2022ko apirila

8.alea

www.berastegi.eus

Udalgintza informazioa 2019-2023

2022ko UDAL AURREKONTUA
GASTUAK
I. Pertsonal-gastuen atalean, alde batetik, Euskadiko Udalen Elkargoak edo EUDELek egindako
gomendioari jarraituz, %2ko igoera hobetsi dugu udal-langileen soldatetan. Eta, bestetik,
garbitzaile-lanpostu berri bat eta urtean zehar sor daitezkeen ordezkapenak ere aurreikusi ditugu.
II. Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuen atalean, Udalarenak diren eraikin eta zerbitzu guztien
mantenua sartzen da: administrazio orokorra, hirigintza, gizarte-zerbitzuak, kultur solairua, osasuneta artxibo-solairua, gobernu-organoak, Haurreskola, J. A. Muñagorri eskola, Urepele Elkartea, Ategi,
Zubizabaletako eraikina (gimnasioa barne duena), kale-argiteria eta zaintza, biltegia eta brigada,
frontoia, hilerria, jaiak eta Elduako kultur etxea.
Partida honetan, kultur eta kirol-atalak bereiztu egin ditugu; eta, batean zein bestean, igoerak egin
ditugu. Zubizabaleta eraikina martxan jartzeak eragingo duen gastua ere aurreikusi dugu.
III. Mailegu-interesen atalean, udaletxea eraberritzeko eskatutako milioiko maileguaren truke bankuari
urtean interesetan ordaindu beharreko kopurua azaltzen da. Taulan ageri den moduan, 2022an
2021ean baino 1.000€ gutxiago ordaindu beharko ditugu; hau da, 6.000 €.
IV. Transferentzi arrunten atalean, Udalak hainbat zerbitzu jasotzearen truke azpikontratatuta dituen
enpresei edo hitzarmen bidez lotutako erakundeei egiten dizkien ordainketak sartzen dira: herriko
ingurumen-teknikariari, Tolosaldeko Zabor Mankomunitateari eta Hiltegi Mankomunatuari,
Tolomendiri, Tolosaldea Garatzeni, GoiEnerri, Udalbiltzari, EUDELi, Gipuzkoako Baso Elkarteari,
UEMAri eta Tolosaldeko Komunikazio Taldeari eginiko ordainketak, larrialdi-laguntzak, herriko
elkarteei emandako laguntzak eta euskara- eta bertsolaritza-ikastaroei emandakoak. 2.150,51 €
gehiago aurreikusi ditugu atal honetan, egiten ditugun ordainketen urteroko egokitzapenengatik.
V. Inbertsio errealen atalean, 2022an aurrera eramatea aurreikusten ditugun proiektuak sartuko
lirateke. 173.300 € aurreikusi ditugu atal honetarako, eta hauexek dira buruan darabiltzagun
proiektuak: Ipuliñoko larre komunalak (20.000 €), tokiko garapenari begirako komunikazio-plana
(10.000 €), herriko ur-saneamenduan egin beharreko egokitzapenak (15.000 €), herri-bideen
inbentarioa (10.000 €), Eguzkialdeko argiteria (12.000 €), udaletxeko ganbararen egokitzapena
(56.300 €), zenbait bideren konponketa-lanak (30.000 €), Elduainaldeko bidea (10.000 €) eta Ategiko
parkea (10.000 €), besteak beste.
Martxorako, 2021eko kontuen itxiera egiten dugunean, gastatu gabekoak eta aurreikusi gabeko dirusarrerak gerakinean izango ditugu; eta aipatutakoez gain egitea erabakitzen ditugun inbertsioak
kreditu-aldaketen bidez burutuko ditugu.
VIII. Udalak finantza aktiborik ez duenez, zeroan ageri da atal hau.

IX. Eta, gastuen atala osatzeko, mailegu-amortizazioaren azpiatala izango genuke; gure kasuan,
udaletxea eraberritzeko eskatutako maileguaren amortizazioa. Kopuru bera ordaintzen dugu urtero,
eta 2026ko ekainaren 22an amaituko dugu ordaintzeaz.

SARRERAK
I. Zuzeneko zergen atalean, landa-izaerako ondasun higiezinen gainekoa, hiri-izaerako ondasun
higiezinen gainekoa, trakzio mekanikoko ibilgailuen gainekoa, hiri-izaerako lurren balioaren
gehikuntzari edo plusbaliari dagokiona eta jarduera ekonomikoen gainekoa leudeke. Aurreko
herri-batzarrean eta Informatzen txostenean adierazi genizuen bezala, Kontsumorako Prezioen
Indizeak (KPIak) abuztuan markatutako balioa erreferentziatzat hartu eta %2,5 igoko zaizkigu
zuzeneko zergak; eta, hartara, 2022an zuzeneko zergetatik 206.000 €-ko sarrera izango du Udalak.
II. Zeharkako zergen atala eraikuntza- eta instalazio-lanei ezartzen zaien %4ko zergari dagokio.
2021ean zeharkako zergetan aurreikusitako kopurua baino 2.000 € gehiago aurreikusi ditugu
2022rako.
III. Udal-tasa eta bestelako zergen atalean, berriz, zenbait zerbitzu eskaintzeagatik Udalak kobratzen
dituen zenbatekoak leudeke: zabor- eta hiri- hondakinak biltzeagatiko tasa, hilerriko tasa, fotokopiak
egiteagatiko eta faxa erabiltzeagatikoa, etxe etxeko zerbitzuarena, Ategiko etxebizitza babestuen
erabiltzaileek ordaintzen dutena, segregazio eta etxebizitzen lehen erabilera-baimenengatiko tasak,
postuak edo stand-ak jartzeagatikoa, lur, lurrazpi edo lurgaina erabiltzeagatiko tasak (Endesa,
Iberdrola, eta abarri kobratuak), udal-jabetzako lurren erabileragatikoa, kultur ekintzak (Goizak
lagunartean, musika-hizkuntza), gimnasioko kuotak, Negutraileko diru-sarrerak, frontoiko eta futbolzelaiko argiteria erabiltzeagatiko tasa eta telekomunikazio-operadoreei kobratzen zaizkien tasak
(Euskaltel, Movistar, Orange, eta abarri ezarriak).
2021ean baino 15.500 € gehiago aurreikusi ditugu partida honetan; bat, lehen aipatu bezala, kultur eta
kirol-atalak bereizi eta Negutrail mendi-lasterketako inskripzioak hemen aurreikusi ditugulako, nahiz
eta azken emaitza zeroan geratzen den; eta, bi, gimnasio-zerbitzuaren erabiltzaileek ordainduko
dituzten kuotak ere kontuan izan ditugulako.
IV. Transferentzi arrunten atalean, batez ere, foru-fondotik edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren
funtsetatik urtero jasotzen dugun diru-kopurua da nagusi. 2022ari begira, igoera espero dugu partida
honetan; hain justu ere, 85.634,14 €-koa; eta 859.895,41 € inguru jasoko ditugula aurreikusi dugu.
Igoera Foru Aldundiko funtsetatik 100.845,41 € gehiago jasotzea aurreikusi dugulako eta iaz
onartutako dirulaguntza batzuk aurten jasoko ditugulako (bideak konpontzeko dirulaguntza, esaterako)
aurreikusi dugu.
Atal honi dagokion gainerakoa Eusko Jaurlaritzak gizarte-zerbitzuetarako eta Osakidetzak herrian
osasun-zentroa edukitzeagatik ematen dizkiguten laguntzek, Aldundiak etxez etxeko zerbitzurako
ematen duenak eta urtean zehar jasotzen ditugun bestelako dirulaguntzek osatzen dute.
V. Ondarezko sarreren atalean, Udalak bankuan dituen deposituen truke jasotzen dituen interesak
sartzen dira, edota Udalaren ondasunetatik jasotakoak. Herriko egurra ateratzeagatik 40.000 €-ko diru
-sarrera aurreikusi dugu aurtengo, iaz onartutako egur-ateratzeak aurten gauzatuko direlako, eta
aurten beste batzuk egiteko asmoa ere badugulako.
VII. Kapital-transferentzien atalean, ez dugu diru-sarrerarik aurreikusten.
VIII. Aktibo finantzaroen atalak Udalak udal-funtsen gerakinetik hartu eta aurrekontuan kontenpla
lezakeen kopuruari egiten dio erreferentzia. 2022ari begira, ez dugu aurreikuspen zehatzik egin
gerakinari dagokionez.
IX. Eta, sarreren atala amaitzeko, pasibo finantzaroen azpiatala izango genuke. Bankuei eskatzen
zaizkien maileguei dagokien atal honetan ere ez dugu ezer aurreikusi.
Horrenbestez, 2022ari begirako aurrekontua 1.255.245,41 €-an itxi dugu.

HIRIGINTZA
1._Herriko gimnasioa: Martxoaren 7tik martxan
da. Barruko ekipazioa guztiz ezarria dago, baita
kanpoaldeko bizikletak aparkatzeko, garbitzeko
eta haiei oinarrizko matxurak konpontzeko
gunea ere; eta, barru nahiz kanpo, eraikina
argiztatuta. Telefono-linea Telefonikak ezarri du
eta internet-konexioa Izarkom-ek, herriko
gainerako eraikin publikoetan bezala; igogailua,
berriz, Oronakoek ezarri dute. Ireki eta ixteko
sistemarako, segurtasun-kamerentzako eta
pellet bidezko galdararen funtzionamendurako
ordenagailu bat jarri dugu; eta, neurri batean,
haren ezarpen egokiak luzarazi dizkigu lanak.
Bazkideei hatz-aztarna bidezko sistemarekin ahalbidetuko zaie sarrera. Bazkide izateko eskaera,
udal-bulegoetan egin beharko da.
2._Baserri-bideak: Aurreko Informatzen-en aipatu genituen lau bideak konpondu ditugu, eta
“basurdeetako bidera” ere luzatu ditugu konponketa-lanak. Gorosmendiko bidea ere berritu dugu,
malda behar bezala emanez, ur-emariak berak eramaten baitzuen materiala, urak behar bezala
bideratuta ez egoteagatik.
2022ko dirulaguntza-deialdiari begira, oraingoz izendatuta ditugun bideak Atxokorbeko luizia eta
Mugara doan bidea dira. Egitera goazen asfaltatze-lanak ere deialdi berean aurkezteko asmotan gara:
elizatik Millenea alderako tartea eta lehen egindako lanetatik hasi eta Mariberrobinera artekoa,
Izotzalden; Etxetxiki eta Etxeordeko bidegurutzea eta ingurua, Eguzkialden; eta egurrezko etxolaren
ingurua, Ariztunen. Guztiak ere nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategietara joateko bideak.
3._Ariztungo pasabide kanadiarra: Larte mendiaren inguruan ganadua eduki ohi duten herritarrek hala
eskatuta, zenbait itxitura kendu eta pasabide kanadiarra jarri dugu, ganadua herrira ez jaisteko. Ibili
ohi den ganadu-kopurua ikusita hartu dugu erabakia. Gartziarena Saralegi eraikuntza-enpresak egin
ditu lanak, eta 8.500 €-ko kostua izan dute.
4._Eldua auzoko lanak: Eldurako bideko kale-argiei buruak aldatu dizkiegu, eta LED sistemakoak jarri;
kamioiak botatako kale-argia ere jarri dugu atzera; eta, zuhaitz-adarrak moztu eta errepidea zabaldu
ere bai, oinezkoak segurtasun handiagoz ibili daitezen eta ibilgailuek elkar ondo gurutzatzeko aukera
izan dezaten.
Istripuz hondatutako autobus-geltokia ere, peritua pasa bitartean denbora joan zaigun arren, berritu
eta konpondu dugu. Aldaketa bat ere egin diogu: ingurua kristalezkoa jarri diogu, argitasuna eta
ikusmira hobetzeko.

5._Ategiko
etxebizitza-eremuko
bigarren
fasea:
Oinarrizko proiektua aurkeztu du Aburuza eraikuntzaenpresak. Uda aldera lanekin hastea da asmoa. 6 lagun
daude momentuan izena emanda.

6._Atxokorbeko luizia: Abenduan gertatu zen luizia, hilabete-hasierako euriteen ondorioz. Bidera
eroritako materiala herri-langileek kendu zuten, eta pasabidea garbi dago orain. Baina arazoari
konponbidea eman beharrean gaude, eskoilera bat–edo eginez, berriz ere luiziren bat gertatzeko
arriskua handia baita. Bigarren puntuan aurreratu dugun bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
2022ko baserri-bideetarako dirulaguntzen deialdian sartuko ditugu lan hauek. Xabier Saizarrekin hitz
egin dugu dagoeneko, inguruari begiratua eman eta lanak aurreikus ditzan. Ea urte honetan zehar
egiteko aukera duen.

7._Urepele Elkarteko eta Haurreskolako matxura: Urepele Elkarteko komunetan itoginak sortu ziren
urtarrilean, eta iturginak etorri eta lortu zuen ur-jarioa geldiaraztea. Handik berehala, Haurreskolan ere
itoginak zeudela konturatu ginen, eta iturginari konponbidea emateko esan behar izan genion berriz
ere. Matxura udal-eraikinean gertatu zenez, aseguru-etxeari eman genion parte. Perituak, ordea,
auzokideen komunitateko arazotzat hartu zuen, arazoa etxebizitzetako batera doan hoditerian gertatu
zelako. Konponketa-gastua 4.000 € ingurukoa izan da, eta komunitateko kide guztion artean hornituko
dugu, nork bere parte-hartze proportzioaren arabera, eta nork bere aseguru-etxeari partea emanda.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
8._2021eko LEADER dirulaguntzen ebazpena: Iritsi da ebazpena. Lehengo urtekoa da deialdia, baina
ez gaituzte gastu guztiak urte horretan egin behar izatera derrigortu; beraz, aurten garatzekoak izango
ditugu aurkeztutako bi proiektuak. Batetik, udaletxeko ganbarako edo teilatupeko obra;
169.519,62 €-ko eskaera egin genuen, 144.363,72 € hartu dituzte lagungarritzat, eta 57.745,49 €-ko
dirulaguntza onartu digute; horietatik 32.914,93 € 2021.urtean justifikatzeko, eta 24.830,56 €
2022.urtean justifikatzeko. Eta, bestetik, Eguzkialde auzoa argiztatzeko proiektua; 54.679,45 €-ko
eskaera egin genuen, 10.935,89 € hartu dituzte lagungarritzat, eta 5.139,87 €-ko dirulaguntza onartu
digute, horietatik 2.929,73 € 2021ean justifikatzekoak eta 2.210,14 € 2022an justifikatzekoak.
Etxordeko eta Torreluzeko kale-argiak ezartzeko izango da laguntza.
2022ko LEADER dirulaguntzen deialdian berriz ere egingo dugu Eguzkialde auzoa argiztatzeko
proiekturako eskaera, eremua eremu ez-jendetsutzat hartu eta hargatik ez baitzuten ontzat eman gure
eskaera. Azalduko diegu berriz ere, eremu ez-urbanizagarria izan arren, jendea bizi eta ibiltzen den
eremua dela.
9._2021eko foru-fondoaren itxiera: Guk aurreikusi baino 16.139 € gehiago jasoko ditugu foru-fondotik,
Aldundiaren 2021eko aurrekontu-itxieraren aurreikuspenaren arabera. 2022ko foru-fondoaren lehen
atala jasotzearekin batera jasoko dugu 2021eko itxieraren ondotik jasotzea espero dugun zatia.
10._Herri-bideen inbentarioa: 15 eremutan banatua daukagu herria. Lehen 3 eremuen dokumentua
plenoz onartua eta jendaurrean jarrita dago. Otsailaren 9ko plenoan edo ohiko udal-batzarrean eman
genion hasierako onarpena herria osatzen duten gainerako 12 eremuen dokumentuari. Eremu
horietako lur-jabeei gutuna bidali diegu, dokumentua ikustera etortzeko gonbidapena luzatuz.
Alegazioak jartzeko aukera ere izango da, lursailen eskriturak aurkeztuz. Udalak, bere aldetik,
jasotako alegazioei banan-banan erantzungo die, eta berriz ere jendaurrean jarriko du dokumentua.
Pleno bidez behin betiko onarpena, jasota, dokumentua indarrean sartuko da.
11._Nitxoak husteko lanak: Nitxo gutxi geratzen zitzaizkigun libre kanposantuan, eta 20 urteak beteak
dituzten nitxoen zerrenda ateratzea erabaki genuen, husten hasteko. 19 dira guztira. Nitxo horiek
husteko lanen aurrekontua eskatu genion Hargoi hilerri-zerbitzuak enpresari, eta bi aurrekontu
aurkeztu dizkigu: bata, hondakinen kudeaketa barne duena; eta, bestea, hondakinen kudeaketarik
gabea. 630 €-ko aldea zegoen bataren eta bestearen artean, eta guk merkeena hartu dugu.
Herri-langileek kudeatuko dituzte nitxoetako hondakinak.
Gorpuak deshobiratzeko lanek 3.140 €-ko kostua dute, eta beharko diren hilarri berriek 2.765 €-koa.
Guztira 7.905 € +BEZeko kostua izango dute, hortaz, nitxoak husteko lanek.
12._Gaztedia Saila: Gabonetako Goizak Lagunartean aisialdizerbitzua abenduaren 27tik urtarrilaren 5era eskaini genuen; eta,
orduko osasun-egoerak ahalbidetuta, haur-taldeek aurreikusitako
egun guztietan, egunero, izan zuten saioa. Hasiera batean, 31
haurrek eman zuten izena; baina, egoera zena izan, eta azkenean
25 umek hartu zuten parte. Hezitzaile lanetan, Ane Salbarredi, Irati
Intxaurrondo, Ane Orbegozo (praktiketako ikaslea) eta Garazi
Otxandorena aritu ziren. Haurren, gurasoen eta hezitzaileen aldetik,
balorazio positiboa izan zuen eskaintzak.

Nerabeei dagokienez, berriz, Gaztelekuak martxan jarraitzen du. Adinaren arabera antolatutako talde
txikietan egiten dituzten ekintzez gain, tarteka adin ezberdinetakoen arteko harremanak sendotzeko
helburuarekin, ekintza bereziagoak ere egin dituzte elkarrekin. Besteak beste, graffiti-tailerra, "bubble
balls" izeneko jolasa eta altxorraren bila jokoa. Bestalde, Eihera kooperatibako profesionalen eskutik,
hezkidetza-saioak jasotzen ere jarraitzen dute. Eta, honekin batera, talde zaharrenak hala eskatuta,
Harremanak-eko psikologo baten bisita ere izan zuten.

INGURUMENA eta ENERGIA
13._Ur zikinak bideratzeko kolektorea: Zenbait aldaketa izan ditu aspaldiko proiektuak. URA Agentziak
idatzi zuen hasierako proiektua 2011n. Urteen joanarekin, ordea, zaharkitua geratu da, eta hitzarmenmarkoa ere aldatu egin da. Lehen Eusko Jaurlaritza soilik zen promotorea, eta berak gauzatu eta
hornitu behar zituen kolektorea ezartzeko lanak. Orain, ordea, Gipuzkoako Foru Aldundia ere
promotore denez eta berak ere proiektuak nolakoa izan behar duen erabakitzen duenez, hasierako
proiektuak aldaketa nabarmenak izan ditu.
Orain kolektoreak ur zikinak bakarrik jasoko lituzke. Baserriak eta herrigunetik aparte dauden
eraikinak kanpoan utzi dira, sare nagusiak bakarrik barnebilduko lituzke kolektoreak. Eta horrek esan
nahi du herrian sortzen den ur zikin kopuruaren %30 bakarrik kudeatuko litzatekeela kolektorearen
bidez.
Herri bakoitzak bere kolektore propioa ezartzearen aukera ere mahai gainean izan dute; baina, epe
luzera begira, irtenbidea garestiago aterako litzateke, haien esanetan. Hori dela eta, eskualde-mailako
konponbideak lehenetsi dituzte.
Ahal dela, ur-ponpaketa saihestu, eta bidearen maldarekin moldatu nahi dute urak garraiatzeko. Gure
kasuan, ordea, ponpaketa beharrezkoa izango litzateke, Ariztun auzoan maldak gorantz egiten baitu.
Errekei eta errepideei eragiten dieten araudiak ere ezin dira behar bezala bete proiektu honetan;
baina, arauak arau, lanekin hasteko beharrezko baimenak lortuta daude.
Guztira, 3.000 metro koadro desjabetuko dira Berastegin, eta desjabetzeak behin betikoak izango
dira. Aldundiak eramango du aurrera desjabetze-prozesua, maila juridikoan hartarako ahalmena baitu;
eta desajetzeen ondoriozko kalte-ordainak Ur Kontsortzioak hartuko ditu bere gain, bera izango baita
desjabetutako lurren onuraduna.
Proiektuaren aurrekontua 7.100.000 €-koa da, eta lanak 21 hilabetetan gauzatzea aurreikusi da. URA
Agentziak kostuaren %75 finantzatuko du, eta gainerako %25a Gipuzkoako Foru Aldundiak.
Kolektorearen plan hidrologikoa jendaurrean ikusgai dago; bertan daude jasota egingo diren lanen eta
aurreikusten diren epeen inguruko xehetasunak. Proiektua 2022 eta 2027 bitartean gauzatzea
aurreikusten da.
2022a izapideetan edo tramiteetan joango da seguruenik. Oraingo proiektuan promotore diren Eusko
Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak beren gain hartu beharreko gastuan murrizketa
nabarmena izan denez, Udalari eta herritarroi ere ekarpen ekonomikoa egin beharra egokituko zaigu.
Kolektorearen eta sare nagusiaren arteko loturak egiteko lanen kostua hartu beharko du Udalak bere
gain.

14._Edukiontzi txikien aldaketak: Plazan edukiontzi
berriak jarri ditugu, burdinazkoak; eskola inguruan
gune berri bat jarri dugu, eskola-atariaren ondoan,
eta lehen zeuden bi guneetan plazan zeudenak
jarriko ditugu. Eliz atariko edukiontzi txikiak, berriz,
kendu egin ditugu, oso egoera kaskarrean
baitzeuden.

15._Energia-kontsumoa: Eraginkortasun energetikoa lortze aldera udal-eraikinetan dagoeneko egin
ditugun aldaketek emaitza onak izan dituzte, baina oraindik ere asko daukagu egiteko. Hala,
Tolosaldea Garatzeneko dirulaguntza baten bidez, auditoretza energetikoa egin dugu J. A. Muñagorri
eskolan; momentuan, udal-eraikinen artean eta energia-kontsumoaren arloan, esku-hartze handiena
behar duen udal-eraikinean. Eraikinak eraberritzearen inguruan diru-partida handi samarrak espero
ditugu Europako diru-funtsetatik, eta ordurako proiektua prest izaten ahaleginduko gara.
Energiari buruzko 2019ko apirileko legeak agintzen duenaren arabera, udalek udal-eraikinen
eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak, energia-kalifikazioaren etiketak eta ziurtagirien kontrolaren
txostenak landu eta osatuta izan beharko dituzte, 2030.urterako. Gure kasuan, udaletxeko
aparejadoreak egingo du txostena.
Eskolako teilatuan 2004an Euskal Energiaren Erakundearen bitartez ezarritako eguzki-plaken
inguruan geneukan hitzarmena 2019an agortu zitzaigun, 15 urterako baitzen ituna. Tramiteetan
bizpahiru hilabete joango zaizkigu, baina ondorenean Udalaren jabetzara pasatuko dira plakak.
GoiEnerrekin harremanetan ere jarri gara, eguzki-plaka horiek zer egoeratan dauden aztertzeko eta
horien bidez sortutako energia nola kudeatu erabakitzeko.
16._Energiari buruzko tailerra: Azaroaren 18an egin genuen, baldintza gisa ezarri zitzaigun gutxieneko
parte-hartzaile kopurura iritsita, hau da, 6 laguneko taldea osatuta. “Etxean energia aurrez dezakezu
erosotasunik galdu gabe” zuen izenburu. Gipuzkoako Foru Aldundiak ARGITU programaren barruan
urtero eskaintzen dituen tailerretako bat izan da hau.

NEKAZARITZA,ABELTZANTZA eta BASOGINTZA
17._Larre komunalak: Abenduaren 17an egin genuen batzarra. Jende gutxi bertaratu zen, baina ondo
joan zen bilera. Urtean zehar egindako lanen errepasoa egin genuen, baita aurten egitekoak izango
diren lanen aipamena ere. Larre komunalen eremua zabaltzeko proposamena ere mahai gainean jarri
eta landu genuen. Sinatu dugu hitzarmena eremu berriko lursailen jabeekin, aurrera begirako
pausoak ematen hasteko.

18._Uliko landaketak: Pago-landareak landatzea da
gure asmoa. 50 aleren landaketa herriko gazteen
esku utziko dugu, haiek ere beren ekarpena egin
dezaten. Gainerako landaketak eta itxiturak jartzeko
lanak Gipuzkoako Foru Aldundiak egingo ditu.
Proiektuak erakundeen onarpena jasotzen duenean,
baso-lanetan aritzen diren enpresei luzatuko diegu
gonbita, beren eskaintzak aurkez ditzaten; eta
eskaintza horietatik bati esleituko dizkiogu lanak.
Negu honetan burutu nahi genituzke landaketak.
Bestalde, zenbait bakanketa-lan egiteko eskaera ere
luzatu diogu Aldundiari.

KULTURA eta KIROLA
19._Kultur Astea: Ohitura dugun bezala ospatu ahal izan genuen Kultur Astea joan den udazkenean,
urriaren 28, 29, 30 eta 31n eta azaroaren 1, 4, 5, 6 eta 7an. Era askotako hainbat ekintza eraman
genituen aurrera, tartean AZOKA. Aurreko edizioetan bezala, oraingoan ere arrakastatsua izan zen
edizioa, eta jendearen erantzuna ere ezin hobea.
20._Euskararen Eguna: Abenduaren 3an, egun guztian zehar, euskal abestiak entzuteko aukera izan
genuen plazan, eta 19:00etatik 21:00etara pintxo-potea egin zen herrian.

21._Inauteriak: Otsailaren 18 eta 19an ospatu genituen herriko inauteriak. Eskolako desfilea, Guraso
Elkarteak eskainitako txokolatada, haurren dantza-emanaldia eta pintxo-pote mozorrotua ez ziren falta
izan, ezta arbiaren igoera eta mozorroen antzezpen eta koreografiak ere. Herri-bazkari erraldoia egin
zen frontoian; eta, ondoren, elektro-txarangak alaitu zuen arratsaldea.
22._Oinez Berastegi: Pandemia-aldian bertan behera geratu zen ekimena, baina azaroaren 2tik berriz
ere martxan da. Azken deialdietan ez du arrakasta handirik izan; eta, hargatik, herritarrok animatu
nahi zaituztegu bertan parte hartzera, eskolako ikasleak ilusioz gerturatzen baitira, herriko bazterrak
ezagutuz herritar edadekoekin kontu-kontari aritzera.

23._Herri-kirolak praktikatzeko materiala: Luis Erasok
prestatu du materiala, eta herriarentzat utzi du. Goizak
lagunartean-eko saioetan eta Gaztelekuan, behintzat,
erabili nahiko genuke material hori, gaztetxoei herri-kirolen
mundua ezagutarazteko.

24._Pelotako eta eskola-kiroleko kamisetak: Arropa berria erosi beharra ikusi genuen, lehengoak
zaharkituak baitzeuden. Pelotarientzako kamiseta berriak lehendik geneuzkanak eredu erabilita egin
ditugu, berdinak. Eskola-kirolerako arropa, berriz, Urepele Elkarteak diseinatu eta kaleratu zuen kirolarroparen antzekoa egitea erabaki dugu, asmo hari jarraipena emateko eta herri-marka indartzeko eta
zabaltzeko asmoz.

MOTZEAN
25._Errigorako produktuen saskia: Nafarroan euskara hizkuntza ofizial ez den eremuetan, euskara
bultzatzeko ekimenei eta bertako nekazari eta ekoizleei laguntzea helburu duen proiektua da
Errigorako saskiarena. Guk lehen aldiz egin dugu bat Errigora ekimenarekin. Hainbat produktuz
osatutako saskiak jaso ahal izateko eskaerak egin ahal izan genituen urriaren 23tik azaroaren 11ra
arte, eta arrakastaz egin ere.
26._Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna: Azaroaren 25ean, egunean bertan,
elkarretaratzea egin genuen plazan. Aldez aurretik, berriz, herritarrei mikromatxismoen inguruko
bizipenak, lekukotzak edo haiei buruzko gogoetak idatziz jartzeko aukera luzatu genien, eta herriko
hainbat puntutan jarritako kaxetan bildu genituen idatziak. Abenduaren 9an Sortzen aholkularitzataldearen eskutik izan genuen saioan aztertu eta landu genituen jasotakoak.
27._Hitzaldia gurasoentzat: Urtarrilaren 10ean, “Guraso izatearen artea” izeneko hitzaldia eskaini
zigun Nerea Mendizabal psikologoak. Gipuzkoako Foru Aldundiak bere Treba gurasoak izeneko
programaren barruan eskainitako hitzaldien artean, hauxe izan zen J. A. Muñagorri eskolan dabiltzan
ikasleen gurasoek proposatutakoa.
28._Olentzero, Mari Domingi eta Erregeak: Urtero bezala ospatu genituen Gabonetako bisitarien
etorrerak, Guraso Elkartearekin elkarlanean. Pandemiak ahalbidetutako eran eta momentuan bete
beharreko baldintzak betez eraman ziren aurrera ekintzak. Jendeak, ohi bezala, egoki erantzun zuen.
29._Bideak dokumentala: Urtarrilaren 15ean, Aritz Ganboa artzainaren eskutik, Bideak dokumentala
ikusteko aukera izan genuen udaletxeko erabilera anitzeko gelan, eta jende ugari bertaratu zen
emanaldira.

30._Herriko elkarteekin bilera: Otsailaren 10ean bildu ginen, 2022ari begirako udal dirulaguntzen berri
emateko eta Berastegi Sarean aplikazioaren berri informatzeko. Guraso Elkarteko, Urepeleko,
Gaztainondoko, Sareko eta Odol Emaileen Elkarteetako kideak izan genituen bileran.
31._Jaso ditugun dirulaguntzak: Kultur arloko sormenezko egitasmoetarako 4.000 € jaso ditugu; haur,
nerabe eta gazteentzako ekimenak antolatzeko eta haien parte-hartzea sustatzeko 5.362,27 €; bakeepaitegirako 1.850 €; kultur jarduerak antolatzeko 2.571,25 €, eta horietatik 1.512,5 € Amak taldearen
emanaldira eta gainerako 1.058,75 €-ak Postal Kolekzionistak taldearen emanaldira bideratu genituen;
irakurzaletasuna sustatzeko egitasmoetarako, berriz, 1.457 €; liburutegian teknologia berriak
ezartzeko 738 €; eta, bukatzeko, liburu-funtsak hornitzeko 1.344 €.
32._Ibilbideak markatzeko proiektua: Herrian luzera ezberdineko lau ibilbide markatu eta
homologatzearena ere aspaldiko proiektua dugu. Seinaleak jarri genituen bere garaian, eta
ondorenean ustekabeko hainbat gertaera izan genituen: tartean, bi zutoin motozerraz moztu
zizkiguten. Erosi ditugu zutoin berriak eta laster berrezarriko ditugu. Seinaleetan jarri beharreko izenak
herritarrekin elkarlanean adostu genituen, herriko toponimia zaharrean oinarrituta. Seinaleak ezarri
dituen enpresak, ordea, ez ditu guk adostutako leku-izenak kontuan hartu, eta oker ageri dira lekuizen batzuk. Erreklamazioa egina diogu dagoeneko, oker egindakoak zuzen ditzan.
33._Bihotz-biriketako bizkortze-tekniketan trebatzeko ikastaroa: Osakidetzako hainbat erizainek
eskaini zuten ikastaroa. Azaroaren 22 eta 24an egin ziren saioak, eta 17 herritarrek hartu zuten parte.
Balorazio oso positiboa egin dugu ikastaroaren inguruan. Ikastaroa bera dohainik eskaini zuten, joanetorrien gastua hornitzea bakarrik eskatu ziguten; eta, guk hala nahi izanez gero eta taldea osatuz
gero, berriz ere etortzeko prest agertu ziren.
34._Sahararako janari-bilketa: Otsaileko lehen astean egin genuen bilketa. Udaletxeko sarreran,
eskolako sarreretan, Uli harategian, Dendaberrin eta Bideaurren jarri genituen kaxak, Saharako
errefuxiatu-kanpamenduetara bidaltzeko janaria jasotzeko.
35._COVID laguntza: Madrilgo gobernuaren eskutik udalerri guztiok jaso dugun dirulaguntza dugu
hau. Oinarrizko zerbitzu publikoak finantzatzeko laguntza gisa banatu dute, eta guri 36.945 €-ko
kopurua egokitu zaigu. Iaz osatzera iritsi ez eta aurten osatu ditugun zenbait faktura hornitzeko erabili
dugu diru hori: gimnasioko ekipazioa, kanposantuko nitxoak husteko lanak eta herri-bideen
inbentarioa egiteko arkitektoaren lana hornitzeko.

36._Be! Berastegi. Belarra. Beeee! liburua: Urtarrilaren
16an egitekoa genuen aurkezpena, baina herria
ustekabean harrapatu zuen mendi-istripu larri eta
mingarria tarteko, aurkezpena atzeratzea erabaki
genuen. Martxoaren 6an egin genuen azkenean, Josu
Ozaita egilea eta liburuan parte hartu duten hainbat
herritar tartean zirela. Aurkezpenaren ondoren, bazkari
eder batekin borobildu genuen eguna.

37._Negutrail mendi-lasterketaren IV. edizioa: Otsailaren 6an egin zen. Eguraldia lagun, 300 partehartzaile inguru bildu ziren ekitaldira eta giro ederrean egin zen lasterketa. Antolaketa txalotzekoa izan
zen parte hartzaileen esanetan. Antolakuntza-taldeko kide da Berastegiko Udala, eta oraingoan ere
lasterketa aurrera eraman ahal izateko herritar askok erakutsi zenuten prestutasuna eta lanerako
borondatea eskertu nahi dizuegu.

