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HIRIGINTZA
1._Gimnasioko lanak: Martxoaren 2an egin genuen inaugurazioa, eta hilaren 7tik aurrera martxan
dugu zerbitzu berria. Aste batzuk pasata, galdetegi bat bidali genien erabiltzaileei, zerbitzuarekiko duten
asebetetze-maila neurtzeko eta hobekuntza-proposamenik badute, jasotzeko. Hainbat moldaketa egin
ditugu makinetan, pertxero bat eta apalak ere jarri ditugu, eta musika denean entzuteko bozgorailuak ere
bai. Edozer dela, Udalera deitzeko edo udal-gobernuko kideei jakinarazteko eskatu nahi diegu
erabiltzaileei. 121 bazkide ditu gaur egun gimnasioak, eta espazioa nola erabili arautzen duen ordenantza
onartu eta helarazi diegu erabiltzaileei.
2._Baserri-bideak: Urtero bezala, martxan du Gipuzkoako Foru Aldundiak baserri -bideak konpontzeko dirulaguntza-deialdia. Aurtengoan eremu hauexek konpontzeko asmoa dugu: Mugarako bidea, Linosineta (Atxokorbetik gora masazko pistatik doan bidean eginiko luizia), Etxetxiki inguruko bidegurutzea
eta Elizaldetik Ariztunera eta Elizaldetik Zapataritegira doazen bideetan hondatuta dauden errepide-zatiak.
52.193,76 €-ko aurrekontua aurkeztu dugu, eta 33.925,94 € hartu dizkigute lagungarritzat. Mugarako
bideko eta Eguzkialdeko bidegurutzeko lanak ez dituzte lagungarritzat hartu. Deialdi honetan, udalerri
bakoitzak 35.000 €-ko laguntza jaso ahal izan du, gehienez.
Aurten aparteko deialdi bat ere egin du Eusko Jaurlaritzak, 2021eko azaroaren 28tik abenduaren 9ra
bitarteko euriteek eta elur-urtzeek udal-azpiegituretan eragin zituzten kalteak konpontzeko. Guk
Atxokorbetik gorako bidean egin zen luizia konpontzeko proiektua aurkeztu dugu. Bi deialditara aurkeztu
dugu proiektu bera; eta batean, behintzat, Aldundiarenean, ziurtatu dugu laguntza.
3._Ur Kontsortzioarekiko hitzarmenaren berritzea: Hamar urte dira ur-zerbitzua ziklo integralean
eskaintzeko hitzarmena sinatu genuela. Hamar urte hauetan egin diren lanen txostena aurkeztu digu Ur
Kontsortzioak, eta balorazio ona egin dugu. Hobekuntza nabarmenak egin dira ur-sarean eta zerbitzuan
azken hamar urteotan; Berastegiko Udalak oso zail izango zukeen egin den lana bere kabuz burutzen.
Hitzarmen eraberritua prest dugu dagoeneko, plenotik pasatzeko zain. (Ikus erdiko eranskinak)
4._Haurreskolako lanak: Eusko Jaurlaritzak urtero bidaltzen
dizkigu hainbat zuzenketa-lan, Haurreskolak behar bezala lan
egin dezan beharrezko jotakoak. Eginak ditugu dagoeneko
aurtengo lanak: haurren aldagela tokiz aldatu dugu, jolas- eta jan
-eremutik aparte ezartzeko eskatu zaigulako; eta, aldagelatik
haurrak ikusi ahal izateko, pareta itxia bota eta kristala ere jarri
dugu. Erabiltzen ez ziren bi komun txiki kendu eta bainuontzia
jarri ere egin dugu, beharrezko elementutzat hartu baitute
haurreskoletan. Eta, bukatzeko, moldaketak egin behar izan
ditugun eremua margotu eta txukundu dugu. 4.823,06 €-ko
kostua izan dute lanek.

5._Baranda berria: Ategiko bidea kaletik Elberdingo iturrira joateko eraiki genituen eskaileretan jarri
dugu baranda. Hiru aurrekontu eskatu, eta Yeregi Anaiak errementaritza-enpresaren eskaintzarekin egin
dugu aurrera. 4.861,82 €-ko kostua izan dute herritarrak eroso eta seguru ibiltzeko jarritako baranda
ezartzeko lanek.

6._Ategiko parke berria: Ekainaren 7an ekin zien Kimu
Bat enpresak Ategi ondoan parke berria eraikitzeko lanei.
Legealdiko programako asmoetako bati erantzuten dio
parkearen ezarpenak, hezkuntza eta aisialdia lantzeko espazio berriak eraikitzeko asmoari, hain zuzen. Horrela, haurrek
ingurumenaz gozatzeko, ingurugiroa errespetatzen ikasteko
eta sormena lantzeko eremu berri bat izango dute herrian.
LEADER dirulaguntzen deialdian aurkeztu dugu proiektua.

7._Ategiko etxebizitza-eremuko bigarren fasea: Hasia da Aburuza eraikuntza-enpresa lurrak mugitzen, etxebizitza-eremuko bigarren faseari hasiera emanez.
8._Udaletxeko ganbara egokitzeko proiektua: Proiektuaren lizitazio-aurrekontua 136.415,32 €-koa
zen, BEZ barne; eta eskaintza bakarra jaso dugu, Delsa Irun SL enpresarena, 131.890 €-koa, BEZ barne,
5 urtera arteko bermearekin. Hau ere, Ategiko parkearenarekin batera, Eusko Jaurlaritzako LEADER
dirulaguntzen deialdian aurkeztu dugu. Ekainaren amaieran hasi ziren lanekin, eta printzipioz 4 hilabete
iraungo dute udaletxeko ganbara egokitzeko lanek.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
9. Kontu Orokorra: 2021.urteko kontuen likidazioa egin eta onartu dugu, urtero bezala, Herri
Kontuen Euskal Epaitegira bidaltzeko. Lehengo urteko diru-sarrerak eta gastuak egunean jarrita,
550.467,57 €-ko saldo erabilgarria geratu zaigu.
10._Herri-bideen inbentarioa: Jendaurreko erakusketaren epea amaituta, 71 helegite aurkeztu
zaizkio herri-bideen inbentarioaren proposamenari. Udal-arkitektoak eta aparejadoreak banan-banan
prestatuko dituzte erantzunak. Helegite askotan helegitea balioztatzen duen dokumentazioa falta da, hau
da, zuzenketa-proposamena egiaztatuko luketen eskriturak aurkeztu behar dira. Hala, helegiteek balioa
izan dezaten, dagozkien eskriturak udal-bulegoetan aurkezteko eskaera egin nahi dizuegu herritarroi.
11._Whatsapp-talde berriak martxan: Bi whatsapp-talde sortu ditugu herriko elkarte eta eragileekin
elkarlanean, herri-mailako edozein deialdi egiteko eta herritarren artean informazioa zabaltzeko eta
helarazteko asmoz. Interesa duen edozein herritarrek izango du bertako kide izateko aukera.
12._Goizak Lagunartean zerbitzua: Aste Santuko opor-egunetan 47 haurrek hartu zuten parte, eta
balorazio eta iritzi oso positiboak jaso genituen zerbitzuaren inguruan. Udako oporraldiko zerbitzua, berriz,
ekainaren 27tik uztailaren 29ra arte izan dugu martxan, eta hezitzaile-lanetan Irati Intxaurrondo, Uxue
Lasarte, Naroa Zubiria, Irati Rekondo, Egoitz Agirrezabala eta Garazi Otxandorena aritu dira. 60 haurrek
hartu dute parte. Hezitzaileen kontratazioa ekainaren erdialdean egin genuen, formakuntza jaso eta
lan-arriskuen ikastaroa egin zezaten, eta programazioa prestatzen has zitezen. Gaztelekuko erabiltzaileak
ere ibili da egun batzuetan Goizak Lagunartean zerbitzuan, boluntario gisa, hezitzaileen alboan. Nerabeek
begirale bezala lehen esperientzia jasotzeaz gain, herriko haurren eta nerabeen arteko harremana
bultzatzea izan dugu helburu.

13._Gaztelekuko
ekintzak:
Ikasturteari bukaera emateko,
Reale
Arena futbol-estadiora
irteera antolatu genuen ekainaren
22an; eta, ondoren, afaria eta
karaokea izan zituzten gaztetxoek
Urepele Elkartean. Ekainaren
29an,
berriz,
Udalerri
Euskaldunen Mankomunitateak,
UEMAk,
antolatutako
Salto
udaleku irekietako gazteek egun
eta gau bateko egonaldia egin
zuten Berastegin, eta herriko
gazteekin elkartzeko aukera izan zuten. Hainbat jolasetan hartu zuten parte elkarrekin lehen egunean, eta
biharamunean bisitariei Leitzarako bidean laguntzeko aukera izan zuten Gaztelekuko gazteek.
Udako oporraldiaren ondoren, irailean zabalduko ditu ateak berriz ere Gaztelekuak eta 2010ean jaiotakoei
egingo die ongietorria.
14._Uda-garairako herri-langilearen kontratazioa: Uztailaren 18tik abuztuaren 31ra aritzeko hirugarren herri-langile bat kontratatu dugu, azken urte hauetan egin dugun bezala, plantillan dauden herrilangileen oporraldiak hornitzeko eta herriko jaietan izaten dugun lan-zama areagotuari aurre egiteko.
Ekainaren 27tik uztailaren 8ra arteko epean, bi hautagaik eman dute izena, eta uztailaren 12an ohiko udalbatzan eginiko zozketaren bidez, Arkaitz Garmendia izan da lanposturako hautatua.

15._Parte-hartze dirulaguntza: Josu Ozaita eta Julen Larruskainekin batera martxan dugun tokiko
garapenaren inguruko proiektua aurkeztu dugu aurten ere Aldundiaren dirulaguntza-deialdira. Jakina
denez, hiru lan-ildo nagusi ditu proiektuak: artzaintza, bertako produktuak eta herriko ondarea. Hiru adar
horiek indartu, balioan jarri eta ezagutaraztea da proiektuaren helburua.

Dagoeneko bildu gara herriko artzainekin, eta aurten egin daitezkeen lanketen inguruan hausnartu dugu.
Apirilaren 25ean, esate baterako, formakuntza-saioa egin genuen Flexibilizazio Legeari buruz, hau da,
norbere produktuak legez merkaturatzeko dagoen araudiaren inguruan, zer malgutasun dituen aztertzeko.
Informazio xehea dakarren dokumentazioa udaletxean bertan daukagu, inork eskuratu nahi izanez gero.

Herriko ekoizleekin ere elkartu gara, eta herriko produktuen arloan egin daitezkeen lanketak jaso ditugu.
Galdetegi bat prestatu dugu herritarren artean banatzeko, bertako elikagaien kontsumoaren inguruan zer
iritzi duten eta zer eta nola egin ikusteko. Oraingoz Berastegiko Elikagaiak whatsapp-taldera soilik bidali
dugu galdetegia, baina herritar guztiengana zabaltzeko asmoa dugu.

Eta, azkenik, herriko turismo-eragileekin ere elkartu gara: herriko taberna, jatetxe eta nekazalturismoetako
arduradunekin, baita Astotrek ekimenaren arduradunekin ere. Lehen hartu-emanaren ondoren, pixkanaka
ekimen berriak diseinatzen eta antolatzen hastea da gure nahia eta asmoa.

Horren guztiaren diseinua eta koordinazio-lana egiteko eskatu dugu dirulaguntza. 10.769 € eskatu eta
9.692,10 € onartu dizkigute.

INGURUMENA eta ENERGIA
16._Ur-saneamenduari buruzko ordenantza: Herritarrek hainbat eskaera egin izan dizkigute etxeko
urak, garbiak eta zikinak, daramatzan hoditeria aldatzeko asmoz. Azken Informatzen-en txostenean
aurreratu genizuen bezala, ur zikinak bideratzeko kolektorearen proiektua martxan da berriro ere, eta haren
finantziazioa Ur Kontsortzioaren eta URA Agentziaren gain bakarrik ez, udalon eta herritarren gain ere
izango da, adierazi genizuen bezala. Kolektorearen aurreproiektua egina dagoenez, mota honetako
eskaerak egiten dituzten herritarrei instalakuntza-lanak etorkizunean izan behar duten bezala eginarazteko
aholkatu digute hirigintzako udal-teknikariek, eta kasu egingo diegu. Herritar partikularren edo
komunitateen eskaerei erantzuterakoan, kolektorearen aurreproiektuan oinarrituko gara, eta norbere
etxebizitzatik instalakuntza orokorrerako lotura eginda uztea eskatuko dizuegu herritarroi. Hori ahalbidetuko
duen ordenantza arautzailea prest dugu. Jendaurrean ikusgai egon ondoren, pleno bidez onartu eta
sartuko da indarrean.

17._Energia-komunitateak: Gipuzkoako Foru Aldundiak
Europar Batasunak deitutako dirulaguntza-deialdi batean hartu
du, Gipuzkoako udalek beren jabetzakoak dituzten eraikinetan,
eraikin publikoetan, eguzki-plakak ezartzea errazteko.
Gipuzkoako 21 udalerrik hartu dugu parte deialdian, lautik
batek, gutxi gorabehera; eta 47 estalkitan ezarriko dira eguzkiplakak; Berastegin, eskolako eta frontoiko teilatuetan.

Haratago ere badoa proiektua, energia-komunitateak sortu eta martxan jartzea baitu helburu, helburu
orokorragoen itzalean: 0 km-koa eta %100 berriztagarria izango den energia eskuratzea, sistema
elektrikoan eragile berrien parte hartzea sustatzea eta energia-produkzioa deszentralizatzea, faktura
elektrikoa optimizatzea, energia-trantsiziora bidean baliabide ekonomiko indibidualak mobilizatzea eta
kalteberatasun edo pobrezia energetikoa murriztea, eta energia-kultura berri bat zabaltzea, besteak beste.
Hartarako, Tokiko Energia Komunitateak (TEKak) sortu eta abiarazi nahi dituzte. TEKek irabazi asmorik
gabeko elkarteak izan beharko dute, partaidetza irekia eta borondatezkoa dutenak, eta bazkideen
bizilekuak instalazioetatik 500 m baino gutxiagora egon beharko du. Era demokratikoan funtzionatuko dute
TEKek: bazkide bakoitzak boto bat izango du, eta zuzendaritza-batzordeak bazkideek osatua eta
aukeratua beharko du izan. Urtean zehar sortutako energiaren %80 edo gehiago autokontsumora bideratu
beharko da, eta ez da energia-salmentarik onartuko. Egoera zaurgarrian dauden herritarrak TEKeko kide
izan daitezen ere ahalbidetu beharko da.
Uztailean sinatu dugu hitzarmena Aldundiaren eta proiektuan parte hartuko dugun udalerrion artean, eta
nork bere aldetik emango dio onarpena hitzarmenari. Segidan, instalakuntza-lanak lizitatu, eta TEKak
eratzeko iragarkia argitaratuko da. Urri aldera espero dugu instalakuntza-lanekin hastea, eta 2023ko
uztailerako instalakuntza-lanak amaitu eta sortuko diren TEKak martxan izatea.
Gobernantza partekatua izango dugu Aldundiko ingurumen-zuzendaritzaren eta udalon artean. Aldundia
ondorengoez arduratuko da: instalazioen diseinuaz eta exekuzioaz, instalazioak udalei 5 urterako doan
uzteaz, udalerri bakoitzean TEK bat sortzen laguntzeaz, TEKetako bazkideentzat tailer espezifikoak
antolatzeaz eta sortutako energia elektrikoa TEKei doan uzteaz.
Udalon betebeharrak, berriz, hauexek izango dira: udal-estalkien erabilera 5 urterako doan uztea
Aldundiari, beharrezko udal-baimenak eta lizentziak kudeatzea (udal-zergak eta tasak barne),
instalazio-lanen exekuzioan laguntzea, TEKa sortzen aktiboki parte hartzea eta Udala bera TEKeko
bazkide bat gehiago izatea.

Gobernantza partekatua izango dugu Aldundiko ingurumen-zuzendaritzaren eta udalon artean. Aldundia
ondorengoez arduratuko da: instalazioen diseinuaz eta exekuzioaz, instalazioak udalei 5 urterako doan
uzteaz, udalerri bakoitzean TEK bat sortzen laguntzeaz, TEKetako bazkideentzat tailer espezifikoak
antolatzeaz eta sortutako energia elektrikoa TEKei doan uzteaz.
Udalon betebeharrak, berriz, hauexek izango dira: udal-estalkien erabilera 5 urterako doan uztea
Aldundiari, beharrezko udal-baimenak eta lizentziak kudeatzea (udal-zergak eta tasak barne), instalaziolanen exekuzioan laguntzea, TEKa sortzen aktiboki parte hartzea eta Udala bera TEKeko bazkide bat
gehiago izatea.
5 urteren ondoren, eguzki-instalazio fotovoltaikoak ondasun publikotzat hartuko dira, eta TEKeko bazkideen
autokontsumora bideratuko dira, gutxienez, beste 20 urterako. TEKa sortuko ez balitz, berriz, instalazio
fotovoltaikoak udalon esku geratuko lirateke, eta udal-eraikinen kontsumoa hornituko lukete.
18._Herri-bueltako desbroze- eta fugimazio-lanak: Iñigo Atxukarrori esan diogu, urtero bezala, lanen
aurrekontua prestatzeko. Urtean bizpahiru alditan garbitzen du herri-bueltako belartza eta sasitza, eta
fumigazio-lanak ere egiten ditu. 6.911,20 €-ko aurrekontua ekarrita, lanak berari esleitu dizkiogu.

NEKAZARITZA,ABELTZANTZA eta BASOGINTZA
19._Larre komunalak: Maiatzaren 14az geroztik, martxan da San Lorentzo eta Gorosmendi inguruko
2022ko larre-aldia. Herriko 18 ganaduzalek egin dute aurten larreak erabili ahal izateko eskaera; eta 530
ardi, 64 behi, 29 behor eta 30 ahuntz eraman dituzte larreetara. Aldez aurretik zehaztutako hainbat lan ere
egin ditugu: lurraren kalitatea neurtzeko, lur-laginak hartu ditugu, aurreko urteetan bezala; eta, emaitzak
ezagutu ondoren, beharrezko jo den ongarria banatu du Xabier Saizarrek. Guztira, 19.200 kilo ongarri eta
800.000 litro purina banatu ditugu.
Orain beste 14 hektarea berri prestatzen ari
gara Ipuliño aldera. Lurra xehetzeko eta
baimendutako erreketak egiteko lanak egin
ditugu dagoeneko. 3.000 kilo ongarri ere
banatu ditugu eremuan, baita purina zabaldu
ere. Orain itxiturak osatu eta ura bertaratzea
faltako zaigu. Ea udazken alderako prest
dugun eremua.

Esan beharra dago herriko ganaduzaleek auzolanean jarraitzen dutela beharra sortzen den bakoitzean:
purina zabaltzen, edo itxitura zaharrak biltzen, edo erreketak egiten… behar denean laguntzen.
20._Hegazti-ustiapenetarako alta: Norbere kontsumorako hegaztiak dituzten herritarrek alta eman
beharko dute hemendik aurrera derrigorrez, abeltzaintzako ustiategien erregistro orokorrean,
errege-dekretu batek erregulatzen duenari kasu eginez. Informazio hori jendaurrean jartzeko eskatu digu
Gipuzkoako Foru Aldundiak udaloi. Eskura dugun heinean, joango gara informazioa zabaltzen, informazioa
zabaltzeko erabili ohi ditugun kanalak erabiliz.
21._Artile-bilketa: Uztailaren 27an egin genuen Abelur, Lurgintza eta Landaola erakundeek antolatuta, ohi bezala Artalekun. Herriko artzainei gutun bana bidali genien deialdiaren berri emateko, eta artilea
Artalekura eraman beharko zutela jakinarazteko. Aurten ere Artaxoara eramango da artilea, hango konpost
-plantara.

Artile-bilketan parte hartu ahal izateko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kanpainako datuetan erregistratuta
egon behar dute artzainek, eta datu horiekin eginarazi faktura. Ikuskaritzari begira, dokumentu
garrantzitsua da artile-bilketaren inguruko faktura, zati bat artzainek ordaindu behar baitute, eta beste zatia
Aldundiak. Gure kasuan, Berastegiko Udalak berak hartzen du bere gain herriko artzainek ordaindu
beharreko kostua.
22._Herriko basoak: Amaitu ditugu Uliko basoan egin beharreko landaketa- eta itxiturak jartzeko lanak. Aldundiak lizitazio ireki baten bidez kontratatutako enpresa batek egin ditu lanak. Herriko gazteek,
gainera, guk eskatu bezala, 50 landare landatzeko aukera ere izan dute.
Gu ere ari gara gure baso-ateratze lanekin. B12 eta B23 eremuetan aritu gara lanean azken aldian.
Belabietakoa, Ibingo langaren ondokoa, esleitua dugu; Maderas Jose Saiz enpresari esleitu diogu. 88.840
€-ko eskaintza-estimazioa egin du, jakin badakigun arren, azken prezioa egurrak atera eta kopuru zehatza
kalkulatutakoan finkatzen dela. 9 hilabeteko epea izango du lanak egiteko, eta Berastegiko Udalak
ateratzen den egur-kopuruaren %45 jasoko du beretzat, Aldundiarekin hitzartua dugunaren arabera.
San Lorentzo azpialdean dauden B15, B17, B18, B20 eta B21 unadetan ere atera beharreko pinuak
markatuta dituzte. Orain esleipena prestatzea dagokio Aldundiari. Ipuliño atzealdean bakanketa-lanak
egiteko eskaera ere egin dugu Aldundian eta hauen markaketa lanak ere, egin dituzte dagoeneko. Gure
asmoa, egur-loteak egitea da, eta interesa duten herritarren artean banatzea edo zozketatzea.

KULTURA eta KIROLA
23._Korrikaren 22.edizioa: Apirilaren 8an, gauerdi aldera, pasatu zen Korrika gure herritik; eta, herriko elkarte, eragile eta hainbat herritarrekin batera, Udalak ere hartu zuen parte bertan. Km-a erosi eta
korrika lekukoa eramateaz gain, Korrikaren inguruko ekintzetan ere (Korrika Txikian, aparkaleku azpiko
afarian, kantu-saiorako liburuxka inprimatzen…), laguntzaile izan ginen udal-gobernuko kideok. Orain arteko edizioetan bezala, ekimena diruz laguntzen ere egin genuen ahalegina, km-a erosiz (600 € + BEZ).
Eguraldiak ez zuen askorik lagundu; hala ere, herritar askok hartu zuten parte ekimenean.
24._Liburuaren Nazioarteko Eguna: Igandez tokatu zaigu aurten eguna, apirilaren 23a. Bego
Alabazanen eskutik, Naturaren magia izeneko ipuin-kontaldia izan genuen ikusgai udaletxean.
25._Mikro Ipuin Lehiaketa: Apirilaren 23an, Liburuaren Egunean, abiarazi genuen lehiaketa, eta
ekainaren 11n, Euskal Jai Egunean, egin sari-banaketa. Epaile-lanetan bi herritar, Elixabet Azpiroz
euskara-irakaslea eta Arritxu Uranga udal-liburuzaina, aritu ziren. Hauexek izan dira aurtengo edizioko
irabazleak: I.kategorian, Laira Otegi eta Lorea Alonso, hurrenez hurren; II.kategorian, Maialen Azpiroz; eta
III.kategorian, Mirari Saizar eta Axier Matxinea. Ipuin guztiak ikusgai dituzue www.berastegi.eus/eu/
liburutegia-n.

26. Udal-gobernuaren bisita AhlstromMunksjo Paper S.A enpresara: Apirilaren
30ean, udal-gobernuak bisita egin genuen
Eldua auzoan kokatuta dagoen herriko paperenpresara. Bertako langileek azalpenak eman
zizkiguten egunerokoan egiten duten lanari
buruz,
eta
paper-enpresak
dituen
instalakuntzak ezagutu genituen bertatik
bertara.

27._Mingañe saltsan 2022 bertso-sariketa: Leitzako bertso-eskolak antolatutako sariketako kanporaketa bat jokatu zen Berastegin, maiatzaren 6an, Urepele Elkartean, bertso-afari batean. Herriko bertsotaldea ibili zen antolaketa-lanetan, eta jende mordoa bildu zen, giro bikainean. Kanporaketan Jexux Mari
Irazu eta Josu Sanjurjo bertsolariek lortu zuten finalerako txartela. Berastegiko Udalak 400 €-ko dirulaguntza eman zien antolatzaileei, ekintza aurrera eramateko.
28._Oinatz Bengoetxearen pilota-partida: Pilotari-profesionalaren ibilbidea bukatu berritan, han eta
hemen pilota-partidak jokatzen dabil pilotari leitzarra. Maiatzaren 7an jokatu zuen partida Berastegin,
Bengoetxea VII.a bikote zuela, Maiz eta Eratsunen aurka. Lagunarteko partida izan zen, baina interes
handia piztu zuen jendearengan, eta bete-bete egin zen frontoia. Bengoetxearen sinadura zeraman herriko
pilota-eskolako kamiseta bat zozketatu genuen partida bukatzean.
29._San Isidro asteburua: Maiatzaren 14an, larunbatez, larreen irekiera-ekitaldia egin genuen, eta
hamaiketakoa eskaini genuen bertaratu zirenentzat. Eguraldia lagun, herritar mordoa gerturatu zen, eta
goiz-pasa ederra egin genuen. Eta igandez, San Isidro egunez, aurrena santua eramanez eliz-bidea egin
genuen udaletxetik elizara, txistulariek lagunduta. Meza nagusian, bertsoak kantatu eta aurreskua dantzatu
zuten herriko haurrek. Eta, ondoren, herriko pilota-eskolako umeen pilota-partidak izan genituen ikusgai
karreapean. Jarraian, bazkaria egin genuen erabilera anitzeko gelan, Divinus Catering-en eskutik. Eta,
amaitzeko, Ansorregi eta Larrañaga trikitilarien emanaldiaz gozatu ahal izan genuen.
30._Ataria Pilota Txapelketa: Maiatz eta ekainean zehar hartu dute parte herriko eta eskualdeko pilota-eskoletako umeek txapelketan, nork bere kategorian. Kanporaketetako hainbat partida, alebinen
batzuk, hain zuzen ere, Berastegin bertan jokatu dira, astearte eta ostegun arratsaldeetan.
31._Kirol-ekipamendu berria: Aurten estreinatu dute ekipamendua Eskola Kirolean dabiltzan neskamutikoek. Urepele Elkarteak bere garaian atera zuen materialaren estilo beretsukoa sortu dugu, herrimarka erabiliz. Iritzi eta balorazio oso positiboak jaso ditugu kirol-ekipamendu berriaren inguruan.

32._Herri-kirol saioa: Ekainaren 26an, igandez, egin zen. Emakumezko aizkolari gazte baten lehen
plazaratzea izan genuen bertan, baita emakumezko harri-jasotzaile gazte baten saioa ere.
Bigarren mailako Gipuzkoako
Aizkolari Txapelketako bigarren
kanporaketa ere jokatu zen, eta
Ibon Garaiburu herritara izan
genuen tartean lehian. Agerre
harri bereziekin nor baino nor
lehian ere izan genituen hainbat
harri-jasotzaile, eta emakumezkoen
Gipuzkoako
Txinga
Eramate Txapelketa ere egin
zen.

MOTZEAN
33._Eskolako baratza: Herriko J. A. Muñagorri eskolaren eskariari erantzunez eta udal -gobernuaren
programan jasota zetorren bezala, baratze bat prestatu dugu, negutegi eta guzti, herriko biltegiaren ondoko
lursailean. Eskolako ikasle eta irakasleek erabiltzeko izango da; eta, besteren artean, natur gaiak lantzeko
eta trebatzeko balioko die. Udako oporraldian Goizak Lagunartean-eko partaideek ere zainduko eta

34._Errigora produktuak: Gabonetan egin genuen bezala, udaberrian ere eskaini dugu Nafarroako
produktuekin osatutako loteak jasotzeko aukera. Eskaria martxoan egin eta maiatzean jaso dituzte
herritarrek loteak, herrian bertan. 17 lagunek egin dute eskaera, eta 90 lote banatu dira. Harrera bikaina
egin dio herriak beste behin ere Nafarroako produktuen eta euskararen aldeko ekimenari.
35._Euskarazko produktuen katalogoa: Urteroko eskaintza izaten da, eta Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatearen (UEMAren) bidez iristen zaigu. 0 eta 16 urte bitarteko haur eta nerabeei zuzendua
dago, eta herriko eskolako familiei eta Gaztelekuko erabiltzaileei banatzen diegu ale bana. 1 €-ko kostua
duten 90 ale edo katalogo banatu ditugu.
36._Arrastoan dokumentala: Apirilaren 5ean etorri zitzaizkigun Berastegira Josu Iztueta eta Iker Iriarte, beste hainbat lagunekin batera, elkarlanean egin duten dokumentala aurkeztera. Laponia aldera egindako bidaia batean dago oinarrituta filma. Aurkezpena eta emanaldia herriko eskolan egin zuten aurrena
eskola-umeentzat, eta ondoren arratsaldean udaletxean herritar ororentzat.
37._Auzolana: Maiatzaren 21ean, Urepele Elkarteak antolatuta eta Berastegiko Udalak lagunduta,
zaborra biltzeko lanak egin genituen auzolanean. Tamalez eta oraindik, zabor asko, era guztietakoak, pilatzen zaizkigu gure mendi-bazterretan. Ordukoan, Mugara bidean dauden Irai eta Lazka erreken inguruan
ibili ginen zabor biltzen. Asko gutxitu da zaborra mendietan botatzeko ohitura, baina bada oraindik. Lanean
jarraitu beharko dugu ohitura hori desagerrarazteko, eta hondakin mota guztiak sailkatzeko eta uzteko
aukera badugula gogorarazteko.
38._Euskal Jaia: Urepele Elkarteak antolatuta eta Berastegiko Udalak lagunduta, ekainaren 11n antolatu zen Euskal Jai Eguna. Goizean pintxo-lehiaketa egin zen, ondoren herri-bazkaria, eta segidan bazkaldarren arteko jolasak. Iluntze-partean, berriz, trikitilariek alaitu zuten giroa.
39._Ategirako toldoa: Ategiko etxebizitza-babestuetako erabiltzaileek hala eskatuta, toldo berria jartzea
erabaki dugu etxebizitza babestuen sarreran. Garikano Toldoak enpresari eskatu diogu aurrekontua.
1.016,40 €-ko kostua izango dute toldoa ezartzeko lanek.

40._Euskalmet-eko
estazio
meteorologikoa:
Zubizabaleta eraikineko eraberritze-lanak egiten ari zinela
jo eta puskatu zuen aurrekoa kamioi batek, erremolkean
zeraman garabiarekin. Hori dela eta, denbora luzean egon
da estazio meteorologikoa eguraldiari buruzko daturik
eman ezinik. Estazioa kokatua zegoen eremu hori erosi
egin zuen Berastegiko Udalak duela 15 urte; eta, oraindik
ere burutu gabe zegoen jabetza-erregistroko tramite bat
burutu ondoren, atzera leku berean ezarri dute estazio
meteorologiko berria. Bai material, bai ezartze-lanen
kostua Eusko Jaurlaritzak hartu du bere gain. Irail aldera,
aparatu berri bat gehituko diote estazioari, euri-tanten
erorketa-abiadura, lodiera, etab. aztertzeko.

41._Korrikalari keniarrak Berastegin: Zegama-Aizkorri mendi-maratoia egitera etorri ziren Robert
Pkemboi eta Matthew Kiptanui korrikalari keniarrek hamabost egunez Tolosaldean geratzeko aukera izan
zuten, gero Tolosaldeko 3 Tontorrak, T3T, lasterketan parte hartzeko aitzakian. Tarte horretan, Tolosaldeko
hainbat herri ezagutzeko aukera izan zuten, baita beren herri eta herrietako bizimoduari buruz solasaldiak
eskaintzekoa ere. Ekainaren 9an izan genituen Berastegin bisitan. Goizean, Gazpio gaztandegia
ezagutzen izan ziren; ondoren, Berrobiko Usarre txerritegian; eta, arratsaldean, berriz ere Berastegira itzuli
eta aurrena eskolako neska-mutikoekin eta ondoren interesa zuten herritar guztiekin biltzeko aukera izan
zuten. Eskolako neska-mutikoekin batera korrika egitera ere animatu ziren.

