
Udalak onartu ditu 2013. urteko aurrekontuak, 
herritarrekin elkarlanean landutako lehenak

Urtarrilaren 15ean jendaurrean egin 
zuten 2013ko aurrekontuen aur-
kezpena Udaleko Gobernu Taldea 
osatzen duten kideek. Hantxe izan 
ziren batzorde gehienetako ardu-
radunak, bakoitza bere alorrean 
egingo direnak azaltzen eta Osoko 
Bilkurak otsailaren 19an egindako 
ohiko batzarrean onartu ziren. Bil-
duko ordezkarien aldeko botoekin, 
EAJko zinegotzien aurkako 
botoekin eta PSE-EEko ordezkaria-
ren abstentzioarekin. 

LEGE ORGANIKORA 
EGOKITUTA
Aurkezpenean 2.897.711 euroko 
aurrekontuen berri eman zuten 
arren, hainbat aldaketa egin beha-
rra izan du Udalak, otsaileko batza-
rrean onartu aurretik. Alde batetik, 
Aurrekontu Egonkortasunari eta 
Finantza Iraunkortasunari buruzko 
2/2012 Lege Organikora egokitu 
behar izan dituzte aurrekontuak;
horrela, 103.000 euroko murrizketa 
egin dute, gastu arrunten atalean.  
 Bestetik, autobus geltoki 
berriraren eta Biomasa proiektua-
ren finantziazioa zehazteke daude. 
Beraz, udalak urtean zehar bi proie-
ktuok lantzen dituen heinean eta 
finantzazioa zehaztean kreditu txer-
taketak egingo ditu. Autobus geltoki-
rako 140.000 euro aurreikusten ditu 
eta Biomasaren proiektua gauzat-
zeko 50.000 euroko diru-lerroa gor-
de du. 2013ko aurrekontua beraz, 
2.604.499 eurokoa izango da.

ARGITERIAN AURREZTEA
Udalak eskuartean darabilen proie-
ktu garrantzitsuenetako bat da eta 
arlo ekonomikoarekin eta ingurume-
narekin dauka zerikusia aldi berean: 
argiterian aurrezteari buruz ari gara. 
Gai horretara 52.000 euro bidera-
tuko dira eta helburua da kaleko eta 
Udal eraikinetako argiteria fakturak 
erdira jaistea.

Udalak Osoko Bilkuraren otsaileko batzarrean onartu ditu 2013ko aurrekontuak, 2.604.499 
eurokoak, hain justu. Aurten, aipagarriena da herritarren parte-hartzearekin landu dituela Udalak.

SAN JOSEKO HORMA
San Joseko horman abenduan ger-
tatu zen ezbeharra dela eta, Uda-
lak 40.000 euro bideratu ditu behin  
betiko konponketa-lanak egiteko. 
Gaur egun hormak segurtasun neu-
rriak betetzen baditu ere, hormaren 
egonkortasuna bermatzeko beha-
rrezkoa da lanen bigarren fase hori 
gauzatzea.

SKATE PARK BERRIA
Herriko gaztetxo askoren eskae-
ra izan da azkeneko hilabeteotan. 
Horren aurrean, Udala era horre-
tako instalazioak egiten dituzten 
hainbat enpresarekin harremanetan 
egon da, aurrekontuak eskatzeko, 
diseinuak ikusteko, bete beharre-
ko baldintzen gaineko informazioa 
eskuratzeko… Printzipioz bideraga-
rria dirudien proiektua dela iritzita, 
30.000 euro bideratu dira.

BASERRIAK: UR-SAREA ETA 
BIDEAK
Baserrietako ur sareko lanekin ere 
aurrera jarraituko da. Aurten 4.fase-
ko lanei ekingo zaie eta Goiti base-
rritik Iraetarainoko tramoa egingo 
da. Lan hauek gauzatzeko Udalak 
40.000 euro bideratu ditu. Lizarra-
gan, bidean zabalguneak egingo 
dituzte kotxeek gurutzatzean arazo 
gutxiago izan ditzaten.
Udalak 6.000 euro bideratuko ditu 
eta lanok auzolanean egingo dira.

KANPOSANTUKO KOLUNBA-
RIOAK
Udalak herritarren hainbat eskae-
ra jaso eta gero, kanposantuan 
kolunbarioak jarriko dira. Udalak 
8.200 euro gorde ditu eta mar-
txoaren amaierarako prest egotea 
aurreikusten da.

Antzuola ereinaz
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Parte-hartze prozesuko une bat.

INBERTSIO AIPAGARRIENAK
Argiteriaren eraginkortasunerako proiektua.......................52.000 €
San Joseko horma sendotzea ...........................................50.000 €
Baserrietako ur-sarea..........................................................40.000 €
Skate-park berria egitea......................................................30.000 €
Kolunbarioak hilerrian .......................................................... 8.200 €
Komunikazioa (webgune berria eta buletina) ..................... 7.600 €
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Berritasunez jantzitako lanak
aurkeztu zituen Foru Aldundiak

Martin Garitano Diputatu Nagusia, 
LarraitzUgarte Mugikortasuneko 
eta Bide Azpiegituretako diputatua, 
Inma Beristain Antzuolako alkatea, 
Jesús Elortza Bergarakoa eta Katty 
Nevado Bidegiko kudeatzailea izan 
ziren, besteak beste, otsailaren 4an 
Olarango aretoan egin zuten aur-
kezpenean. Ekitaldiaren arrazoia 
zen Beasain-Bergara ardatzeko 
azken zatiko lanak herritarren eta 
komunikabideen aurrean aurkez-
tea. Astebete lehenago ere egin 
zuten proiektuaren alderdi teknikoa-
goaren aurkezpena; oraingoan, 
azalpen teknikoez gain, erabili 
dituzten irizpide politikoak nabar-
mendu zituzten, bai Ugartek, baita 
Garitanok ere.
 Garitanok Beasain-Ber-
gara ardatza amaitzeak daukan 
garrantzia nabarmendu zuen: 
“batetik, Gipuzkoako eskualdeak 
lotzen dituelako eta, bestetik, Eus-
kal Herriaren egituraketarako 
funtsezkoa delako”. 
 Martin Garitanok zein 
Larraitz Ugartek, proiektu hau des-
berdina dela adierazi zuten, gauzak 
beste modu batera egin daitezkeela
erakutsi duela Diputazioak. Ildo 
horretan, azpimarratu zuten lanak 
esleitzeko pleguetan enpresei 
hainbat baldintza jarri zaizkiela, 
langileen lan-baldintzak errespe-
ta ditzaten. Gainera, foru arau bat 
lantzen ari direla ere aipatu zuten; 
horrela, aurrerantzean ere foru 

arauan jasotakoa bete beharko dute 
obra publikoak egikaritzen dituzten 
enpresek.
 Badago, baina, proiektu hau 
desberdin egiten duen beste kon-
tu bat: Larraitz Ugarte diputatuak 
azaldu zuenez, lanak eskualdean 
izango duen eragina kontuan har-
tuta eta krisialdiak eragin duen lan-
gabezia-maila ikusita, Diputazioko 
arduradunak Udaletakoekinnelkar-
tu eta guztiek hitz egin zuten lanak 
egingo dituzten enpresekin, hainbat 
konpromiso lortuz. Horrela, lanek 
eragina izango duten herrietan, lan-
gabetuen zerrendak osatu dituzte 
eta, enpresek langilerik behar iza-
nez gero, langabetu horiei lehenta-
suna emateko konpromisoa hartu 
dute. 

4,8 KILOMETRO ETA 5 ZUBIBIDE 
Guztira, 4.840 metroko luzera dauka 
hasitako obrak eta 48 milioi euroko 
aurrekontua. Aurreikusitakoaren 
arabera, 25 hilabete barru, 2015eko 
apirilean, hain justu, amaituko dira 
orain hasi diren lanok. Joseba Altu-
be Bide Azpiegituretako zuzenda-
riak eman zituen xehetasun horiek 
guztiak. Altubek azaldu zuen beza-
la, bost zubibide egingo dituzte: 
Igeribarerrota (76 m), Antzuola (222 
m), Lapatza (78 m), Antigua (270 
m) eta Ipurtika (252 m). Autobia zati 
honek goranzko etengabeko aldapa 
izango du, %5ekoa, hain zuzen ere.

Antzuola eta Bergara arteko azken zatiaren lanak otsail
hasieran abiarazi zituzten eta 2015ean amaituko dituzte

2013. urteko aurrekontuen 
berritasunik handiena da 
Udalak herritarren partehart-
zearekin landu eta diseinatu 
nahi izan dituela; urrian abia-
razi zen prozesu hori, etxez 
etxe 16 urtetik gorako herritar 
guztiei banatutako galdetegi 
batekin.
 Galdetegi hartan jaso-
tako erantzun, iritzi eta propo-
samenen ondorioz lortutako 
emaitzetan oinarrituta (147 
erantzun jaso ziren), arlokako 

batzar irekiak egin ziren, jen-
dearen nahiak, beharrak eta 
ikuspuntuak bertatik berta-
ra ezagutu, gehiago zehaztu 
eta horietatik garrantzitsue-
nak aurrekontuetan sartzeko 
helburuarekin. Bilera horietan 
60 bat herritarrek parte hartu 
zuen, guztira. Udalak ekime-
naren balorazio positiboa egin 
zuen eta aurrerantzean ere 
era horretako prozesuak abia-
raziko dituela adierazi du.

Xumea, baina, aldi berean, 
handinahia da honako eskuo-
rria; iIzan ere, Udalak herri-
tarrengana hurbiltzeko aha-
leginean, urrats berria eta 
garrantzitsua da. Herriaren 
ordezkariak besterik ez gara 
Udalean; herriarengandik 
eskuratutako ardura dugu 
geure gain eta hura kudeatzen 
ari gara. Eta zeregin horretan 
hartzen ditugun erabakiak, 
egiten ditugun obrak, gas-
tuak, antolatzen ditugun eki-
taldiak… horien guztien berri 
herritarrei ematea da gure 
helburua eta buletin honen 
egitekoa. Gure  asmoa da lau 
hilabetean behin etxez etxe 
banatzea honako informazio 
buletina. Baina, beste hainbat 
informazio ekintzaren osagarri 
besterik ez da izango, beste 
hainbat proiektu komunikatibo 
ere lantzen ari baikara: las-
ter sareratuko dugu Udalaren 
webgune berritua, dinamikoa-
goa, informatzaileagoa, edu-
ki berriekin. Gaur egun hilero 
zuen postontzietan jasotzen 
duzuen agenda ere berritu 
dugu eta laster hasiko zarete 
hura jasotzen. Herriko talde, 
elkarte eta eragile guztiei egin 
diegu lekua agenda berrian. 
Herriko kaleak ere informa-
zioa zabaltzeko gune bilaka-
tuko ditugu, laster jarriko ditu-
gun panel informatzaileekin. 
 Bide batez, eta Udalak 
informazio guztia herritarren 
eskura jartzeaz gain, herri-
tarrena ere jaso nahi dugu, 
informazio-zirkulazioa noran-
zko bietakoa izan dadin, hau 
da, herritarren iritziak, irado-
kizunak eta oharrak jasotzeko 
bideak indartu nahi ditugu. 
 Gure ahalegin honek 
zuen egarria aseko due-
lakoan, agur bat.

Ima Beristain 
Alkatea

Aurrekontuak 150 bat herritarren parte-hartzearekin

Oinezkoen irisgarritasuna 
hobetzeko asmoz, herriko 
hainbat auzotan obrak hasi ditu 
Udalak. Bi dira Udalak obra 
hauekin dituen helburu nagu-
siak: alde batetik, oinezkoei 
oztopo arkitektonikoak kent-
zea eta, bestetik, etorkizunean 
oinezkoek lehentasuna izango 
duten herri bat diseinatzea. 
 Abenduko Osoko Bilku-
ran erabaki zen lanon eslei-
pena: Bermeo-solo enpresari, 

hain zuzen ere, esleitu zitzai-
zkion lanak. Aho batez onartu 
zen, Bildu eta EAJren alde-
ko botoekin. Lanak herriko 
hainbat gunetan hasi diren 
arren (Beheko auzoa, Anti-
gua, Ibarre, frontoi parea, 
Aiherra…), Kalebarrenen 
egingo dira obrarik nagusie-
nak; oinezkoen mesedetan, 
errepidea eta espaloia berdin-
du egingo dira. Kalebarrenen 
lanak egiten dituzten bitartean, 

autobusa Antiguako geltokian 
hartu beharko da.
 Finantziazioari dagokio-
nez, Udalak 150.000 euroko 
kostua aurreikusi duen arren, 
Eusko Jaurlaritzako diru-
laguntza ere jasoko du, lanen 
%15 finantzatzeko. Irisgarri-
tasun-planaren barruko lanak 
martxoaren 15erako amaitzea 
aurreikusten da.

Irisgarritasuna hobetzeko proiektuaren lanak
hasi dira, 150.000 euroko aurrekontuarekin

Hondakinen kudeaketaren 
jarraipena egiten duen herriko
batzordeak 2012. urteko 
datuak aurkeztu berri ditu eta 
emaitzak oso onak izan dira: 
sortutako hondakin guztien 
%86 birziklatu genituen iaz.
 Ondoko grafikoan ikus 
daitekeen bezala, jaso zen 
guztiaren %41 organikoa izan 
zen; %17, beira; %16, papera 
eta kartoia; %14, errefusa eta, 
%12, ontzi arinak. 
 Pozik azaldu dira bai 
Udala, bai Mankomunitatea, 
datu horiekin eta, bide batez, 
eskerrak eman nahi dizkiete 
herritarrei euren eginbeharra 
arduraz egin izanagatik.
 Bestalde, aipatzekoa 
da hondakinen tratamendua-

ri dagozkion gastuen datuak 
ere oso positiboak izan direla; 
izan ere, 2010. urtean, bilketa 
sistema berria jarri aurretik, 
hondakinak tratatzeko 41.577 
euroko gastua egiten zen 
eta, 2012.rtean 9.582 euroko 
soberakina egon da. 

Kontuan hartu behar da 
zabortegira eramaten den 
tona bakoitzeko ordaindu egin 
behar izaten dela eta birzikla-
tutako ontzi arinen eta paper 
eta kartoien truke, berriz, 
kobratu.

Sortutako hondakinen %86 birziklatu genuen
Antzuolako herritarrok 2012. urtean

Ugarte eta Garitano diputatuak eta Elortza eta Beristain alkateak, proiektuaren maketa ikusten.
Goiena
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Igarotako urtean bezala, gure akats zein arrakastekin, herri mailan herriarentzako 
lan egiteko borondatearekin jarraitzen dugu. 2012an esperientzia polit eta aberas-
garri bat bizi izan dugu herrian: aurrekontuak zehazteko parte hartze prozesua. 
Prozesu honek denon Antzuola eraikitzea posible dela erakutsi digu, denok batera 
lan eginez. Herritik-herriarekin-herriarentzat. Bizi ditugun garai zailei bide horretan 
sakonduz aurre egin nahi diegu. 

460 karaktereko tartea eskaini zitzaigun aldizkari berritik antzuolatarrei gure ahotsa 
helarazteko. Sintesi ariketa demasa egitera gonbidatu gintuzten: 3 twitt jarraian. Bil-
duren erabateko gehiengoaren aurrean oposizio lana ez dela erraza idatzi genuen. 
Baina, Bilduren transparentzia ezari buruz idatzi ondoren berriz, ezetz, aurrekon-
tuei buruz idazteko. Herri-kontuen inguruan 460tan… zaila. Zer esan? Inbertsioak 
“dotore” egiteko ipini dituztela. Aio! (460)

Alderdien iritzia

Hontzak ikusitxakuak
Independentzia
Antzuolaren eta antzuolarren 
memoria berreskuratu, ezagutarazi 
edo gogora ekartzeko tartea duzu 
honakoa. Alez ale, Udalak bultzatu 
nahi duen zeregin horretan lagundu 
nahi du txoko honek.
Oraingoan, Antzuolak Bergarare-
kiko lortu zuen independentziari 
buruzko informazioa zabaldu nahi 
izan dugu.
 1629ko abenduaren 12an 
Felipe IV.ari zilarrezko bost mila 
dukat ordaindu ondoren lortu zuen 
Antzuolak Bergararekiko indepen-
dentzia. 
 Hala ere, erabateko inde-
pendentzia lortu aurretik Antzuo-

la hasita zegoen  bere nor tasuna 
aldarrikatzen/errepresentatzen, 
alardeekin, hain zuzen ere, egin 
zuen hori. 1391ko urtarrilaren 20an 
Antzuolako biztanleek Bergarako 
hiribilduaren jurisdikziopean sartzea 
erabaki zuten, horrela, bergararren 
babes, betebehar eta eskubideak 
bereganatuz. Betebehar horien 
artean zegoen Alardea Bergarako 
plazan eta Bergarako bandera-
pean egitea. Menpekotasun honek 
herri bien arteko tirabira ugari sor-
tu zuen, eta antzuolarrek uko egin 
zioten Bergarara joateari. Bergara-
rrek errebelamendu eta sediziotzat 
hartu zuten hori. Gauzak konpont-
zen ez zirenez, Valladolid-eko 
“Chancilleria”ra jo zuten antzuola-

rrek eta 1539ko urtarrilaren 28an 
hau deklaratu zuen “Chancilleria”k: 
“…hagan sus alardes en la plaza 
del dicho Anzuola”. 
 Gure arbasoek zuten herri 
izateko nahiak gaur egun ere zutik 
dirau. Horren seinale, aurten ere 
Gaztetxeak martxoaren 23rako 
antolatu duen Independentzia egu-
na.

Debagoieneko Kirol Txartela
gimnasioan ere erabilgarri 

 Legealdia hasi zenetik kirol 
sablean lehentasun bihurtu den 
gaia aurrera atera ahal izan da. 
Udala, hainbat ahalegin egin ondo-
ren, Antzuolako gimnasioa kudeat-
zen duen Egoitek enpresarekin 
adostasunera iritsi da; hemendik 
aurrera, DKT txartela duen edozein 
antzuolarrek, Bergara, Oñati, Esko-
riatza eta Arrasateko instalazioak 
erabiltzeko aukera izateaz gain, 
Antzuolako gimnasioan ere sartzea 
izango dute. Txartela
ohiko instalazioetan tramitatzea 
gomendatzen da. Txartela aterat-
zen duten antzuolarrek gimnasioko 

urte osoko bazkidetza 39 euroren 
truke lortuko dute. Eta txartelik ate-
ratzen ez duten antzuolarrek urteko 
kuotan %25eko deskontua izango
dute.

A8M: Antzuolako I Mendi 
Lasterketa arrakastatsua

 Pasa den otsailaren 17an 
lehenengo “A8M” lasterketa ospatu 
zen, Antzuola eta Irimo mendia lotu 
zituena. Egun euritsu eta elurtuak 
atzean utzi eta eguzkia izan genuen 
lagun, baina eguneko elementu 
azpimarragarriena parte-hartzea 
izan zen. 70 lagun inguruk antolatu 
zuten 257 korrikalarik bukatu zuten 

* Tarte honetan buletinaren gai nagusiari buruzko Udala osatzen duten hiru talde 
politikoen iritziak jasoko ditugu; PSE-EEri ere gonbita egin zaion arren, oraingo ale-
rako ez dugu haren erantzunik jaso.

Alardea 1942
Iturria: Gipuzkoako Artxibo Orokorra

froga ikusgarria. Iker Oliveri izan zen 
azkarrena gizonezkoetan (1:08:54) 
eta Elena Calvillo emakumezkoetan 
(1:28:58). Antzuolatik bizkorrenak 
aldiz, Eneko Iturbe (1:13:39) eta 
Goretti Fernandez (1:56:49) izan 
ziren. Horri guztiari gehitu behar 
zaio “Umeen Munduko Moto Txape-
lketa” ere. 27 ume biltzea lortu zen 
eta hauek izan ziren ikuslegoaren 
irribarre algaren sortzaileak. 
 Hortaz, balorazioa ezin da 
positiboagoa izan. Korrikalariei, 
inguruko herrietatik gerturatu zirenei 
eta, noski, herritarrei esker herrian 
sortu zen giroak egun gogoangarria 
utzi zigun. Horregatik izan zen lehe-
nengo lasterketa. Hurrengo urtean 
gehiago.

Aurrekontuak


