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HIRIGINTZA
1. Plaza berritzeko proiektua: Udal gobernuaren
2017ko inbertsiorik garrantzitsuena izango da dudarik
gabe. 2011-2015 legealdian abiatutako parte hartze
prozesuari jarraipena emanez, herritarrei begirako
saio berri bat egin zen otsailaren 10ean udaletxean,
alkatearen eta herriko arkitektoaren eskutik. Plazako
proiektua zertan oinarritzen den, zer hartu den
kontuan eta zergatik azaldu zen eta proposamenak
egiteko tartea ere ireki zen. Autobusen geldialdiak
plazatik kanpo egitea hobetsi zen, besteak beste.
Plazako lanei Oporlekuko pasabidea eta autobus geltokia egokitzeko lanak gehituta egin da
proiektuaren lizitazioa. 748.275,31 euro gehi BEZeko aurrekontua izan du hasiera batean,
baina deialdian parte hartu duten 9 eraikuntza-enpresen eskaintzak aztertu eta puntuaziorik
altueneko eskaintza izendatzeaz batera, 486.378,96 eurotara jaitsi ahal izan da
aurrekontua.
Martxoaren 3an eman ziren argitara kontratazio-pleguak eta martxoaren 23ra arteko epea
izan zuten eraikuntza-enpresek eskaintzak aurkezteko. Herriko arkitektoak aztertu eta
baloratu zituen proposamenak, teknikoki nahiz ekonomikoki, eta azkenean Sasoi Eraikuntzak
SLren eskaintzak lortu zuen puntuaziorik altuena. Hark izango du, beraz, lanen ardura.
Kontratua sinatu bezain pronto hasi eta 5 hilabetean lanak amaituta egotea espero dugu.
Finantziazioa bi iturritatik egingo da: Eusko Jaurlaritzak onartu eta emandako Erein
diru-laguntzatik (149.800 euro) eta udalaren funtsetatik (2017ko inbertsioen partidatik
100.000 euro eta kopurua osatzeko falta dena gerakinetik edo udal aurrezkietatik. Esan
behar da 2016ko aurrekontuaren likidazioa egin eta gero, 400.000 euro inguru zituela udalak
gerakinean.
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Bestalde, aurkeztua genuen proiektua Eusko Jaurlaritzako irisgarritasun arloko laguntzen
deialdira, baina ukatu egin digute diru-laguntza. Baldintza guztiak betetzen zituen
proiektuak, baina partida nahikorik ez dagoela esanez erantzun digute. 2017an zehar, hala
ere, izango dugu plazako proiektua bestelako diru-laguntza deialdietara aurkezteko
aukerarik.
2. Aparkaleku berria Gaxine atarian: Bi aldeek ados jartzea lortu eta otsailaren 6an sinatu
zuen udal gobernuak zesio-hitzarmena lursailaren jabearekin. Bi hirigintza-jarduera egingo
dira: alde batetik, Ozpindegi eta Gaxine arteko bidea zabaldu egingo da; eta, bestetik,
pareko belardian, 292 m2 dituen eremuan, 10 bat kotxerentzako aparkalekua egingo da.
Aparkalekua zagorrarekin (todo unorekin) utzi edo asfaltatu obra egiterakoan erabakiko
dugu, bi aurrekontuak dauzkagunean.
3. Kale izendegi berriko seinaleak: Iritsi dira kale izen berriak iragarriko eta izendatuko
dituzten seinaleak. Aurki izango ditugu gure kaleetan jarrita.
4. Kirol azpiegituretarako diru-laguntzak: Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik datozen lau
urtera begirako laguntzak dira: 11 milioi euro daude banatzeko 2017-2020 urteetan zehar,
urteko 2,8 milioi euro. Aurkezten den aurrekontua %50ean lagunduko da gehienez; eta,
eraikitzeko baino gehiago, zaharberritzeko diren proiektuak lehenetsiko dira. Erabilera
publikoa dutenak eta irisgarritasuna bermatzeko proiektuak ere goitik puntuatuko dira. Udal
gobernuak herriko frontoia eraberritzeko proiektua aurkeztu du deialdira. Gure asmoa
proiektua datorren urteko aurrekontuko inbertsioetan sartzea da.
5. Ikastetxe publikoetan eraberritze lanak egiteko diru-laguntzak: Eusko Jaurlaritzak
deitutako laguntza ildo honetara bi proiektu aurkeztu ditu udal gobernuak: batetik, parkea
eraberritzekoa (22.000 euro inguruko kostua du proiektuak); eta, bestetik, J. A. Muñagorri
eskolako alarma sistema berritzekoa (900 euro inguru). Gure eskaera onartua bada,
proiektu bakoitzean %60ko laguntza jasoko dugu; lanek abuztua baino lehen hasita beharko
dute eta abendurako bukatuta.

6. Ategiko eremua: Enpresa eraikitzailearekin
sinatu berri dugun hitzarmenaren arabera,
udal gobernuak datozen 3 urteetan herriko
etxebizitza

beharren

inguruan

galdeketak

egiteko konpromisoa hartu du, eta galdeketa
horien

emaitzak

jakinaraztekoa.
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enpresa

eraikitzaileari

Erosle interesatuak gutxienez 7 izanez gero, enpresa eraikitzaileak eraikitzen ari diren
blokearen ondoan beste 12 etxebizitza tasatuko blokea eraiki eta jarri beharko du martxan.
Enpresa eraikitzaileak hitzartutakoa beteko ez balu, berriz, udalak aukera luke Ategiko
eremuan berea duen orubean, eraikitzen ari diren blokearen goiko aldean, 9 etxebizitzako
bloke berri bat eraikitzeko. Hiru urterako sinatu da hitzarmena, beste hiru urtez luzatzeko
aukerarekin.

7. Portxeak ixteko eta eraikinei eranskinak egiteko araudia: Eusko Jaularitzak atzera bota
du gure eskaera. Indarrean den Lurzoruaren Legeak trataera ezberdina ematen die lurzoru
urbanizagarriari

eta

ez-urbanizagarriari

eta

lurzoru

ez-urbanizagarrien

barruan

baserri-ustiapena dutenak eta ez dutenak ere bereiztu egiten ditu.
Lurzoru ez-urbanizagarrian baserri-ustiapena izatea behar-beharrezkoa da eraikin berri bat
edo

eranskin

bat

eraikitzeko

eta

horretarako

baimena

Aldundiak

ematen

du.

Baserri-ustiapenik ez badago, berriz, ezin da ezer eraiki edo aldatu, printzipioz. Hala ere,
8 metro kuadrora arteko eremuan uzten du legeak horretarako aukerarik (aterpea duen
edozer hartzen da eraikintzat).
Lurzoru urbanizagarriari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak azterketa sakonago bat egiteko
eskatu dio udalari: zerbait eraikitzekotan, herriko plan orokorrak (HAPOak) onartzen duen
guneetan egin beharko litzateke eta aurrez ikusi inguruan zer eragin edo inpaktu izango
lukeen. Esate baterako, dagoeneko eraikiak dauden portxeak ixteko aukera ematen du
HAPOak, baita eraikiak dauden eraikinei beste erabilera bat ematekoa ere. Gai honen
inguruan jaso ditugun eskaerei banan-banan emango diegu erantzuna.

8. Eraikinen ikuskaritza teknikoa (Inspección Técnica de Edificios, ITE): 2017an 50 urte
baino gehiago betetzen dituzten eta bide publikoaren ondoan eta katalogatuta dauden eraikin
guzti-guztiei pasa beharko zaie ikuskaritza teknikoa, Eusko Jaurlaritzak indarrean jarri duen
araudiaren arabera. Eraikinen argindar instalazioari eta isolamendu sistemari begiratuko
zaie, batez ere. Ekainaren 27an amaitzen da epea, baina urtebete luza daiteke, Eusko Jaurlaritzan baimena eskatuta. Ikuskaritza egin behar duzuen herritarroi gutuna bidaliko dizuegu
udaletik, beharrezko duzuen informazioa izan dezazuen.
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UDAL FUNTZIONAMENDUA
9. Herri langilearen kontratazioa: Urtebeterako bigarren herri langilea kontratatu du udal
gobernuak lanaldi erdiz aritzeko. Bi izan dira izena eman duten hautagaiak eta eskatutako
baldintza eta baloratzeko ezaugarrietan oinarritutako puntuazio sistemari jarraituta, Unai
Mendikutek lortu du lanpostua. Kale garbiketa eta mantenimendu lanetarako kontratatu da.

INGURUMENA eta ENERGIA
10. Argiterian hobekuntzak: Iritsi da falta ziren
kale-argiak

guztiz

instalatzeko

falta

zen

materiala eta aurki izango ditugu martxan
Eguzkialden,
aurreikusitako

Izotzalden
farolak.

eta

Urdinarrainen

Ariztun

auzoa

argiztatzeko aukerak ere aztertzen ari gara.

11. Gas naturala Ategin: Geuk enpresakoek konpondu dituzte berokuntza sisteman zeuden
arazoak. Aurrekontu bat ere ekarri du enpresak eraikinean gas naturala sartzeko, 4.900 eurokoa. Kontsumoa era banatuan kontabilizatzeko aukera ekarriko du ezarketa berriak.
12. Hondakin arriskutsuak uzteko etxola berria: Apirilaren 8tik eliz atariko aparkalekuan da.
Beraz, mediku etxe zaharrean zeuden kaxa handiak erretiratu egingo ditugu. Traste zaharrak uzteko egurrezko kaxa handiak dagoen lekuan jarraituko du. Kaxa horren erabilera
zaintzeko eta hondakinak txukun uzteko eskatu nahi dizuegu herritarroi: birziklagarriak
diren hondakinak bakoitza bere lekuan utzi, mesedez, eta ez dena nahastuta eta poltsa
edo zakutan sartuta.
Etxola honetan hondakin hauek utzi ahal
izango dira: fluoreszente luzeak eta
borobilak, ontzi arriskutsu beteak, ontzi
arriskutsu hutsak eta brotxak, tonerrak,
aerosolak, fitosanitarioak, ehizako kartutxo

eta

metxeroak,

pilak,

aparatu

elektriko eta elektroniko txikiak, CDak,
kontsumo baxuko bonbilak, motore olioa
eta ibilgailuen bateriak.
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13. Auzokonpostagailuak: Plazarako berria jarri dugu eta Ategikoa konpondu. Erabiltzaileoi
dagokigu erabilera egokia ematea eta hauxe eskatu nahi dizuegu: hondakin organikoa behar
den lekuan uzteko, ez egituratzailea edo estrukturantea egoten den aldameneko
kaxoian; eta organikoari gainetik egituratzailea botatzeko.
Bestalde, jakin ezazue herriko organikoarekin egindako ongarria erabilgarri duzuela
Artalekun. Norbaitek handik hartu nahiko balu, zuzenean udalari edo herri langileei
jakinarazi, mesedez, nondik hartu jakiteko, prozesu ezberdinetan dago eta. Herriko
konpostaguneetan ere egongo da.
14. Belar siloko bolen plastikoa: Ez da komeni edozein momentutan ateratzea. Hiruhilean
behin etortzen dira Tolomendikoak bila; beraz, plastiko mota hau duzuenok udaletxean
jakinarazi mesedez, eta bila datozela jakinarazten digutenean (telefonoz deitzen dute
udaletxera hamabost egun lehenago), pasako dizuegu abisua ateratzeko.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA eta BASOGINTZA
15. Herriarenak diren basoen kudeaketa: Otsailaren 22an elkartu ziren udal gobernuko
ordezkariak Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi eta Natur Inguruneko zuzendari den Arantxa
Ariztimuñorekin. Herriarenak diren basoen kudeaketan zein ardura, konpetentzi eta aukera
dituen Aldundiak eta zein Udalak jakin nahi izan genuen. Argitu ahal izan genuenez, herriko
baso lurren jabetza udalarena da, baina kudeaketa Aldundiarena. Bertako espezieak (pago,
haritz, urki…) landatuz baso eremuak biziberritzea da Aldundiaren aurrera begirako asmoa.
16. Larre komunala Ipuliñon: Bestalde, bilera horretan bertan Ipuliñoko mendia larre komunal
bihurtzeko proiektua ere mintzagai izan genuen. Hasierako proiektuan (2007-2011 legealdian
garatutakoan) ixtea aurreikusten zen eremua zabaltzea proposatzen dugu guk orain
Gorosmendi, Leitzaran nahiz Ipuliño auzoko txaleten aldera; hartara, ura duten bi gune barne
hartuko lituzke itxitako eremuak, baita abarorako itzalguneak ere.
Lehen pausoa aipatutako eremuko lursailen jabe guztiekin hitz egitea izango da, proiektuaren
berri emateko. Lurjabe eta abeltzain direnekin lehenbizi eta herriko gainerako abeltzainekin
ondoren jarriko gara harremanetan, larre komunal horietan zer interes izan dezaketen
argitzeko. Eremuaren neurriaren arabera zer abere
eta zenbat buru sartzea komeniko litzatekeen ere
neurtua eta estimatua dute Aldundiko teknikariek.
Ez ardiak bakarrik, ahuntzak, behiak eta behorrak
sartzea ere komenigarri ikusten da.
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Esan behar da, bestalde, proiektua diruz laguntzeko ere prest agertu dela Gipuzkoako Foru
Aldundia, zenbatean gehiegi zehazterik izan ez badu ere.
Tolosaldea Garatzenek ere eskualde mailako proiektua landu nahi du udalen jabetzakoak
diren basoen kudeaketaren inguruan: zer egin basoekin, zertarako erabili, jarduera
ekonomikoa bultzatu, energia lortzeko erabili, turismoa bultzatzeko, epeak zehaztu etab.
17. Herri bideen inbentarioa: Lehen eta bigarren eremuei jarritako alegazioak zuzenduta,
berriz ere jendaurrean jarriko ditugu. Hirugarren eta laugarren eremuak ere amaituta eta
ikusgai daude udal bulegoetan: hirugarrenak Berastegiko
zelaia eta Izotzalde harrapatzen ditu eta laugarrenak
Aintzerga. Gune horietako lur jabeei gutunak bidaliko
zaizkie jakinaren gainean jartzeko.

18. Pestizidak erabili ahal izateko baimena lortzeko ikastaroa: Baratza eta soroetarako
zenbait pestizida erosteko eta erabiltzeko baimena behar da gaur egun eta horretarako
ikastaroa egin behar dute txartel berdea duten nekazari eta baserritarrek. 10-12 ordukoa
da ikastaroa. Alkateak hitz egin du Fraisoroko arduradunekin eta prest agertu dira irailetik
aurrera Berastegin eskaintzeko.

GIZARTE ZERBITZUAK
19. Haurreskola: Apirilaren 27an, ateak irekiko ditu haurreskolak erabiltzaile izan litezkeen
haurtxoek eta haien gurasoek ezagutu dezaten.

MOTZEAN
20. Wifi librerako instalakuntza lanak: Udaletxean, plazan, Urepele elkartean eta Ategin
dagoeneko martxan da herriko wifi librea. Talaia du izena instalakuntza lanak egin dituen
enpresak eta Tolosaldeko Atariak eta 28 kanalak ere enpresa bera kontratatu dute eskura
dituzten azpiegiturak erabiliz irrati eta telebista seinaleak eskualdeko 28 udalerrietara
helarazteko. Oraingoz San Estebanen, Urkizun, Hernion eta Amasa mendian dituzte antenak,
baina Berastegin ere jartzeko interesa azaldu dute, eskualdeko konexioa txukuna eta
bermeak dituena izan dadin. Hain justu ere, San Lorentzoko antenetan bat libre geratuko da
Vodafonek antena bat libratzea erabaki eta gero, eta hau Udalaren eskumenekoa izateko
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tramiteetan gaude; beraz, guk antena uztearen truke, Talaiari herrian internet konexio ona
izatea, eskualdeko komunikazio taldearen zerbitzuak (irratia eta telebista) egoki iristea eta
eskolako irratia martxan jartzea eskatuko diogu.
Talaia enpresa teleoperatzailea da, “low cost” edo kostu baxuko zerbitzua eskaintzen duena
eta beste edozein teleoperadore bezala kontratatu ahal izango da. Herritarrekin bilera
egingo dute euren eskaintza ezagutarazteko.
21. Txikizioak herri higiezinetan: Errege egunaren bueltan baten batek edo batzuek sua egin
dute frontoian eta parkean eta eskola atariko kanastak ere okertu dituzte. Kalteak
konponduta daude dagoeneko. Hala ere, denona duguna zaintzeko eta errespetatzeko deia
egin nahi dizuegu herritarroi.
22. Lehen hiruhileko hitzaldiak: Otsailaren 11n edertasun aholkularitzari buruzko hitzaldia
izan genuen, Beatriz Armendarizen eskutik. Martxoaren 14an kiropraktikari buruz hitz egin
zigun Xabier Mendiaraz adituak eta martxoaren 16an, berriz, atzeratua zegoen hitzaldia
eskaini zuen Axier Bagliettok indarkeria matxistak nerabezaroan duen eraginaz eta hartu
beharreko prebentzio neurriez. Eta azkenik, martxoaren 25ean Ahoztar Zelaieta kazetaria
izan genuen gurean, argitaratu dituen liburuak aurkeztu eta Euskal Herriko diruharrapaketez eta diru-ihesaz hitz egiteko.

EUSKARA
23. Bilera Udal Euskaldunen Mankomunitatearekin: Otsailaren 3an bildu zen udal gobernua
UEMAko teknikari batekin, urteko plangintza diseinatzeko. Aurten ere bat egingo dugu
errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpainarekin, baita euskararen transmisioaren inguruko
kanpainarekin ere. Euskara ikasten ari diren taldeak bultzatzen ere jarraituko dugu eta bat
egingo

dugu

helduentzako

euskara

ikastaroen

iraileko matrikulazio kanpainarekin. Haurrei eta
gurasoei etxeko hizkuntz ohituren inguruan tailer
bat eskaintzeko asmoa ere badugu eta euskararen
erabileraren kale neurketa ere egingo dugu 2017an.

KULTURA eta KIROLA
24. Herriko elkarteentzako diru-laguntzak: Otsailaren 9an egin zen bilera herriko
elkarteetako ordezkariekin, 2017ko diru-laguntzen deialdia azaltzeko. Eskaerak jasota
daude. Aurki egingo da banaketa eta jakinaraziko zaizue.
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25. Inauterien balorazioa: Otsailaren 17 eta 18an ospatu genituen inauteriak. Eguraldia lagun,
jende askok hartu zuen parte. Ostiralean umeen dantza, trikitixa eta txistu emanaldia izan
zen eskola atarian eta segidan pintxo potea. Larunbatean, berriz, hasteko hamaiketakoa eskaini zuen Urepele elkarteak plazan eta ondoren betiko jolasak umeentzat eta altxorraren
bila gazte eta helduentzat. Bazkal aurretik mozorroen desfilea eta dantzak izan genituen
plazan, eta 170 laguneko herri bazkariaren ondoren, erromeri ibiltaria AIKO taldearekin.
Iluntzean, berriz, luntxa eta DJ Txoko Urepele elkartean.
26. Martxoak 8, Emakumeen Eguna: Ez genuen beste behin eguna oharkabean pasa zedin utzi.
Egunean bertan elkarretaratzea egin genuen plazan eta biharamunean Katxalin elkarteko bi
kidek bularreko minbiziaren inguruko hitzaldia eskaini ziguten. Martxoaren 10ean,
emakumeen afariaren aurretik, Prest gaude antzezlana eskaini zigun Lakrikun antzerki
taldeak eta hilaren 11n 80 egunean filmaren emanaldia eta txokolatada izan genituen.
27. Meakako iturri eta labaderoa: Lehengo urtean Elutseko
iturriarekin egin zen bezala, aurten Meakako iturria eta
labaderoa garbitzeko eta berreskuratzeko lanak egingo
dituzte Burdina taldekoek. Iturria martxan izango dugu aurki.

28. Mendi lasterketa 2018an: Herritar taldea bilerak egiten hasia da dagoeneko, udal
gobernua bitartekari dela, datorren urtean Berastegin mendi lasterketa antolatzeko asmoz.
Negutrail izena jarri diote lasterketari eta otsaileko lehen asteburuan egitea dute buruan.
17 kilometro inguruko lasterketa izango da, Berastegi eta Elduaingo mendietan barrena.
29. San Isidro eguna: Maiatzaren 15ean, ohi bezala, ospatuko dugu baserritarren eguna.
Mezaren aurretik, santua lagun, prozesioa egingo da udaletxetik elizara. Mezaren ondoren,
bazkaria egingo da udaletxean. Laster izango da izena emateko aukera.
30. Laguntzaileekin irteera: 2016ko festak eta Kultur Astearen antolakuntzan lagundu zuten
herritarrekin Lizartzako Goikoetxea sagardotegira irteera egin zen martxoaren 4an.
Eskerrak emateko eta elkarlanean jarraitzeko balio dezala.
31.

Salontzoak

antolatzeko

bilerak:

Martxoaren

13an,

astelehena, egin zen aurtengo festak antolatzeko lehen
bilera. Festa egunak zehaztuta geratu ziren: abuztuaren 9tik
13ra izango dira.

32. Eskolaren 25. urteurrena: Datorren azaroan 25 urte beteko ditu J. A. Muñagorri eskolak.
Urteurren seinalatua gogoratzeko eta ospatzeko, Kultur Astearekin batera, zerbait egitea
darabilgu buruan.
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