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HIRIGINTZA
1. Zubizabaleta eraikineko lanak. Bizikletak garbitu eta konpontzeko gunea: Eguraldiak laguntzen
ez zuelako eta material falta zuelako, lanak amaitzeko data atzeratzeko eskatu zigun lanean ibili
den INDENORT enpresa esleituak, eta onartu genuen eskaera udalbatzaren osoko bilkuran.
Lanak amaitzeko data berritzat ekainaren 14a jarri genuen. Hala ere, uztailaren amaieran eman
zien bukaera lanei kontratatutako enpresak, barne-arazoak eta gremioen falta izan dituela
argudiatuta. Hitza betetzen ez zuela ikusita, espediente zigortzailea jarri genuen martxan, txosten
tekniko eta juridiko bat eginda; eta orain ordaindu beharreko zigor ekonomikoa izango du
enpresak.
Bestalde, aurreikusi gabeko zerbitzu bat jarriko dugu Zubizabaleta eraikinaren kanpoaldean:
bizikletak garbitzeko eta bizikletei oinarrizko konponketak egiteko gunea.
2. Ategiko etxebizitza-eremuko bigarren fasea: Apirilaren 27an onartu genuen, osoko bilkuran,
eraikiko diren etxebizitza tasatuen eta haien zozketa egiteko oinarrien udal-ordenantza. 20
eguneko epean helegiterik izan ez, eta behin betiko onarpena eman genion ordenantzari.
Maiatzean ireki genuen izen-emate epea. 5 lagunek eman zuten izena, eta uztailaren 1ean egin
zen etxebizitzen zozketa eta aukeraketa. Hauexek izan dira libre geratu direnak: 1. solairuko A, B
eta C, 2. solairuko A, B, C eta 3. solairuko B. Informazio gehiago nahi duenak, jo dezala
udal-bulegoetara (943 68 30 00).
Epe berria adostu eta zabaldu dugu
libre
geratu diren etxebizitzen
salmentarako:
abenduaren
31.
Ordura bitarte 7 erosle osatuz gero,
martxan jarriko dira lanak. Erosle
gehiagorik
ez
bada,
berriz,
atzeratu egingo da promozioa. Behin
epe hau bukatuta, interesa duenak
Aburuza Eraikuntzak enpresarekin
jarri beharko du harremanetan
(943 69 02 97).

3. Ategi atarian oinezkoentzako eremua lehenesteko lanak: Eremuan lehentasuna oinezkoek
izango dutela argi gera dadin, seinale adierazleak jarri ditugu, lurrean irudiak margotu, eta
abiadura mantsotzeko badenak ere jarri ditugu.

4. Estalpeen inguruko ordenantzaren aldaketa martxan: Aurreko legealdian herritarrengandik
jasotako eskaerei erantzunez, eskaera egin genion Eusko Jaurlaritzari HAPOaren onarpenaz
geroztik herrian kontsolidatuta dauden etxe eta eraikinetan portxeak edo estalpeak egin ahal
izateko. Hark ezezkoarekin erantzun zigun, denentzat balioko zuen baimenik ez zela izango
esanez, kasuz kasu aztertu beharko zirela eskaerak, eta aldez aurretik ikusi zer eraiki litekeen eta
zertarako handitu nahi den eraikia dagoena. Gure herriko eskaeretan eraikinen gehigarriak ez
dira gela berri bat ateratzeko edo garaje bezala erabiltzeko proposatzen, portxe bezala
erabiltzeko edo egur-pila babesteko izaten dira normalean. Hori horrela izanda, berriz ere
saiakera egitea erabaki dugu, oraingoan soilik zoru ez-urbanizagarrian edo landa-eremuan
dauden eraikinetarako eginez eskaera, ezezko erantzuna jaso genuenean herriko eraikin guztiak
hartu baikenituen eskaeraren barruan. Eskaera aldatuta, aldeko erantzuna jasotzeko aukera
gehiago izan genitzakeela iruditzen zaigu; eta, erantzuna aldekoa balitz, herritarren eskaera
askori erantzungo genieke, asko baitira Berastegin zoru ez-urbanizagarrian edo landa-eremuan
dauden eraikinak.
5. Elduainaldeko bidea: Lizarraga eta Sedero lotzen dituen bidea oinezkoentzat egokitzeko
eskaera jaso genuen auzoko bizilagunen aldetik. Bidearen zati bat, ordea, jabetza pribatukoa da.
Hitz egin dugu lursailaren jabearekin, baina ez dugu adostasunik lortu gaiaren inguruan.
Bizilagunen eskaerari erantzun eta ibilbidea oinezkoentzat egokitzeko proiektua lantzen hasteko
aukera bakarra bidea HAPOan sartzea izango dugu.

6. Elduara doan bidean hobekuntza-lanak: GI-3221
errepidean kamioiak bota zuen kale-argia bere lekuan jarri
eta errepide horretako kale-argietan led luminariak aldatuko
ditugu. Errepideko ikusgaitasuna eta argitasuna murrizten
duten adarren garbiketa egiteko eskaera ere egingo dugu.
Kableak lurperatu, arketak ezarri eta oinezkoak arriskurik
gabe ibil daitezen bidea egokitzeko lanak ere egingo ditugu.

7. Herri-bide eta herri-lurren inbentarioa: 2018an ekin genion dokumentua osatzeari. Bolada luze
batean alde batera utzita izan dugu lana, baina heldu diogu berriz ere. Herria 15 eremutan
daukagu banatua. Lehen eta bigarren eremuak jarri genituen erakusgai eta haien inguruko
helegiteak ere jasota dauzkagu. Hiru, lau, bost eta seigarren eremuko lur-jabetzen zerrenda ere
osatua daukagu. Irailean onartuko dugu dokumentua osoko bilkuran, eta eremu horietan lursailak
dituzten jabeei gutun zertifikatuak bidaliko dizkiegu, inbentarioaren behin-behineko dokumentua
udal-bulegoetan zuzenean ikusteko aukeraren berri emanez. Hilabeteko epea izango da
hartarako; eta, hala iritziz gero, helegiteak jartzeko aukera ere izango da. Dokumentuari edozein
helegite jarri nahi izanez gero, agiri ofizialen bidez egin beharko da; lursailaren eskritura
aurkeztuz, esate baterako.
8. Artalekuko eremua: EKOS izeneko enpresak egin zuen Artalekuko lurraren kutsaduraren eta
bertan dauden hondakin ezberdinen inguruko azterketa. Metal batzuek behar baino balio
altuagoa eman dutela-eta, lagin gehiago aztertu eta informazio zehatzagoa helarazteko eskatu
digu Eusko Jaurlaritzak. Metal horietako asko A-15 autobidea eraikitzeko lanetatik iritsi ziren
Artalekura, eta kontrolik gabe bota eta pilatu ziren hondakinen inguruan azterketa gehiago
egiteko eskatu zaigu. Horrek lurzoruan barrena beheraino iristea eskatzen du, lurzoru
naturaleraino iristea. Eta, hartarako, zundaketa oso luzeak egin behar dira, 15-30 metro
ingurukoak, eta kostu oso handikoak. Eremuaren kanpoalde eta izkinetan dago arazoa, ez
erdialdean, eta muga markatzen duen inguru guztia dago aztertu beharra.

9 hilabeteko epea daukagu
azterketa-lan hauei jarraipena
emateko.
Jarraipenik
ez
bagenie
emango,
jarraitu
beharreko prozeduran atzera
egiten dugula ulertuko luke
Eusko Jaurlaritzak. Noizbait
herriko industriagune izateko
baimena lor dezan, baliozko eta
garrantzizkotzat du eremua gure
udal-gobernuak,
eta
gaiaren
inguruan
lanean
jarraitzeko asmoa dugu.
Ezer erabaki aurretik, hala ere, jakinaraziko zaizue herritarroi zein den gure udal-gobernuaren
proposamena.
9. 2020ko LEADER dirulaguntzen ebazpena: Maiatzaren 4an izan genuen haren berri.
Zubizabaletako eraikina eraberritzeko lanetarako 382.239 € (BEZ barne) aurkeztu eta
99.998 €-ko laguntza jaso dugu. Eta Modestoeneko espaloiaren proiektua ere aurkeztu genuen,
baina ezezkoarekin erantzun digute, proiektua ez omen delako deialdian egokitzen eta
kontzeptuak ez omen direlako lagungarriak.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
10. Gaztelekua: Hainbat ekintza eraman dira aurrera hiruhileko honetan. Martxoaren 26an,
Elhuyar fundazioarekin eta Tolosaldea Garatzenekin batera, “Zientzia Bizipenak” izeneko zientzia
-tailerrak egin ziren herrian, gazteak zientzia-mundura gerturatzeko asmoz. Bestalde, EIHERA
kooperatibaren eskutik, hainbat hezkidetza-saio gauzatu ditugu 2007an jaiotako nerabeekin;
beldurra, LGTBIQ kolektiboa, sexualitatea eta autoestimua bezalako gaiak landu dituzte bertan.
Uztailean zehar, berriz, batukada-saioak eta gazteen arteko jolasak egin dituzte.
11. Goizak lagunartean: Azken urteko dinamikari jarraituz, Aste Santuan ez ezik uda partean ere
martxan izan dute herriko umeek Goizak lagunartean zerbitzua. Udakoa ekainaren 21etik
uztailaren 30era arte eskaini dugu, 46 umek eman dute izena eta 4 taldetan banatuta ibili dira.
Egunero 2 taldek jaso dute zerbitzua, eta erabiltzaileek bi egunez behin izan dute zerbitzuaz
gozatzeko aukera. Azken bi alditan bezala, Garazi Otxandorena, Amaia Azpiroz eta Maddi
Rekondo aritu dira hezitzaile-lanetan. Lanketa handia egin dute hezitzaileek aldez aurretik saioak
programatzen, beti ere balore eta helburu jakin batzuen bueltan. Herriko umeek beste behin ere
oporraldietan ordu batzuk elkarrekin pasatzeko aukera izan dute.
12. Hirugarren herri-langilearen kontratazioa: Azken urteotan egin dugun bezala, hilabete eta
erdiz eta lanaldi osoan, hirugarren herri-langile bat kontratatu dugu, uztailaren 15etik abuztuaren
31ra arte. Bi hautagaik eman zuten izena; eta, bietako batek eskatutako baldintzak betetzen ez
zituenez, zozketarik egin gabe hautatu da langile berria. Gorka Jauregi izan da aukeratua.
13. Kultur eta gaztedia-teknikariaren kontratu-berritzea: 2021eko maiatzaren 6an egokitzen
zitzaigun kontratua berritzea. Urtebetean izan dugun esperientziarekin, egindako lanarekin eta
lanaren emaitzarekin, argi izan dugu lanpostuaren eta teknikariaren beharra dugula herrian, kultur
eta gaztedia arloan egiteko garrantzitsu asko baititugu. Horrela, Garazi Otxandorena Azurmendik
lan-kontratudun finko mugagabea izango duela erabaki dugu.

14. Eskolaz kanpoko ekintzak eta ikasturte-amaiera: 2020-2021 ikasturteari begira apustu handia
egin zuen Udalak dantza, musika eta kirol-arloko zenbait ekintzaren ardura eta kudeaketa bere
gain hartuta. Jolas Hezi, Kirol Multzo, euskal dantzak, musika-hezkuntza eta hainbat
musika-tresna eta pelota eskaini ditugu, eta herritarren aldetik jasotako mezuekin eta ikasturte
amaierako balorazioekin oso pozik gaude. Ikasturte berezia izanik ere, bizi dugun osasun-egoera
dela-eta, jarduera guztiak normaltasunez garatu dira, eta hori oso pozgarria izan da. Euskal
dantzak ikasten 22 haur eta 13 heldu ibili dira, Kirol Multzon 24 haur, Jolas Hezin 31, pelotan 11,
musika-hezkuntzan 6 eta musika-tresnak lantzen 12 ikasle. San Joanetan eta Salontzoetan izan
dute aukera ikasturtean zehar ikasitakoa herritarren aurrean erakusteko.
15. Urepele eta Gaztainondo martxan: Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ekainaren 18an
30/2021 dekretuan onartutakoaren arabera, txoko eta elkarteek berriz ere irekitzeko baimena izan
dute data horretatik aurrera. Hala, Urepele Elkarteko eta Gaztainondo Elkarteko junta edo
zuzendaritza-batzordeek hala erabakita eta udal-gobernuaren oniritzia jasota, ateak ireki zituzten
berriz ere bi elkarteek; ekainaren 19an Urepelek eta ekainaren 25ean Gaztainondok. Araudian
ezarritako osasun-neurriak betetzen jarraitu beharra dute elkarteek bere eremuan. Arauak
malgutzen doazen heinean garatu ahal izango ditu bakoitzak bere jarduerak.
16. Hondakinen tasa ordaintzetik salbuesteko laguntza: Pandemia dela-eta, itxita egon diren
herriko komertzio- eta zerbitzu-jabeak hondakinen tasa ordaintzetik salbuesteko dirulaguntza
lerroa onartu du gure udal-gobernuak, tasa Udalaren eskumenekoa dela kontuan izanda.
Maiatzaren 12an argitaratu zen bandoa, eta laguntza jaso ahal izateko eskaera egiteko epea maiatzaren 17tik 30era izan zen.

NEKAZARITZA,ABELTZANTZA eta BASOGINTZA
17. Artzaintza bertatik bertara: Gure udal-gobernuak
jarduera eta ogibidea gertutik ezagutzeko aukera izan zuen larunbat batez. Berastegin abian dugun “Artzaintza eta
gaztaren kultura” izeneko lan-lerroaren baitan, bertako
produktuen eta herriko artzaintzaren inguruko lanketaren
barruan antolatu genuen jarduera. Hasteko, Gazpio
artegia bisitatu genuen; eta, ardiak nola jezten dituzten
ikusteaz gain, Jose Inazio Ugartemendia artzainak bere
egunerokotasuna nolakoa den eta lanerako zer
instalakuntza dituen erakutsi zigun.
Gure herriko artzaintzaren bilakaeran eragile izan den Andres Etxeberria artzainarekin ere egon
ginen artegian bertan, eta gazta garai batean nola egiten zen ikusteko aukera eskaini zigun
Andresek, berak egindako egurrezko tresnak erabiliz. Ondoren Bengoetxeko ukuilua ezagutu
genuen, Koro Artola artzainaren eskutik. Lanerako dituen azpiegiturak erakutsi zizkigun, eta bere
egunerokoa nolakoa den azaldu. Bukatzeko, Juangoneko Solarko borda eta txabola ezagutzera
joan ginen, eta bertan Berastegiko hainbat gazta dastatzeko aukera izan genuen.
18. Artile-bilketa: Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Lurgintza nekazaritza-kooperatibak antolatu dute aurten ere elkarlanean artilearen bilketa. Irailean zehar egingo da; eta, azken urteotan
bezala, artilea Artalekun uzteko aukera eskainiko dugu. Handik garraiatuko dugu dagokion
lekura, tratamendua egiteko azpiegituretara. Bitartean, etxean duzuen artilea poltsatan jasotzen
joateko eskaera luzatu nahi dizuegu, eta gure abisua jaso baino lehen ez eramateko artilea
Artalekura.

19. Herri-larreen irekiera-ekitaldia: San Lorentzo eta
Gorosmendi inguruko 2021eko larre-aldia martxan da.
Maiatzaren 15ean, San Isidro eta baserritarren
egunean, egin genuen irekiera-ekitaldi ofiziala lehen
aldiz. Herriko 18 ganaduzalek egin dute larreak
erabiltzeko eskaera aurten, eta 522 ardi, 49 behi, 26
behor eta 30 ahuntz eraman dira larreetara. Aldez
aurretik zehaztutako hainbat lan ere egin ditugu.
Hasteko, lurraren kalitatea neurtzeko lur-laginak hartu
genituen, lehengo urtean bezala. Ondoren, emaitzak
ezagututa, beharrezko ongarria banatzeko lanak egin
zituen Berdabio basogintza-enpresak martxoaren 31n; guztira, 15.000 kilo ongarri banatu zituen;
eta, CV 32 ongarriarekin batera, 672.000 litro purina ere banatu dira, Elduaindik eta Berrobitik
ekarrita. Lan hauetan 8.397,40 € gastatu dira.

Uztailean zehar, bestalde, harrapalekua eraiki
dugu Gorosmendin. Herriko ganaduzaleek 3
auzolan burutu dituzte: behin-behinean jarritako itxiturak kentzen, astalarra jotzen eta itxitura berriak jartzen, besteak beste.

20. Baso-ateratzeak: Zapateron bordan (Rodal B 23) eta Zedron bordan (Rodal B 12 eta 13)
soilketa-lanak egiteko baimena eman zigun 2019an Gipuzkoako Foru Aldundiak. Hartarako
lehiaketa irekia martxan jarri zuen Berastegiko Udalak eta eskaintza bakarra jaso genuen,
Maderas Leizaran enpresarena, 19.100 €-koa. Urtebeteko epea izango du lanak burutzeko.
Bestalde, Udalaren jabetzakoak diren beste zenbait eremutan esku hartzeko ere baimen-eskaera
egina diogu Aldundiari: Uraundi 2 (Rodal B 21), Uraundi 1 (Rodal B 20), Salorentzope 5 (Rodal B
19), Salorentzope 4 (Rodal B 18), Salorentzope 3 (Rodal B 17), Salorentzope 2 (Rodal B 16),
Salorentzope (Rodal B 15), Otatxiki (Rodal B 11), Antenape (Rodal B 10), Lazkagain Hegoaldea
2 (Rodal B 9), Lazkagain Hegoaldea 1 (Rodal B 8), Lazkagain Iparraldea (Rodal B 6), Axerigain
Hegoaldea (Rodal B 5), Lazka (Rodal B 3), Axerigain Mendebaldea (Rodal B 2) eta Axerigain
Iparraldea (Rodal B 1).
21. Baserri-bideak konpontzeko lanak: Aurreko Informatzen txostenean jakinarazi genizuen 4 landa-bidetarako eskatu genuela dirulaguntza Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarritako
deialdian: Besabita, Obantzun, Aikorketa eta Elduako Moko bideak konpontzeko, hain zuzen ere.
Lauretarako onartu digute laguntza, eta eskatutako kopuruaren % 80a jasoko dugu. Lanak Xabier
Saizarrek egingo ditu. Urriaren 31rako aurkeztu behar ditugu lanak egin izanaren zuriketa-agiriak.

KULTURA eta KIROLA
22. Liburuaren Nazioarteko eguna eta Mikroipuin Lehiaketa: Apirilaren 23an hainbat jarduera
antolatu zituen udal-liburutegiak. Hasteko, Ameli eta Xirrikituen Jostunek ipuin-kontalariak izan
genituen kultur solairuko erabilera anitzeko gelan; eta, jarraian, IV. Mikroipuin Lehiaketako
sari-banaketa egin genuen. Hauexek izan dira sarituak: I. kategorian, 12 urtera artekoetan,
Aaliyah Benfatehek eta Joanes Zuriarrain, lehen eta bigarren postuan, hurrenez hurren;

II. kategorian, 12 eta 16 urtera artekoetan, bi sariak Uxue Garmendiarentzat izan dira; eta,
III. kategorian, 16 urtetik gorakoetan, Ane Salbarredi eta Garazi Otxandorena izan dira sarituak.
44 ipuinek hartu dute parte aurten.

23. Aizkora-txapelketako kanporaketa: Maiatzaren 1ean
Urrezko Aizkorako saio bat herrian ikusteko aukera izan
genuen. Jende asko hurbildu zen frontoira aizkora-saioaz
gozatzera; parte-hartzaileen artean izan zen Ibon Garaiburu
herritarra. Lan txukuna egin zuten guztiek. Telebistaz ere ikusi ahal izan zen saioa biharamunean, ETB1en.

24. San Isidro eguna: Lehengo urtean ez zen ospakizunik izan maiatzaren 15ean,
konfinamendua tarteko. Aurten, ordea, osasun-neurriak hartuta, izan da ekintzarik. Santua lagun,
meza ospatu zen San Martin Toursekoaren elizan; herriko abesbatzak hainbat kantu eskaini
zizkigun bertan, eta herriko gaztetxoen eskutik dantza eta bertsoez ere gozatu ahal izan genuen.
Lehen esan bezala, herri-larreen irekiera egiteko ere baliatu genuen eguna, nekazari eta
baserritarren eguna izanik. Eguraldiak ez zuen askorik lagundu, baina izan zen ekitaldira hurbildu
zen herritar-talderik ere.
25. San Joan bezpera: Egitarau zabala eskaini genuen Beasti Guraso Elkarteak eta Udalak
elkarlanean. Eskolako ikasleek, ohi bezala, txorimaloak egin zituzten gelaka, eta aparkaleku
azpian izan genituen ikusgai egun batzuetan. Ekainaren 17an herriko pelota-eskolako umeek
erakustaldia egin zuten, eta ekainaren 18an eskolako jaialdia egin zen, aurten halabeharrez
eskolako ikasle eta irakasleen artean soilik, publiko zabalarentzat eskainita osasun-neurriak egoki
betetzeko izan zitezkeen zailtasunak tarteko. Arratsalde horretan, Guraso Elkarteak ginkana eta
merienda antolatu zituen haurrentzat. Ekainaren 19an Postal Kolekzionistak musika-taldearen
kontzertua izan genuen frontoian. Eta ekainaren 23an, San Joan bezpera egunez, herriko
eskolaz kanpoko ekintzen erakustaldia egin zen
frontoian: gimnasia erritmikoko, euskal dantzen
eskolako
eta
musika-eskolako
ikasleen
erakustaldiak izan genituen tartean. San Joan sua
eta San Joan dantzak ere ez ziren falta izan.
Jendetza hurbildu zen, eta ikasturte guztian zehar
egindako lana handia izan zela ohartzeko aukera
izan genuen. Gure udal-gobernuak balorazio oso
positiboa egin du egin den lanaren eta lortutako
emaitzaren inguruan.

26. Txoko klik: Arrakasta handia izan du ekainaren hasieran martxan jarri genuen egitasmoak.
Herritarrei beren txoko kuttunenen argazkiak atera eta bidaltzeko eskatu genien eta irudiaren
inguruan azalpen txiki bat emateko. Jasotako argazki guztiekin herriko txoko kuttunen mapa
osatzea dugu helburu. Herri-markaren lanketaren barruan sartu dugu egitasmoa, eta herritarrak
eskertu beharrean gaude, parte-hartzea handia izan baita.
27. “Arnasa Gara” tailerra: UEMAk edo Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak antolatuta egin
zen tailerra uztailaren 6an erabilera anitzeko gelan. Hauexek izan genituen helburu: arnasgune
diren herriek euskararen biziberritzean duten garrantzia azpimarratzea, arnasguneetako
herritarrak eguneroko hizkuntza-ohiturekin lotutako arazo eta erronketatik abiatuta ahalduntzeko
urratsa ematea eta herri-mailan egon daitezkeen erronkak identifikatzea eta eragiteko estrategiak
pentsatzea. Saioak bi atal izan zituen: lehenengoan, eduki teorikoa landu zen; eta, bigarrenean,
aurreko kanpainako muin izan ziren 8 bideoren inguruan aritu ziren solasean.

28. Beotibarko Guda liburuaren aurkezpen-ekitaldia: 700 urte izango dira irailean guda hura
gertatu zela. Xabier Irujo eta Larraitz Ariznabarreta Renoko Euskal Unibertsitate eta ikerguneko
ikerlari eta irakasleek liburu bat landu eta argitaratu dute gaiaren inguruan; eta, gertaera haietan
Berastegi ere protagonista izan genuenez, herrian liburuaren aurkezpena egiteko eskaintza
luzatu ziguten. Euskaraz argitaratu dute liburua orain, eta abenduan ingelesez plazaratuko dute.

Diska bat ere grabatu du Larraungo Beltxaran
bikotea taldeak Beotibarko Gudaren inguruko
istorioez osatutako letrekin. Erakusketa ibiltaria ere
martxan dute, eta irailean kongresu bat antolatzeko
asmoa dute. Abuztuaren 5ean egin zen Berastegin
liburuaren aurkezpena, egileen eta adituen hitzhartzeekin, eta Beltxaran bikotea taldearen musikaemanaldiak lagunduta. 2.000 €-ko ekarpena egin
dio Udalak lanari.

29. Salontzoak: Maiatzaren 6an eta ekainaren 17an egin genituen Salontzoei buruzko erabakiak
hartzeko lehen bilera irekiak. Lehen bileran Salontzo egunaren bueltan gutxieneko ekintza batzuk
antolatzea erabaki zen, osasun-neurriak errespetatuz beti ere. Jaietan ohikoak ditugun otordu eta
dastaketak ez zirela antolatuko ere adostu zen. Azkenean, 5 eguneko egitaraua osatu eta eraman
da aurrera, bileretara bertaratutako herritar eta eragileen proposamenak aintzat hartuta,
eskaintzaileen agendek emandako aukerak baliatuta eta herritar askoren boluntario-lanari esker.
Lehengo urtetik aurtengora izan da berreskuratu ahal izan den ekintzarik: umeentzako puzgarriak,
kuadrillen arteko patata-tortilla lehiaketa, Salontzo egunean baselizan eskaintzen den meza eta
San Martin Toursekoaren elizan eskaintzen den Perosiren obran oinarritutako meza kantatua.
30. Herri-kirolak irakasteko tresnak: Egurrez egindako hainbat tresna prestatu eta jarriko ditugu
eskura erabili nahiko lituzketen herriko gaztetxoentzat. Herri-kirolak ezagutzera ematea da
asmoa. Udalak antolatzen dituen zenbait ekimenetarako ere erabilgarri izango dira; hala nola,
Goizak Lagunarteanen, Jolas Hezin eta Kirol Multzon, herriko jaietan, erakustaldiak egiteko, tailer
ezberdinak antolatzeko, edo herri arteko topaketak egiteko. Luis Eraso, egur-lanetan aditua den
herritarra, hasia da tresnak egiten.

MOTZEAN
31. Odol-emaileen ekitaldia: Gipuzkoako odol-emaileen
elkarteak ez du aurten ere urtero egin ohi duen
sari-banaketa ekitaldirik antolatu. Sarituak herrian
bertan omendu dituzte. Udaletxeko batzar-aretoan egin
genuen ospakizuna, eta aurten hauexek izan dira
sarituak: Xabier Iturrioz 25 emaitzarengatik eta Ane
Ramiro eta Mari Kruz Aranalde 40 emaitzarengatik.

32. Parte-hartze dirulaguntzen ebazpena: Proiektu kuttunak: etorkizunean parte hartuz izeneko
proiektua aurkeztu dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren deialdira. Josu Ozaita antropologoarekin
eta Julen Larruskain komunikazio-adituarekin martxan dugun plangintzaren jarraipena izango da.
Urtean zehar herritarren partaidetzaz garatu diren hainbat ekintza bildu ditugu bertan. 2021eko
ekintzen antolakuntzaren aurrekontua 10.285 €-koa izan da, BEZ barne; eta 8.000 €-ko laguntza
onartu digute. Proiektu honen bidez, herriko artzaintzaren eta gaztaren kultura sustatzea eta
tokiko garapena indartzea ditugu helburu. Herri-proiektua da, eta ekimen zehatzak egin nahiko
genituzke herritarrekin batera, etorkizuneko Berastegi irudikatzera bidean.
33. Euskara sustatzeko dirulaguntzen ebazpena: Hauexek izan dira aurtengo deialdira aurkeztu
ditugun egitasmoak: 1) Gu ere bertsotan programa, J. A. Muñagorri eskolako ikasleek jasotzen
dutena; 2) herriko euskara-ikasleei ematen dizkiegun laguntzak; 3) Harituz Tolosaldeko
bertsozale-elkarteari ematen diogun laguntza; 4) Tolosaldeko Komunikazio Taldeari emandako
laguntza; 5) udal-liburutegirako harpidetzak; eta 5) UEMAko kuota. Guztira, 10.900 €-ko kopurua
aurkeztu dugu, jakinik gehienez ere 2.000 € jasoko ditugula.
34. Dantzako eta pelotako arropen bilketa: Udalaren eskutik etorri da egitasmoa. Etxeetan
erabilpenik eman gabe egon litezkeen jantzi eta arropak bildu, udaletxean lehendik daudenekin
batera jaso, inbentarioa egin, eta behar direnean herritarren eskura jartzea da helburua,
mailegutzaren bidez. Beraz, zuen etxeetan dantzako edo pelotako materialik baduzue, eskertuko
genizueke udal-bulegoetara ekartzea.
35. Frontoiko eta eszenatokiko sarreretarako egokitzapen-lanak: Herri-langileek eta Yeregi Anaiak errementaritzak egin dituzte. Frontoi barruan ekitaldirik bada, eszenatokia, mahaiak eta aulkiak, musika-tresnak, eta abar bertara sartzeko arazo ugari izan ohi ditugu. Hargatik,
aldagelak dauden aldean egokitzapen-lanak egin dira, baranda irekitzen dela jarriz zernahi
zuzenean sartzeko, eta aldapatik sartzeko pasa behar diren bihurguneak saihestuz.

36. Artile-erreketak: Herrian zehar zenbait herritarrek artilea erre dutela ohartu gara. Gogorarazi
nahi dizuegu debekatua dagoela artilea erretzea, eta badela artilea nora bideratu. Lehengaia bildu eta dagokion tratamendu-plantara eramateko zerbitzua martxan da, txosten honetako 18. puntuan azaldu dugun bezala. Laster egingo dizuegu deialdia artilea Artalekura eramateko.
Bitartean nork bere ukuiluan edo biltegian gordeta mantentzeko eskatzen dizuegu.
37. Oinezkoen eremuan aparkatu ohi diren ibilgailuak: Oraindik ere badira hartarako ez diren
lekuan aparkatu ohi diren ibilgailuak herrian: eskola-atarian, eskolako gimnasioaren pareko
espaloian, Basurde Elkartearen atarian eta herriko panel informatiboaren inguruan, Ategi atarian,
etab. Eremu horiek guztiak oinezkoentzat lehenetsitako eremuak ditugu, eta bertan ibilgailuak
egoteak edo ibiltzeak arriskuzko gune bihurtzen ditu oinezkoentzat. Badira inguruan
aparkalekuak eta horiek erabiltzeko eskaera egiten dizuegu.

38. Oliva Mariezkurrenaren urtebetetzea:
105 urte bete zituen maiatzaren 2an, eta
Berastegiko Udalaren izenean alkatearen bisita
jaso zuen. Lore-sorta eman genion opari.

