2021eko abendua

7.alea

www.berastegi.eus

Udalgintza informazioa 2019-2023

HIRIGINTZA
1._Gimnasioa: Irailean eman genien egin beharreko lanei amaiera. Orain telefonia-azpiegiturak ezartzeko eta elektrizitate-azpiegitura egokitzeko zain gaude. Makinen erosketa Euskadiko
kontratazio-plataformaren bidez egingo dugu, hala egin behar baita, indarrean dagoen kontratazio-legearen
arabera, 15.000 € baino handiagoko zerbitzu-erosketa egin behar badugu. Hiru enpresari eskatu diegu
aurrekontua, eta eskaintzarik onena Kirol Aukera enpresak egin digu.
Legeak agindutakoa betez, bi epetan egingo dugu erosketa: bata, 2021ean; eta, bestea, 2022 hasieran.
Gimnasioa irekitzerako, hala ere, prest izango dugu material guztia. Abenduan zehar, jarri nahi dugu
martxan.

Bertako bazkidetza 16 urte beteak dituzten
herritarrek egin ahal izango dute, eta sarrera
pertsonalizatua izango du: norbere hatza
sarreran jarriko dugun aztarna-detektagailuan,
adierazitako lekuan, kokatuta baimenduko zaie
bazkideei sarbidea. Bazkide bakoitzak ordaindu
beharreko kuota, berriz, behin-behinean onartu
berri ditugun ordenantza fiskaletan jasoko da
(ikus 4. puntua). Astelehenetik larunbatera
erabili ahal izango da gimnasioa; astelehenetik
ostiralera,
goizeko
8:00etatik
iluntzeko
21:00etara eta larunbatetan, goizeko 8,00etatik
19,00etara bitartean.

2._Eskolan egindako lanak: Aurtengo udan ere hainbat hobekuntza-lan egin ditugu
J. A. Muñagorri ikastetxean, azken urte hauetan egin izan dugun moduan. Hala nola, jangela eta
eskolako sarrerako hainbat zutabe margotu ditugu. Gabonetako oporraldia baliatuko dugu
pasiluko gainerako eremua margotzeko eta argitasunean irabazteko. Uda honetan lehen
solairuko komunetan ere egin dugu esku-hartzea: pareteko pixatokia kendu dugu,
sexu-bereizketarik ez egiteko komunen artean.
3._Udalaren biltegira doan bidea: Herri-langileen materiala gordetzeko erabiltzen dugun
biltegitik Paxakako aldapara doan bidean, hainbat hobekuntza-lan egin ditugu, herritarrek hala
eskatuta. Herri-langileek beraiek egin dituzte lanak, Artalekun geneukan materiala erabilita.
Gogorarazi nahi dizuegu bide hori oinez zein bizikletaz dabiltzan herritarrentzat dagoela
lehenetsia. Bidea estua da oinezkoak eta ibilgailuak gurutzatzen ibiltzeko, eta ibilgailuen
joan-etorriek kalte nabarmena egiten diote.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
4._Ordenantza fiskalak: Zehaztu ditugu dagoeneko 2022 urteari begirako udal -zergak eta tasak arautuko dituzten ordenantzak. Zenbatekoak zehazteko, Kontsumorako Prezioen Indizeak (KPIak) abuztuan
markatutako balioa hartu izan dugu aintzat hainbat urtetan. Aurtengo indizea %3,3n geratu da, balio altuan.
Hala iruditu zaigu guri; eta, horregatik, %2,5koa aplikatzea erabaki dugu. Lehengo urtean, indizea zero
azpitik geratu arren, guk igoera aplikatzea erabaki genuen bezala, aurten alderantzizko bidea egingo dugu,
igoeraren eragina gehiegizkoa izan ez dadin.
Hauexek ditugu zuzeneko 5 udal-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 Departamentuak egiten du, eta ondoren egiten diete diru-ekarpena
aldundiek udalei. Eraikuntza- eta instalazio-lanei ezartzen zaien zerga bai, udalak berak biltzen du, eta
zeharkako zerga honen portzentajea %4an mantenduko dugu.
Bestalde, udal-tasak edo udalak eskainitako zerbitzuren bat erabiltzeagatik herritarrei egiten dizkiegun
kobrantza gehienak bere horretan mantenduko ditugu: fotokopia- eta fax-zerbitzuarengatikoa, etxez etxeko
zerbitzuarengatikoa, Ategiko etxebizitza babestuak erabiltzeagatikoa, etxebizitzen lehen erabilerabaimenarengatikoa, postuak jartzeagatikoa, lur/lurrazpi/lurgain publikoa erabiltzeagatikoa, udal-jabetzako
lurrak erabiltzeagatikoa, frontoiko eta futbol-zelaiko argiteria erabiltzeagatikoa, telekomunikaziooperadoreei kobratzen zaizkien tasak, etab.
Hondakinen tasari dagokionez, aurten ere igoera aplikatzea erabaki dugu, 1 €-koa; batetik, herrian dugun
zerbitzua osatua delako eta hobekuntzak egiten jarraitu nahi dugulako.
Aldaketa jasango duen beste tasa bat Goizak Lagunartean zerbitzuari dagokiona izango da. Ikasturte
honetan zerbitzua areagotu egingo dugu, beti ere unean-unean bizi ditugun osasun-baldintzek hala
ahalbideratuz gero. Zerbitzua areagotuta gastua ere handituko zaigula aurreikusita, familiei kobratu ohi
diegun zenbatekoa igotzea erabaki dugu. Gehienez, 150 euro kobra geniezaieke familiei haur bati
dagokion tasa, 2 haurrena 200 €, eta 3 haurrena 250 €. Zerbitzuak oporraldi bakoitzean zenbat egun eta
ordu irauten duen ikusita egingo ditugu kalkuluak.
Eta, bukatzeko, txosten honetako lehen puntuan aurreratu dugunari erantzunez, gimnasioaren
erabiltzaileentzat tasa hauexek zehaztu ditugu: hileko kuota 10 € eta urte osokoa 80 €.
Berastegin udal-zergek ez dute eguneraketarik izan urte askotan, izoztuta
egon dira; gure ustez, udal-funtzionamendu egoki batek dituen beharretatik
urrun. Azken urteetan udal-gobernuan egon diren taldeek Berastegik ere,
zergen arloan, eskualdean antzeko tamaina duten udalerrien antzera joka
dezan bilatu dute, hartara bidean zergak igoz eta eguneraketaren alde
eginez. Gure udal-gobernuak bat egiten du jokabide horrekin: zergak
igotzearen truke udal-zerbitzuak indartzeko eta areagotzeko hautuarekin,
alegia. Oraindik ere aldea agerikoa da, baina bagoaz pixkana udal-zergen
eta herrian eskaintzen diren zerbitzuen artean orekara iristen.

NEKAZARITZA,ABELTZANTZA eta BASOGINTZA
5._Traktorren IATa edo ITVa: Lehengo urtean bezala, aurten ere nekazaritza-ibilgailuen ikuskapen
teknikoa Berastegin bertan egiteko aukera izan dute herritarrek. Azaroaren 23an eta 24an izan zen
hartarako aukera.

6._Artilearen bilketa: Herrian bertan egin da aurten ere, azaroaren 3an, hain zuzen.
Landaola, Lurgintza eta Abelur erakundeen artean antolatzen eta egiten da artilearen bilketa. Garraioaren
eta tratamendu-gastuaren zati bat Gipuzkoako Foru Aldundiak hornitzen du; eta, gainerakoa, artzainek
beraiek. Berastegin, ordea, egitasmoa martxan jarri zenetik hala egin dugu, eta aurten ere hala egin dugu:
artzainei ordaintzea dagokiena udal-gobernuak hartu du bere gain, eta Berastegiko Udalak ordainduko du.

ARTALDEA

KOSTUA (BEZ barne)

1-50 buru

36,30 €

51-100 buru

60,50 €

101-150 buru

84,70 €

151-200 buru

108,90 €

201-250 buru

133,10 €

251-300 buru

157,30 €

301-350 buru

181,50 €

351-400 buru

205,70 €

401-500 buru

254,10 €

501-600 buru

302,50 €

601-700 buru

350,90 €

701 < buru

400 €

Aurreko urteetan artilearen pisuaren arabera
kalkulatu izan da
artzain bakoitzak zenbat
ordaindu behar duen. Aurten, ordea, ardikopuruaren arabera egin da kalkulua:

7._Baso-ateratzeen ebazpena: Aurreko Informatzen-en aipatu genizuen San Lorentzo-Larre inguruan
hainbat baso ateratzeko eskaera egina geniola Gipuzkoako Foru Aldundiari. Aldeko ebazpena jaso dugu
ondoren aipatuko ditugun unada edo eremuetan soilketak egiteko: Axerigain Mendebaldea (Rodal B 2),
Axerigain Iparraldea (Rodal B 1), Uraundi 2 (Rodal B 21), Uraundi 1 (Rodal B 20), Salorentzope 3 (Rodal B
17), Lazkagain Iparraldea (Rodal B 6), Salorentzope (Rodal B 15) eta Salorentzope 4 (Rodal B 18).
Jarraian aipatuko ditugun eremuetan, aldiz, kontrako
ebazpena jaso dugu hainbat arrazoi tarteko. Salorentzope
(Rodal B 15), Lazkagain Hegoaldea 2 (Rodal B 9),
Salorentzope 2 (Rodal B 16) eta Salorentzope 5 (Rodal B
19) eremuetan ezin izango dugu esku hartu, basoa egoera
kaskarrean egon arren, ez delako komeni arbolak moztea,
arbola horiek berezko hosto zabalak modu naturalean
sartzea errazten ari direlako. Lazka (Rodal B 3), Lazkagain
Hegoaldea 1 (Rodal B 8), Otatxiki (Rodal B 11) eta
Antenape (Rodal B 10) eremuetan ere ez dugu esku
hartzerik izango, arbolak ez direlako moztu ahal izateko
gutxieneko adin eta neurrira iritsi oraindik.

Bi arrazoirengatik erabaki dugu eremu hauetan soilketa egiteko eskaera aurkeztea: batetik, pinuak egoera
eskasean daudelako eta ez diegulako etorkizunik ikusten; eta, bestetik, lehenago ere larrerako eremu izan
zela jakinik, egoki ikusten dugulako eremua hartarako berreskuratzea.
Ebazpena jaso ondoren, gaiaren inguruan jakitun diren hainbat herritarrekin eta ganaduzaleen elkarteko
zuzendaritza-batzordearekin aztertu dugu auzia eta zenbait erabaki ere hartu ditugu. Etorkizun oparorik
ikusten ez diegun Lazkagain Hegoaldea 1 (Rodal B 8) eta Antenape (Rodal B 10) eremuetan berriz ere
soilketa egiteko eskaera luzatuko diogu Aldundiari. Beste eremu batzuetan egokiago ikusi dugu soilketak
ez, bakanketak egitea, basoa egoera hobean eta etorkizun oparoagoarekin ikusten dugulako. Pistaz
behera geratzen den B 2 eremuan eta haren segidan dagoen B 3 eremuan, bakanketa egitea proposatzen
dugu, eta B 11 eremuan ere berdin, baso txukun eta emankorra izan dezagun bertan.

Urriaren 7an jaso genuen Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako Zuzendariaren bisita. Larre komunalak
erakutsi ondoren, San Lorentzo-Larre bueltako proiektuari heldu genion, eta bertatik bertara azaldu genion
zer nahi eta asmo ditugun. Berak, bere aldetik, basoa mantenduz eremua larre bilakatzearen aldeko ideia
jarri zigun parez pare. Mendiak eta habitaten kudeaketako zerbitzuburuarekin harremanetan jartzeko
aholkatu zigun eta gure proposamenak helarazteko; urriaren 28an elkartu ginen berarekin, eta ikuspegi
teknikotik landuta, ez zuen egoki ikusten gure proposamena.
Hau jakinda, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin digun proposamenari, adostasuna azaldu diogu.

INGURUMENA eta ENERGIA
8._Auzokonpostagailuetan
hobekuntzak:
Asko
handitu da azken hilabeteetan herrian hondakin
organikoa kudeatzeko dauzkagun auzokonpostagailuen
erabilera. Horrek mantsotu egiten du hondakinen
desegite-prozesua, eta likidoen sorrera areagotzen du.
Plazan eta Ategiko eremuan dauzkagunei ez
genien ezartzerakoan drainatze edo drenaje egokia
egin; hargatik, orain likidoak behar bezala bideratzeko
lanak egin ditugu, sareta edo rejilla bana jarrita; eta,
bestalde, etxolen alboetan irekiera bana ireki dugu
aireztatze-lana behar bezala egiteko eta sabaian
kondentsaziorik ez sortzeko.

Ildo beretik, hartarako aukera daukazuen herritarrok zuen etxe inguruan edo jabetzan duzuen belaze edo
eremu berderen batean autokonpostagailuak jartzera animatu nahi zaituzteko, edo animalien bidez edo
pilak eginda, hondakin organikoa bideratzera. Inork zalantzarik badu gaiaren inguruan edo aholkularitza
nahi baduzue, hurbil zaitezte udal-bulegoetara edo galdetu herri-langileei. Udaletxean bertan eska
dezakezue konpostagailua, berri bat eskatzeko nahiz zaharra berriarekin ordezkatzeko.
Beste behin ere, auzokonpostagailuetan inolako poltsa-motarik ez botatzeko eskaera ere egin nahi
dizuegu: ez plastikozko, ez biodegradagarri direnak ere. Organikoa poltsetan ekarriz gero, hustu ondo
poltsa eta ondoren bota poltsa edukiontzi horira. Etxolen aldamenean eskura daukazuen egituratzaile edo
estrukturantea ere erabil ezazue, botatakoa pixka bat tapatzeko.

9._Energia-tailerrak: Gipuzkoako Foru Aldundiak, urtero bezala,
energiari buruz herrian bertan antolatzeko tailerrak eskaini dizkigu.
5 tailer genituen aukeran, eta 2 aukera genitzakeen. Aukeratu
ditugunak hauexek izan dira: 1) Ibilgailu elektrikoak eta
mugikortasun jasangarrirako aukerak, Kultur Astearen barruan
eskaini duguna; eta 2) Etxean energia aurrez dezakezu erosotasunik
galdu gabe, azaroaren 18an eskaini genuena.

10._Energia-komunitateak: Badaramatzagu urte batzuk udal-eraikinak eta auzoak argiztatzeko
argindarra eguzki-plaken bidez lortzen. Energia-komunitateak izeneko egitasmoak bat egiten du
daramagun ibilbidearekin; eta, hargatik, bertan parte hartzeko interesa azaldu dugu.
Gipuzkoako Foru Aldundiarena da Tokiko Energia Komunitateak edo TEKak sortzeko egitasmoa. Udalek
herritarrekin batera sortuko lituzketen komunitateak izango lirateke; eta udal-eraikinetan ezarri diren eguzki
-plaketatik lortutako energia komunitatea osatzen duten kide guztiek erabili ahal izango lukete. Behar eta
faltako litzatekeen energia, berriz, jatorri berriztagarria duen energia-ekoizle bati erosiko litzaioke.
Europako funtsetatik dirulaguntza politak espero dira hau bezalako egitasmoetarako. Dirulaguntzadeialdian kontuan hartzen eta baloratzen den eskakizunetako bat proiektua ahalik eta herritar
gehienengana iristearena da; eta, hala, Aldundiak batera aurkeztuko ditu deialdian egitasmoan interesa
agertu dugun udalerrietako proiektuak.

Dagoeneko jarriak gara Aldundiko teknikariekin, etorri dira herrira eguzki-plaka berriak eta karga
elektrikoak egiteko puntuak zein udal-eraikinetan ezar ditzakegun aztertzera. Tokiko Energia
Komunitateetan eguzki-plakak ezarrita dauden eraikinen batetik 500 m-ko erradioan kokatuak dauden,
eraikin, komertzio eta etxebizitzek har dezakete parte.
Egitasmo honetan parte hartu nahiko zenuketen herritarroi udal-bulegoetan horren berri emateko eskatu
nahi dizuegu. Udal-gobernua, bere aldetik, joango da herritarrak informatzen zerbait berria jakin ahala.

11._Asteklima: Irailaren 24tik urriaren 3ra ospatu zen klimaren eta
energiaren astea. Gure udal-gobernuak, ekimenarekin bat eginez,
Eraldaketarako kontuak ipuin-kontaketa antolatu zuen urriaren 1ean,
aparkaleku azpian. Itziar Saenz de Ojer ipuin-kontalariak klima
aldaketaren eta energiaren inguruko kontzientziazioa pizteko istorioak
kontatu zizkigun.

GIZARTE ZERBITZUAK
12._Etxebizitza babestuetan gela bat libre: Ategiko etxebizitza babestuetako erabiltzaile batek bere
plaza libre utzi ondoren, gela bat libre geratu da haren beharrean gerta daitekeen besteren batentzat.

KULTURA eta KIROLA
13._Haur, gazte eta helduei zuzendutako ikastaroak: Urriaren 4az geroztik martxan ditu gure udal gobernuak haur, gazte eta helduentzat antolatutako ikasturte osoko ikastaroak. Haurrei dagokienez,
hauexek izan dira, eskaintza egin eta gutxieneko parte-hartzaile kopurura iritsita, taldea osatu eta aurrera
atera diren ikastaroak: Jolas Hezi, Kirol Multzo, musika-hizkuntza, gitarra, trikitixa, panderoa, pianoa,
bertso-eskola, euskal dantzak eta Berastegiko dantzak. Gazte eta helduei zuzendutakoetan, berriz,
hauexek egin dute aurrera: pilates, mantenimendu-gimnasia, joskintza, ingelesa, euskal dantzak,
hipopresiboak, yoga, gitarra, txistua eta bertso-eskola.

14._Mintzalaguna egitasmoa: Ikasturte honetan ere ez da euskara ikasteko talderik osatu. Hiru urte
daramatzagu talderik osatu gabe, maila bereko ikasleen kopurua ez delako gutxieneko ratiora iristen. Duela
zenbait urte herrian Mintzalaguna egitasmoa martxan izan genuela gogoan, aurten antolatzea erabaki dugu. Euskara menderatzen duten eta euskaraz hitz egiteko zailtasunak dituzten hiztunen arteko topaketak
antolatzea da Mintzalaguna egitasmoaren xedea. Parte-hartzaileek beraiek adosten dute topaketa noiz,
non eta nola egin. Guk topaketa egitea aurreikusita dagoen astean bertan lotzea hitzordua proposatzen
dugu, eta astean behin elkartzea, pare bat orduz aritzeko euskaraz jardunean. Beraz, animatu nahi
zaituztegu egitasmoan parte hartzera. Udal-bulegoetan izango duzue izena emateko aukera.
15._Salontzoak 2021: Aurten ere izan dugu Salontzo egunaren bueltan antolatu ohi dugun jai egitarauarekin gozatzeko aukera. Abuztuaren 6tik 10era bitarte, Salontzo jaietan ohikoak ditugun ekitaldi
guztiak ez, baina batzuk antolatzeko eta aurrera eramateko moduan izan ginen, indarrean zeuden
segurtasun-neurri guztiak zorrotz betez. Aurten, kuadrillen eguneko patata-tortilla lehiaketa eta Salontzo
ermitako meza eta meza nagusiko Perosiren obra kantatua berreskuratu ditugu. Horiez gain, ekitaldi berriak
ere izan ditugu tartean: Korrontzi, Modus Operandi eta Puro Relajo musika-taldeen kontzertuak,
herri-kiroletan pentatloia, herriko gazteen arteko herri-kirolak, umeentzako puzgarriak, etab.
Jendearen parte-hartzea handia izan zen ekintza guztietan, eta ez dugu bertaratu ziren guztien jarrera
eredugarria zoriontzeko aukera pasatzen utzi nahi. Urtero bezala, antolakuntzan lagundu zuten elkarte eta
herritarrei ere eskerrak eman nahi genizkieke.

16._Kultur Astea 2021: Urriaren 28, 29, 30 eta 31n
eta azaroaren 1, 4, 5, 6 eta 7an ospatu dugu aurtengo
Kultur Astea. Urtero bezala, Argazki Rally-arekin eman
genion hasiera; argazkian islatu beharreko gaia URA
izan zuten parte hartu zuten 28 herritarrek. Uxue
Otaegi, Maider Irisarri eta Idoia Labaien izan dira
sarituak, hurrenez hurren. Azoka Egunean banatu ziren
sari guztiak, herritarren eta herriko produktuekin
osatutako postuen artean eta hainbat animaliaren
erakusketa ere tartean. Postu onenaren saria eta,
harekin batera, urteetako lanean eredu eta maisu
izateagatiko aipamena eta omena Andres Etxeberria
herritarrak jaso zuen. Ahari, ardi eta bildots onenen
sariak Iker Ugartemendia, Iker Olano eta Hipoli
Lasarterentzat izan ziren, sagar-tartarik
onenak Marisol Atxukarro, Ixiar Zubillaga eta
Aitziber Astigarragarenak izan ziren; eta
gaztarik onenak, berriz, Koro Artola, Jose
Inazio Ugartemendia, Hipoli Lasarte, Jabier
Saralegi eta Lukas Etxeberriarenak. Lehiaketa
eta sariketez gain, bestelako ekintza ugariz
ere gozatu ahal izan dugu aurtengo Kultur
Astean: hitzaldi, antzerki, musika-kantaldi,
ipuin-kontaketa, mus-txapelketa eta jolas eta
tailerrez, besteak beste, bizi dugun osasunegoera gogoan izanda eta beharrezko
segurtasun-neurriak hartuta.

MOTZEAN
17._Gaztainondo Elkartekoentzat eskaintza: Lehengo urtean bezala, aurten ere hasi gara jubilatuen
elkarteko kideentzat hileroko agenda osatzen.
Oinez Berastegi egitasmoari bultzada eman nahi diogu, eta herriko jubilatu eta pentsionistak parte hartzera
gonbidatu nahi ditugu. Urriaren 8tik martxan dugu egitasmoa. Hileko bigarren eta laugarren astearteetan,
goizez, herri inguruan bueltatxo bat egiteko elkartzea da asmoa, J. A. Muñagorri eskolako ikasleekin
plazan elkartzea. Ondoren, hamaiketakoa egiteko aukera eskainiko dugu, Dendaberrin edota Ategin.

Ostegunetan, berriz, bingoa izaten da ohiko plana Gaztainondo Elkartean. Hileko azken osteguneko
irabazlearentzat sari berezia jartzen du Udalak.
Yoga-ikastaroa ere martxan dugu. Lehengo urtean, osasun-egoera zela-eta, jarduera burutzeko espazio
gehiago izateko udaletxeko erabilera anitzeko gelan egin zen yoga. Aurten Gaztainondon bertan hasi dute
ikasturtea. Bestalde, Berastegiko Udalak antolatu ohi zuen yoga-ikastaroan izena emandakoei, taldea
osatzeko gutxieneko kopurura iritsi ez zirenez, Gaztainondoko ikastaroan hasteko aukera eman genien; eta
denak ez, baina batzuk bertan hasi dira eta jarraituko dute yoga egiten.
Berrikuntza gisa, aurten KZ Gunean ikastaroak eskainiko ditugu jubilatuentzat eta herri inguruan
mendi-ibilaldiak ere antolatuko ditugu.
Bukatzeko, zaintzari lotutako hainbat hitzaldi edo ikastaro antolatzeko proposamena luzatu digu jubilatuen
elkarteak, gizarte-zerbitzuetan dauden zerbitzuei buruz eta zaintzari lotutako oinarrizko informazioa
jasotzeko. Egingo dugu eskaerari erantzuteko ahalegina.

18._Desfibriladorearen
inguruko
ikastaroa:
Osakidetzako langile-talde batek bere borondatez
martxan duen proiektua da ikastaroa, eta bihotz-biriken
bizkortzea nola egin erakusten zaie bertan herritarrei.
Lau orduko formakuntza da, eta herrian eskaini genuen
azaroaren 22an eta 24an. Egun bakoitzean 2 orduko
saioa izan zen, eta 16 herritarrek eman zuten izena.

19._Liburutegi zerbitzua martxan: Abuztuko etenaldiaren ondoren, martxan dugu arratsaldeetako
liburutegi-zerbitzua. Astelehenetik ostiralera 16.00-18.00 bitartean zabalduko dugu. Etxerako lanak egiteko
edo ikasteko mahaiak ere erabilgarri izango dituzte bertan herritarrek. Irakurle-taldea ere martxan dugu
ikasturte berriarekin batera. Hala nahi duten herritarrak animatu nahi genituzke parte hartzera.
20._Goizak Lagunartean: Ekainaren 21etik uztailaren 30era, 6 astetan zehar eman genuen zerbitzua.
2 eta 12 urte bitarteko 46 umek hartu zuten parte, eta bi egunez behin jaso zuten zerbitzua.
Hezitzaile-lanetan Maddi Rekondo, Amaia Azpiroz eta Garazi Otxandorena ibili dira. Beste behin ere, haur,
guraso nahiz hezitzaileen aldetik balorazio positiboa jaso du zerbitzuak. Gabonetan ere, zerbitzua
eskainiko dugu.
21._Gaztelekua: Irailaren erdialdean eman zitzaion hasiera ikasturte berriari. DBH 1eko 7 partehartzaile berrik eman dute izena; eta, zerbitzua 12 eta 17 urte bitartekoentzat bada ere, ikasturte honetan
18 urte beteko dituzten gazte batzuek zerbitzuarekin jarraitu nahi dutela adierazi ziguten, eta aukera eman
diegu. 48 nerabe daude oraintxe Gazteleku zerbitzuan izena emanda.
Bete beharreko osasun-neurriak direla eta, ezin izango dira guztiak batera elkartu. 25 laguneko aforoa jarri
dugu, eta 3 taldetan banatu ditugu, adinaren arabera. Egutegi bat osatu dugu; eta, hala, egun bakoitzean 3
talde horietako batek izango du Gaztelekuan egoteko lehentasuna. Ezarritako 25 laguneko aforoa osatu
bitartean, hala ere, beste 2 taldeetako kideek ere izango dute sartzeko aukera.
22._Beotibarko guda: Gertaera historiko haren 700. urteurrena ospatzeko, Renoko Unibertsitateko
zuzendari eta ikerlari den Xabier Irujok eta Larraitz Ariznabarreta irakasleak hari buruz ondu eta idatzi
duten liburuaren aurkezpena egin zuten Berastegin abuztuaren 5ean, udaletxeko erabilera anitzeko gelan.
Liburuaren aurkezpen-ekitaldiaz eta gaiari buruzko hitzaldiaz gain, guda hura irudikatzen duten margolan
batzuk ikusteko aukera ere izan genuen (oraindik ere udaletxeko sarrera nagusian daude ikusgai), baita
Beltxaran musika-talde edo bikotea zuzenean entzutekoa ere, guda hartako pasarteetan oinarrituta osatu
dituzten kantuen eta diskoaren aurkezpena egin baitzuten ekitaldian bertan. Egitasmo arrakastatsua izan
zen benetan, eta gerturatutakoek liburuaren ale bana eraman ahal izan zuten etxera. Oraindik ere badira
ale batzuk Udalaren esku. Norbaitek interesa izango balu, egin dezala eskaera udal-bulegoetan.

Beotibarko guda hari lotuta, irailaren 19an, Uli aldean,
gudan parte hartu zuten Nafarroa eta Gipuzkoako
hainbat udalerritako ordezkari politikoak elkartu eta
ekitaldi instituzional bat egin genuen, elkarren arteko
adiskidantza eta bizikidetza sustatzeko borondatea
azpimarratzeko.

23._Administrari-laguntzaile eta liburuzainaren kontratu-berritzea: 2021eko irailaren 30ean egokitzen zitzaigun kontratua berritzea. Hiru urteotan izan dugun esperientziarekin, egin den lanarekin eta lanaren emaitzarekin, argi izan dugu lanpostuaren beharra dugula herrian, udal-bulegoetako harrera eta
administraritza-lanak eta liburutegi-zerbitzua behar bezala eramateko aurrera. Beharrezko ikusi dugu
langilearen jarraipena lotzea. Horrela, Arritxu Uranga Saizarrek lan-kontratudun finko mugagabea izango
duela erabaki dugu.
24._Itzalaldiarekin bat: Argindarraren prezioaren etengabeko igoeraren aurka Llotja de Mareko
adierazpena sinatu zuten alderdi politikoek itzalaldia eta kazola-jotzea antolatu zuten urriaren 8rako.
Udal-gobernuko kideok bat egin genuen ekimenarekin, eta herrian zehar ere zabaldu genuen deialdia,
herritarrek ere parte har zezaten.
25._Ibilgailuak dagokien lekuan aparkatzeko eskaera: Behin baino gehiagotan aipatu izan dugu
gaia, eta berriz ere horren beharrean gaude. Ibilgailuak zuzen eta dagokien tokietan aparkatzeko eskaera
luzatu nahi dizuegu herritarroi.
Basurde Elkartearen inguruan espaloietan aparkatzen duzuenok jakitun izan behar duzue oinezkoei
eragiten dizkiezuen eragozpenez eta sortzen duzuen arriskuaz, bertan dauden ur-sareko arketei eragiten
diezuen kalteaz, eta zamalanak egitera datozen ibilgailuei sortzen dizkiezuen eragozpenez.

Bestalde, herrian gorriz margotuta dauden eremuak
erosketak egitera datozenei zuzendutakoak direla gogorarazi
nahi dizuegu. Maiz egoten dira ibilgailuak denbora luzez,
erabiltzaileek erosketak egiteko asmorik izan gabe.
Zamalanetarako eremuak ere errespetatu egin behar dira,
garraiolariek arazoak izaten baitituzte maniobrak egiteko.
Ikastetxearen eta frontoiaren arteko eremua ez da
ibilgailuekin ibiltzeko lekua, ez motoekin, ez quad-ekin, ezta
aparkaleku bezala erabiltzekoa ere. Oinezkoentzat da
eremua , jendeak ibili behar du eta sortzen den arriskua
ekidin beharra daukagu. Sortzen den soinuak, bestalde,
ingurukoen loa eta deskantsua ere ezin du oztopatu.
Umeak eskolan utzi eta handik hartzeko unean ere, ulertzen
dugu minutu batzuetarako ibilgailuak pilatzea ikastetxe
inguruan; baina eskaera egiten dugu, ez daitezela hor geratu
ibilgailuak, ikasleak sartu edo irten ondoren.

Honetan ere errespetua zor diogu elkarri. Ezinbestekoa dugu jokabide hauek zaintzea, herriaren
garapenerako eta guztion segurtasunerako eta ongizaterako.

