nahiz eta oraindik seinalerik jaso ez. Herritar partikularrengana ere
zabaldu nahi dute zerbitzua.
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22.
Iritsi

Atariaren
da

harpidedunentzako

dagoeneko

udaletxera.

postontzia:

Kale

nagusitik

aparkaleku berrira doan pasadizoan jarriko da.
Udaletxean

eskaera

egiten

duten

harpidedunei

giltza banatuko zaie Ataria bertatik har dezaten.

23. Arkitekto taldea udaletxea ikustera: Irailaren 8an, arratsaldez, arkitekto talde
baten

bisita izan zuen udaletxeak. Herriko arkitektoak egurrezko eraikinen
eraberritzearen inguruan formakuntza saio bat antolatu
eta zuzendu zuen gremioko jendearentzat, eta goizeko
atal teorikoaren ondoren, atal praktikoa egitera etorri
ziren Berastegira, Berastegiko udaletxean egindako
eraberritze lanak eta batez ere egur lanak aztertzera.

24.

Ikurrin

berria

plazan:

Konturatuko

zinetenez, udaletxearen ondoan mastari lotuta
zegoen ikurrin zaharra kendu eta berria jarri da.

25. Ispilu berriak: Hainbat herritarren eskaerei erantzunez, ispilu berriak jarri dira.
Bata, Erretoretxearen atarian; eta, bestea, Arttoanerako bidean.

KULTURA eta KIROLA
26. Gazte eta helduei zuzendutako ikastaroak: Orain arte Beasti Guraso Elkarteak
antolatzen zituen gazte eta helduentzako ikastaroak udal gobernuak antolatuko ditu
hemendik aurrera. Izen-emateko epea bukatua da dagoeneko eta urriaren 3tik
martxan dira ikastaro gehienak. Hauexek dira aurten eskainiko diren ikastaroak:
mantenimendu gimnasia, pilates, yoga, zumba, capoeira, erromeri dantzak AIKOrekin,
euskara, ingelesa (DBHtik aurrera), trikitixa (DBHtik aurrera), txistua (DBHtik
aurrera), gitarra (DBHtik aurrera) eta joskintza.
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27. Bertso eskola ere martxan: Ikastaroen deialdia egin genuenean aipatzea ahaztu
bazitzaigun ere, esan behar da martxan dela aurten ere bertso eskola. Mikel Artola
bertsolari alegiarrak emango ditu eskolak, astean ordu eta erdiz, ostegunetan
19,00etan. Urriaren 13an hasiko dira eskolak eta doakoak izango dira. Ikastaroa
udalak finantziatuko du.
28. Ondare historikoak berreskuratzeko laguntza: Burdina taldeak Elutseko eta
Igeraldeko iturri eta labaderoak berreskuratzeko prestatutako proiektua aurkeztu
genuen Gipuzkoako Foru Aldundiko deialdira eta gure eskaera onartua izan da. 6.513
eurokoa da aurrekontua eta 2.000 euro jasoko ditugu laguntza honen bidez.
Gainerakoa udal aurrekontuetako kulturako partidatik jarriko da. Herri ondarearen
parte diren bi iturri berreskuratzeko balioko du.
29. Salontzoen balorazioa: Berritasun ugari izan da aurtengo Salontzoetan.
Eszenatokia eta txosna lekuz aldatu dira, herri afaria Sarayola cateringarekin
lehenbiziko aldiz plazan egin da, zahagi ardoa probatu da eta San Juan dantzetan
lehen aldiz neskak ere aritu dira dantzari mutilekin batera. Festen inguruan
balorazio ona egin du udal gobernuak. Guztira, Salontzoak antolatzen 31.224,29 euro
gastatu dira, eta Elduako Ama Birjinetan 2.014,63 euro.
30. Kultur Astea ate joka: Urriaren 27, 28, 29 eta 30ean eta azaroaren 3, 4, 5 eta
6an egingo da 2016ko Kultur Astea, urriko azken eta azaroko lehen astebukaeretan.
Ohitura

dugun

legez,

hitzaldi,

tailer,

ikus-entzunezko, musika, zine eta antzerki
emanaldiak

izango

ditugu

tartean,

ume

nahiz helduentzat, eta azken egunean azoka.
Herriko eta herritarren produktuez hornitutako postu ugari, baita argazki, arrozesne,
ahari, ardi, bildots eta gazta lehiaketak ere.
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