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2018ko UDAL AURREKONTUA
GASTUAK
GASTUAK

2017 Aurrekontua

2018
Aurrekontua

Aldea
(2018-2017)

2018 Behin
behinekoa

Aldea
(2018-2017)

2017 Behin
behinekoa

2017 Behin
betikoa

2017/11/07k
o egoera

I . PERTSONAL GASTUAK

348.450,00

348.450,00

261.256,70

359.800,00

II. ONDASUN ARUNTEN EROSKETA ETA ZERBITZUAK

353.250,00

354.750,00

276.904,13

361.264,00

8.014,00

15.000,00

15.000,00

12.033,07

12.000,00

-3.000,00

IV. TRASFERENTZI ARRUNTAK

107.000,51

90.500,51

62.629,19

105.700,51

-1.300,00

V. INBERTSIO ERREALAK

285.830,40

730.830,40

658.607,49

302.265,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

65.688,33

69.000,00

4.000,00

1.174.530,91

1.604.530,91

1.337.118,91

1.210.030,00

35.499,09

KONTZEPTUA

III. MAILEGU INTERESAK

VI. FINANTZA AKTIBOAK. INKORPORAZIOA
VII. MAILEGU AMORTIZAZIOA

GUZTIRA

11.350,00

16.435,09

I. Pertsonal gastuen edo udal langileen kontratazioen atalean, %1eko igoera hobetsi
dugu soldatetan. 6 hilabeterako kultur teknikaria kontratatzeko asmoa ere
badaukagu; beraz, iaz baino 11.350 euro gehiagoko gastua aurreikusi dugu.
II. Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuen atalean, Udalarenak diren eraikin eta
zerbitzu

guztien

mantenua

sartzen

da:

administrazio

orokorra,

hirigintza,

gizarte-zerbitzuak, kultur solairua, osasun- eta artxibo-solairua, gobernu-organoak,
Haurreskola, J. A. Muñagorri eskola, Urepele Elkartea, Ategi, mediku-etxe zaharra,
kale-argiteria eta zaintza, biltegia eta brigada, frontoia, hilerria, jaiak eta Elduako
kultur etxea. Datorren urteari begira, 6.500 euro gehiago aurreikusi ditugu partida
honetan: 5.000 euro jaietarako eta 1.500 euro hilerriko nitxo txikiei plakak jartzeko.
III.

Mailegu-interesen atalean,

udaletxea eraberritzeko

eskatutako

milioiko

maileguaren truke bankuari urtean interesetan ordaindu beharrekoa azaltzen da.
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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 eta UEMAri egindako ordainketak, larrialdi-laguntzak, herriko
elkarteei emandako laguntzak eta euskara eta bertsolaritza ikastaroei emandakoak.
V. Inbertsio errealen atalean, 2018an aurrera eramatea aurreikusten ditugun
proiektuak sartuko lirateke. 302.000 euro aurreikusi ditugu atal honetarako eta
hauexek

dira

buruan

darabiltzagun

proiektuak:

Ipuliñoko

larre

komunalak,

frontoiaren eraberritzea, Arbideko ataria, Modestoenea eta Ategi arteko lotunea,
panel informatiboak herriko puntu ezberdinetan, Gibelaldeko (Aintzerga) bidea,
konpostagailu berria eta Ariztun auzoa argiztatzeko plana, besteak beste.
VI. Udalak finantza aktiborik ez duenez, zeroan ageri da atal hau.
VII. Eta, gastuen atala osatzeko, mailegu-amortizazioaren azpiatala genuke: gure
kasuan, udaletxea eraberritzeko eskatutako maileguari dagokion amortizazioa.
2026ko ekainaren 22an amaituko dugu ordaintzeaz, urtero kopuru bera.

SARRERAK
SARRERAK

2017 Aurrekontua
2017 Behin 2017 Behin
behinekoa
betikoa

KONTZEPTUA

I. ZUZENEKO ZERGAK

187.800,00

II. ZEHARKAKO ZERGAK

187.800,00

2017/11/07ko
egoera
182.801,20

2018
Aurrekontua

Aldea
(2018-2017)

2018 Behin
behinekoa

Aldea
(2018-2017)

187.800,00

0,00

24.000,00

24.000,00

23.927,62

22.000,00

-2.000,00

III. TASAK ETA BESTELAK SARRERAK

140.300,00

140.300,00

133.083,32

129.200,00

-11.100,00

IV. TRASFERENTZI ARRUNTAK

803.330,91

853.330,91

586.807,11

852.230,32

-1.100,59

350,00

350,00

72,01

49,68

-300,32

V. ONDAREZKO SARRERAK
VI. INBERTSIO ERREALAK INORENGANATZEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.750,00

18.750,00

18.750,00

18.750,00

0,00

VIII . AKTIBO FINANTZAROAK

0,00

380.000,00

0,00

0,00

-380.000,00

IX. PASIBO FINANTZARIOAK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.174.530,91

1.604.530,91

945.441,26

1.210.030,00

-394.500,91

VII. KAPITAL TRASFERENTZIAK

GUZTIRA

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-en
adierazi genizuen bezala, Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPIren) urteko batez
bestekoa erreferentziatzat hartu eta %1,8 igoko zaizkigu zuzeneko zergak 2018an.
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II. Zeharkako zergen atala eraikuntza- eta instalazio-lanei ezartzen zaien %4ko
zergari dagokio. Lehengo urtetik ez dugu aldaketarik aurreikusi.
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,

frontoiko

eta

futbol

zelaiko

argiteria

erabiltzeagatiko tasa eta telekomunikazio operadoreei kobratzen zaizkien tasak
(Euskaltel, Movistar, Orange eta abarri ezarriak). 2017arekin alderatuz, beherakada
aurreikusi dugu partida honetan, besteak beste, etxez etxeko zerbitzuan eta
Ategiko etxe babestuetan erabiltzaile kopuruak behera egin duelako.
IV. Transferentzi arrunten atalean, foru fondotik edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren
funtsetatik urtero jasotzen dugun diru-kopurua da nagusi. 2018an 690.000 euro
inguru jasoko ditugula aurreikusi dugu. Gainerakoa Eusko Jaurlaritzak gizartezerbitzuetarako eta Osakidetzak herrian osasun-zentroa edukitzeagatik ematen
dizkiguten laguntzek eta urtean zehar jasotzen ditugun diru-laguntzek osatzen dute.
V. Ondarezko sarreren atalean, udalak bankuan dituen deposituen truke jasotzen
dituen interesak sartzen dira.
VII. Kapital transferentzien atalean, Kutxak udaletxea eraberritzeko eskatutako
maileguaren truke gizarte-lanetara bideratzeko diru kopuru bat agindu zion Udalari
lau urtetan jasotzeko, urtean 18.750 euro. 2018koa daukagu jasotzeko.
VIII. Aktibo finantzarioen atalak, Udalak udal funtsen gerakinetik hartu eta
aurrekontuan kontenpla lezakeen kopuruari egiten dio erreferentzia. Aurten
printzipioz ez dugu aurreikusi gerakina erabili behar izaterik.
IX. Eta, sarreren atala amaitzeko, pasibo finantzarioen azpiatala. Bankuei eskatzen
zaizkien maileguei dagokien atal honetan ere ez dugu ezer aurreikusi.
Honenbestez, 2018ari begirako aurrekontua 1.210.030 euroan itxi dugu.
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HIRIGINTZA
1. Frontoia berritzeko proiektua: Ekaineko
batzarrean aurreratu genizuen bezala, urriaren
11n

egin

genuen

frontoia

berritzeko

proiektuaren jendaurreko aurkezpena eta 18an
eta 20an herritarren ekarpenak jasotzeko parte-hartze saioak. Behin-behinean prest dago
proiektua eta aurkeztua diogu Gipuzkoako s
Foru Aldundiari; 240.000 euro inguruko aurrekontua du. Aldundiak 120.000 euroko
laguntza agindu digu; gainerakoa Udalaren 2018ko inbertsioetarako partidatik osatu
beharko da. Ea proiektua beste diru-laguntza deialdiren batera aurkezterik badugun.
Frontoiaren egitura osorik berrituko da, hau da, teilatua, lau paretak, aldagelak eta
komunak; eta, eraberritze-lanak egin behar ditugula aprobetxatuz, harmaila-kopurua
bi aldeetara handitzea eta harmailen gainean bi aldeetara begirako balkoi edo
begiralekua egitea ere aurreikusi dugu proiektuan. Sarrera-irteera eta aldapa
guztiak egungo araudiaren arabera egokituko dira, herritar guztien irisgarritasuna
bermatzeko; kantxan gurpildun aulkientzako bi plaza ere egokituko dira eta sabaian
sarea jarriko da, pilotak goian gera ez daitezen.
Aurkeztu dugun proiektu-proposamenak herritarrek egindako ekarpenekin aldaketak
izan ditu eta aldaketa horiek aurrekontuan eragin dezaketen gora-behera ez dago
kalkulatua oraindik. Proiektua bere osotasunean gauzatzea da gure asmoa, baina agian lanen bat bigarren fase batean bukatu beharko da.
2 Leader diru-laguntzak: Lehen Erein eta orain Leader izena duten landa-eremuak
biziberritzeko Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzen deialdira esku artean ditugun
3 proiektu aurkeztu ditugu, laguntzak jasotzeko eskakizunak ondoen betetzen
dituztelakoan eta onarpena jasotzeko aukera gehien izan dezaketelakoan: 1) plaza
eraberritzeko proiektua (dagoeneko egina daukagun 69.000 euro inguruko gastua
daukagu aurkezteko moduan), 2) frontoia eraberritzeko proiektua eta 3) herriko
argiteria berritzen eta osatzen joateko plana. Ea zer erantzuten diguten.
3 Udalaguntza 2017: Eusko Jaurlaritzak ikastetxe publikoetan berrikuntza-lanak
egiteko urtero ateratzen duen diru-laguntza lerroa da. Lehengo urtean parkea eta
eskolako alarma berritu ahal izan genituen berarekin. Aurten, berriz, frontoia
berritzeko proiektua aurkeztuko dugu, eskolako ekipamenduaren parte hartuta.
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4. Autobabes-plana Ategin: Suteen aurkako plana litzateke. Eraikinak lehen zeukan
erabilera du ofizialki oraindik, hau da, jubilatu-etxearena. Emana diogu Eusko
Jaurlaritzari erabilera-aldaketaren berri eta horrek
babes-plana aldatu beharra dakar berekin. Egokitzapenlanak egin beharko zaizkio sute-arriskuaren aurrean
babestua egoteko. 7.300 euroko aurrekontua dute lanek
eta 2018a hasi berritan egingo dira.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
5. Herritarrei luzatutako galdetegia: 2015-2019 legealdiaren erdira iritsita, udal
gobernuaren funtzionamenduaren eta egindako lanaren inguruan herritarrengandik
informazioa lortzeko asmoz etxez etxe banatu genuen galdera-sortak erantzun ona
izan du. 40 herritarrek bete dute galdetegia eta zinez eskerrak eman beharrean
gaude. Aurrera begira lagungarri izango ditugu zer eta nola egin erabakitzerakoan.
Herritarrengandik

jasotakoa

kontuan

hartuta,

hainbat bilera antolatu ditugu: urtarrilaren 4an,
18,00etan, 2002tik 2006ra bitarte jaiotako
herriko gaztetxoekin, Urepele Elkartean sartu
aurreko

adinean

dauden

neska-mutilekin;

urtarrilaren 19an, 18,00etan, jubilatuekin, hau
da,

65

urtetik

gorako

herritarrekin,

baita

Gaztainondo Elkarteko bazkideekin ere; eta, bukatzeko, urtarrilaren 26an, herriko
emakumeekin, zerbait proposatzeko prest egon litezkeen emakume guztiekin eta bi
ordu jarriko dira aukeran biltzeko, bata 10,00etan eta bestea 18,00etan. Guztien
beharrak, nahiak eta asmoak ezagutzea izango dugu helburu, aurrera begirako
pausoak zehazten joateko.
6. Kultur teknikaria udaletxean: Tolosaldeko enplegu planaren barruan, udaletxean
kultur teknikariaren beharra bazela ikusita, eskaera luzatu genuen Tolosaldea
Garatzenera. Lan hauek betetzeko baldintzak zituztenen artean hautaketa-prozesua
pasata, Nora Urbizuk lortu du lanpostua. Horrela, urtarriletik aurrera kultur
teknikaria izango dugu udaletxean, %20ko lanaldian 6 hilabeterako, Larraulgo
Udalarekin elkarbanatuta. Herriko kultur eragileak eta kultur jarduna dinamizatzen
eta koordinatzen egingo du lan.
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INGURUMENA eta ENERGIA
7. Ariztun auzoa argiztatzeko plana: Errepide nagusitik auzorako bidea eta auzoa bera argiztatzeko 11 kale-argi jartzeko plana prest dugu. Bi aukera dauzkagu mahai gainean: alde batetik, eguzki-energiaren bidez funtzionatzen duten kale-argiak

jar-

tzekoa, Ekiona enpresarena, 30.000 euro inguruko aurrekontua duena eta Leader diru
-laguntzetako eskakizunekin bat datorrena bete-betean; eta, beste aldetik, led bidezko kale-argiak, plazakoak bezalakoak, jartzekoa. Aurrekontua eskatua dugu.
8. Konpost-gune berria: Aparkaleku berritik Kakone jatetxeko parkinera dagoen
pasabidean konpostagailu berria jarriko dugu jatetxearentzat. Sortzaile handiaren
hondakinak plazako auzokonpostagailutik aterata, konpostagailuaren funtzionamendua
hobetzea eta zeuden eragozpenak konpontzea espero dugu.
9. Edukiontzien leku-aldaketak: Plaza eraberritzeko lanak direla eta, plazatik
aldapara eta aldapatik aparkaleku berrira mugitu genituen edukiontziek leku finkoa
izango dute hemendik aurrera: Kakone ondoko aldapan jarriko ditugu, egurrezko
itxitura batekin inguratuta. Plazako arkuaren atzean behin-behinean kokatuta
dauden errefus-edukiontziak ere leku berean jarriko ditugu, baita Opor leku
ondoan dauden errefus-ontziak ere. Bilketa-puntuak bateratu eta erosotasuna
bermatzea dugu helburu.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA eta BASOGINTZA
10. Ipuliñoko larre komunalen proiektua:
Azaroaren 25ean izan ginen Udaleko
hainbat ordezkari eta herriko zenbait
ganaduzale Idiazabalen bisitan, bertako
larre komunalak eta larreokin azken 25
urteetan bizi izan duten esperientzia
ezagutzen. Jabier Jauregi Gipuzkoako
Foru Aldundiko larreen arduradunarekin
eta hango ganaduzaleekin bildu ginen eta proiektuaren nola hasi ziren, zer pauso
eman zituzten eta zertan jarraitzen duten azaldu ziguten.
Abenduaren 12an, bestalde, bilera egin genuen udaletxean larre komunalen barruan
diren lur-jabe guztiekin eta Aldundiko ordezkariekin, lur-sailen 15 urterako zesiohitzarmenerako eredu bat aurkezteko. Hitzarmen-eredua aztertzeko eta egokitzeko
aukera izan zen bertan eta proiektuaren aldeko jarrera antzeman zen beste behin.
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Lehen faseko (Gorosmendi, Beatari eta Iturzabal inguruetako) 8 lur-jabeekin
lursailen zesio-hitzarmenak sinatuta, larreak garbitzeko lanekin hasteko moduan
izango gara. Aldundiak agindu digu 20.000 euroko diru-partida. Lehen faseko larreak
desbrozatzeko, garbitzeko eta ixteko lanak Xabier Saizarrek egingo ditu.
11. Egurzaleek egin beharreko bide-konponketak: Uli eta Berroa aldean basoa
ateratzen ibili den egurzaleak bukatu ditu bide eta mendi-pistetan eragindako
kalteak konpontzeko lanak. Herriko materiala erabili da bideak konpontzeko.
12. Ipuliñoko eta Uliko pinudietan bakanketak: Eskatua diogu Gipuzkoako Foru
Aldundiari bi pinudiotan bakanketa- eta soiltze- edo matarrasa-lanak egiteko
baimena: alde batetik, basoen egoera ikusita, beharrezkoa delako; eta, bestetik,
Ipuliñoko gailurra garbitzeko.
13. NIREA konpromezua: HAZI fundazioak, Tolomendik eta beste hainbat
landa-garapen agentziak bultzatutako ekimena dugu. Eskualdeko elikadura-sistema
iraunkorra elkarlanean eraikitzea du helburu, eskualdeko lehen sektorearen eta landa
eremuaren iraunkortasuna bermatuz eta horretarako udalen parte hartzea bilatzen
du. Hainbat ekintza daude iragarrita sektorea ezagutarazteko eta herritarrak
kontzientziatzeko. Abenduaren 14an egin zen aurkezpen ekitaldia Tolosako Topic
zentroan eta gure udal gobernuak bat egin zuen ekimenarekin.

GIZARTE ZERBITZUAK
14. Berdinbidean programa: 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan berdintasun-politikak
garatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak diseinatutako programaren baitan, 2 hitzordu berri izango ditugu herrian laster: lehena

a

eskolarekin elkarlanean, LHko 4., 5. eta 6. mailako ikasleekin hezkidetzarekin
zerikusia duten hainbat gai landuko dira eta urtarrilaren 22, 23 eta 25ean izango dira saioak, goizez; eta, bigarrena ere hezkidetzaren gaiari buruzkoa, baina nerabe eta
gurasoei begirakoa, urtarrilaren 25ean izango da , 16:30ean, udaletxean.

MOTZEAN
15. Kale-izendegi eraberrituan antzemandako akatsen zuzenketa: 14 helbidetan
antzeman dugu akatsen bat. Hortaz, herriguneko kaleen izenak eta helbideak behar
bezala bukatuta uzte aldera, banan-banan zuzentzeko pausoak emango ditugu.
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16. Aparkaleku arautuak herriko hainbat puntutan: Dendaberri atarian eta
aparkaleku berrian Kale Nagusitik gertu gorriz margotutako bi guneak inguruko
komertzioetara datozen bezeroentzat izango dira komertzioak zabalik dauden
ordutegiaren barruan eta gehienez 20 minutuz utzi ahal
izango da kotxea bertan; ordutegi horretatik kanpo
aparkatzea librea izango da. Aparkaleku berrian horiz
margotutako eremua, berriz,
zamalanetarako
komertzioetara

izango

da,

merkantzia

ekartzera datozenentzat.

Mediku-kontsultaren parean zuriz margotu berri
dugun gunea medikuarentzat edo erizainarentzat
izango da kontsulta-orduetan, larrialdi edo presazko
irteerak egin behar badituzte ere; beherago zuriz
markatutako bi plazak, berriz, kontsultara datozen
pazienteentzat izango dira.
17. Meza garaiko trafiko-eragozpenak eliz bueltan: Hainbat herritar kexatu dira
hainbatetan udaletxean, meza garaian eliz bueltan gaizki aparkatutako kotxeek
sortzen

dituzten

eragozpenak

direla

eta.

Gogorarazi nahi dizuegu eliz atariko parkina dela
kotxeak aparkatzeko lekua eta eliz bueltan ez
dagoela zertan aparkatu. Kotxeak ondo aparkatuz
gero, ez da trafiko arazorik eragingo. Ohitura hartu ezean, berriz, bestelako neurriak hartzen hasi
beharko dugu.
18. Tolosaldeko Komunikazio Taldea: Ataria irratia, webgunea eta aldizkaria
kudeatzen dituen taldearekin 2018-2021 urteetarako hitzarmena sinatu du udal
gobernuak. Biztanleko eta urteko 5 euro emango dizkio Berastegiko Udalak
lan-taldeari bere zerbitzuen truke.
19. Atariako harpidedunentzako buzoia: Buzoia kokatua dago eman zitzaion lekuan,
Kale nagusitik aparkaleku berrirako pasabidean, eta dagoeneko erabilgarri dago
kutxa. Informazio gehiago Atarian bertan izango duzue.
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20. Insonorizazioa optimizatzeko lanak Urepele Elkartean: Egin beharreko aldaketen
azterketa egina dugu. Alde batetik, bafleak eta bafleen kokalekua aldatuko ditugu;
bestetik, biltegira doan atea; eta, bukatzeko, soinua ez balitz behar bezala
zuzenduko, portalera eta kanpo aldera ematen duten burdin sareak aldatuko genituzke. Lan horien kostua Urepele Elkarteak hartuko du bere gain.
21.

Herriko

Udaletxea
Urepele
kz-gunean

artxibo

historikoa

eraberritzeko
Elkartearen
egon

lanak

ondoko
da

udaletxean:

hasi

zirenetik

lokalean,

artxibo

lehengo

historikoa.

Aurreikusitako lekuan da orain, udaletxeko sotoan.
22. Espainiako gobernu ordezkaritzaren bi agindu: Udaletxeko balkoian geneukan
“Giza eskubideak, irtenbidea, bakea, euskal presoak Euskal Herrira” lema zuen
banderola kentzeko eta Espainiako bandera jartzeko aginduak jaso ditugu denbora
laburrean Madrilgo gobernuak EAEn duen ordezkaritzaren eskutik. Bi agindu hauek
bete ezean, ondorio ekonomiko eta penalak izateko arriskua genuenez, kendu egin dugu banderola eta Espainiako bandera jarri.
23.

Eskola-autobusaren

geltoki-aldaketa:

DBHko

ikasleak

garraiatzen

dituen

autobusak Basurde Elkartearen parean eta eliz atarian egin izan ditu geldialdiak
azken hilabeteetan. Urtarriletik aurrera, ordea, Sastitxarren edo eskola atarian
geratuko da beheranzkoan eta goranzkoan eliz atarian.

KULTURA eta KIROLA
24. Kultur Astearen balantzea: Balorazio
ona egin dugu udal gobernuko kideok. Jende ugari ibili da antolatutako hitzaldi, tailer eta emanaldietan. Urriaren 29ko plazaren inaugurazio ekitaldian, bote

luzeko

eta erreboteko pilota-partidak izan genituen. J. L. Egañaren eskutik iritsi

zitzai-

gun argazki zaharren erakusketan

e

ere jendetza ibili da; esan behar da erakusketako argazkiak albumetan gorde eta
udal liburutegian jarriko ditugula ikusgai. Eta, bukatzeko, Azoka eguna, ohi bezain
arrakastatsua hura ere. Guztira 13.355 euro gastatu ditugu Kultur Astea antolatzen.
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25. J. A. Muñagorri eskolaren 25. urteurrena:
Kultur Astea amaitu eta hurrengo asteburuan
ospatu zen eskolaren zilarrezko urteurrena. Eguna hasteko, Ate Irekiak jardunaldia egin zen eskolan, ondoren Irati Saizarren Muñagorri

lak 25 urte dokumentala eskaini zen

eskoudale-

txean eta jarraian herri-bazkaria frontoian.
Jolas, txokolate bero eta erromeri-musikaren konpainian osatu genuen festa-eguna.

26. Gazte eta helduei zuzendutako ikastaroen eskaintza: Euskara-talderik ez zen
sortu iraileko matrikula-aldian, baina orain bai; 5 ikasleko taldea ari da eskolak
hartzen herrian, irakasle Beñat Salbarredi dutela. Beste 4 euskara-ikaslek Tolosa
eta Andoaingo AEKko euskaltegietan dihardute autoikaskuntzan, nork bere mailan.
Euskara-ikasleak direla eta, esan behar dugu herrian nahiz herritik kanpo euskara
ikasten ari diren herritarrentzat diru-laguntzak ematen jarraituko duela udal
gobernuak. Eskaera egiten duten ikasleek, aurrez zehaztutako zenbait baldintza
betez gero, ikastaroa %100ean finantzatzeko aukera izango dute.
Bestalde, helduei begirako ingeleseko taldea ere aurrera atera da azkenean;
5 ikasleko taldea ari da Elduaien hizkuntz eskolaren eskutik ikastaroa egiten.

27. Bertso-eskolak umeentzat: Tolosaldeko

Harituz bertsogintza proiektuaren eskutik
datoz. Muñagorri eskolako 3 umek eman dute
izena

eta

elkartzen

astean
dira

behin,

bertsoen

bertsozaletasunera

ostegunetan,
mundura

hurbiltzeko

eta

motibazio-

saioetan. Eskolak Udalak finantziatuko ditu.

28. Abenduak 3. Euskararen eguna: Galtzaundi Kultur Elkarteak proposatu eta
herritar talde batek ideia aurrera eraman ondoren, ‘Tolosaldean Euskarak 365 egun’
esaldia osatu genuen abenduaren 3an, eguerdiko 12etan, Tolosaldeko herri guztien
artean. Gure udal gobernuak ere bat egin zuen ekimenarekin. Herri bakoitzak
esaldiko letra bat irudikatu zuen herritarrekin; berastegiarroi esaldiko lehen S-a
itxuratzea egokitu zitzaigun. Ea leloa egia bihurtzen dugun.
10

29. Euskararen erabileraren kale-neurketa: UEMAren eskutik Euskal Herriko hainbat
herritan,

tartean Tolosaldeko

herri

guztietan,

euskararen

ezagutzaren eta

erabileraren neurketak egin dira azken hilabeteetan. Berastegin ere egin dute
kale-neurketa, herritar talde batekin elkarlanean, eta hauexek izan dira emaitzak:
euskararen

ezagutza %91,2n dago gure herrian eta erabilera %91n. Elkar

zoriontzeko moduko datuak lortu ditugu. Ea aurrera begira ere lanean jarraitzeko
beharrezko indarra emateko balio diguten.
30. Inauteri aurreratuak: Festa-egunak egun libreetara egokitu beharraren
beharrez, aurten Inauteriak ohi baino lehenago izango ditugu Berastegin. Herriko
jaia urtarrilaren 27an, larunbata, izango da egun osoan zehar eta J. A. Muñagorri
eskolak antolatutako inauteri-jaia, berriz, otsailaren 2an, ostirala.
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31. Negutrail mendi-lasterketaren I. edizioa: Izan ere,
otsailaren 4an, igandea, eta hemendik aurrera egitea
erabakia dagoen bezala, otsaileko lehen igandean, Negutrail
mendi-lasterketa

egingo

da

Berastegin

udal-gobernuak

zenbait herritarrekin elkarlanean antolatua. 2018koa 17 km
inguru izango dituen lasterketaren lehen edizioa izango da
eta Urdelar, San Lorentzo eta Ipuliñon barrena egingo da.
Izen emateko epea zabalik da www.herrikrosa.eus helbidean.
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