
Arrakastatsua izan da Udalak elkar bizitzarako 
antolatu duen parte hartze prozesua
Prozesu partehartzaile honetan kanpotik etorritako zein bertan jaiotako 18 urtetik gorako antzuola-
rrek parte hartu dute.

Azken urte hauetan Antzuolak ja-
torri desberdineko jende ugariri 
egin dio harrera, inguruko herrieta-
tik Antzuolara bizitzera etorritakoei 
zein beste herrialde batzuetatik 
etorritako pertsonei. Jendearen 
etorrerak herriko hainbat arloetan 
eragina izan du: udal kudeaketan, 
eskolan, komertzioetan… Udalak 
herritarrekin batera herriak bizi 
zuen egoera berria aztertzeko 
eta egokitzeko beharra ikusten 
zuen. Horrela, 2012ko abenduan 
eginiko partehartze prozesuan 
herritarrek esandakoetatik abia-
tuz, elkarbizitza plan bat abian 
jartzeko beharra sumatu zen. 
Plan honekin herritarren arteko 
bizikidetza arlo guztietan (kul-
tura, hezkuntza, egunerokoa...) 
sustatu eta bultzatu nahi da.

Prozesua apirilean hasi eta ekai-
nean bukatu zen eta herritarrek 
3 saiotan euren iritzi eta ikus-
puntuak elkarbanatu zituzten. 
Saio hauek herritarrak elkar eza-
gutzeko eta lehen hartuemane-
rako oso baliagarriak izan dira.

Herritarren partehartzea
Partehartzeari dagokionez pro-
zesua anitza eta aberatsa izatea 
zen helburua eta horretarako, ja-
torri, adin, sexu… desberdineko 
jendea izan da kontuan. Guztira 
40 pertsona inguruk parte har-
tu dute proiektu honetan eta ba-
lorazio oso positiboa egin dute 
bai herritarrek baita Udalak ere.
Herritarrek honelako proze-
su baten beharra ikusten zuten 
eta parte hartzaile ugarik eu-

ren poza adierazi zuten udalak 
herritarrekin batera honelako 
proiektu bat martxan jartzearren.

Aurrera begirako pausuak
Prozesu partehartzaile honek 
iraupen zehatz bat izan duen 
arren, Udalaren eta herrita-
rren nahia prozesuan parteka-
tu ziren iritzi eta kezkak egu-
nerokotasunean lantzea da.
Modu horretara, bertan ate-
ratako kontzeptu eta balo-
reak etengabeko prozesu ba-
ten oinarritzat hartu behar dira. 

Partehartze prozesuko ondorioe-
tan gehiago sakondu eta horiek 
lantzeko talde eragile bat sor-
tuko da non Udal ordezkariek 
eta herritarrek parte hartuko du-
ten. Bestalde, herritarren elkar-
bizitzarako proposaturiko ekint-
zak batzordeetan landuko dira.

En estos últimos años Antzuola ha sido un pueblo que ha acogido a mu-
cha gente de distintas procedencias y esta situación ha influido en dis-
tintos factores. Tras las opiniones recibidas en el proceso participa-
tivo de diciembre el ayuntamiento vió conveniente tratar el tema. El 
objetivo de este proceso es impulsar la convivencia entre la ciudada-
nia. En cuanto a la valoración, tanto el ayuntamiento como las perso-
nas que participaron han quedado muy satisfechas con dicho proceso.

Parte-hartze prozesuko une bat.

Antzuola ereinaz
Udal buletina                                                                 1. alea   2013ko uztaila                                                           antzuola.com
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Goenaga eta Bereterioko bideak konponduta
Udalak 2013ko aurrekontuetan 
azpiegituren mantenurako 10.000 
euro bideratu zituen,  ekainean 
Goenaga eta Bereterioko bi-
deetan egin dira konponketak. 

Goenagako bidea lurraren mu-
gimenduaren ondorioz behe-
ra etorria zegoen. Beretorion 
berriz, euriteen ondorioz, urak 
denborarekin errepidean kal-
te handiak egiten joan da, uda-
lak hodi bat jarri behar izan du 
uraren norabidea zuzentzeko.
 
Baserrietako bideen konponke-
tekin batera Kalebarrenen 
egokitze lana batzuk ere egin 
dira eta guztira 9.900 euroko 
inbertsioa egin du Udalak. 

Gipuzkoako Urak mante-
nurako lanak egiten ari da 
Gipuzkoako Urak herrian hainbat 
hobekuntza eta mantenu lan egi-
ten ari da eta Udalak hauek balia-
tuta hodiak sartzen ari da Aitzako 
depositutik herriguneraino. Aitza-

El ayuntamiento ha invertido 9.900 euros en el arreglo de los caminos de los caserios de Goenega y Be-
reterio. El consorcio de aguas está realizando trabajos de mejora en Antzuola, y dadas las circuntancias el 
ayuntamiento aprovechará dichas obras para traer agua del depósito de Aitza. Esta agua se empleará para 
el regaderio de las zonas verdes. En cuanto a las obras que comenzaron en marzo ya están acabadas, y 
gracias a ellas se han quitado la mayoría de los obstáculos arquitectónicos del pueblo. Por otra parte, tras 
reci¬bir el ayuntamiento varias peticiones , en el cementerio se ha colocado un columbario con  30 plazas 
para las cenizas .

Udalak 50.000 euroko herentzia jaso du
Olamendi baserriko Joxe Mari 
Ugalde eta Joxepa Okaranza 
izan dira udalari 50.000 euroko 
herentzia eman diotenak. Euren 
nahia diru kopuru hori Udaleko 
gizarte zerbitzuetara bideratzea 
zen eta Udalak halaxe egin du. 
Jasotako diruaren kopuru bat 
pertsona ezinduentzako mate-
rial teknikoa erostera bideratu da 
(ohe artikulatuak, garabia, eskai-
lerak igotzeko aulkia, bainurako 
tresnak…). Honekin,  herritarrek 
izan ditzaketen hainbat beharrei 
erantzun nahi zaie;  eta material 
hau ahalik eta modu erosoenean 
eta azkarrenean lortzea bideratu.

Bestalde, hainbat hobekuntza 
egin dira Torresoroan bai egu-
neko zentroan baita jubilatuen 
txokoan ere. Udalak oraindik ez 
du guztia gastatu, baina, jasotako 
dirua Udal gizarte zerbitzuetan in-
bertitzeko konpromisoa hartu du.
Diru kopuruaz gain, udalak lur sail 
batzuk ere jaso ditu heren¬tzian, 
eta baso autoktonoak berresku-
ratzeko konpromisoarekin bat 
eginik bertako haritza landatu 
du. Udalak esker ona adierazi 
nahi die Olamendi baserriko Joxe 
Mari Ugalde eta Joxepa Oka-
ranzari  herriaren alde erakut-
si duten eskuzabaltasunagatik.

  El ayuntamiento ha recibido una 
herencia de 50.000 euros. Joxe 
Mari Ugalde  y Joxepa Okaranza, 
del caserio Olamendi, han sido los 
que han donado dicha cantidad. 
El ayuntamiento invertirá esta he-
rencia en servicios sociales, ya 
que este era el deseo del matri-
monio. Parte de la herencia se ha 
invertido en la compra de material 
para incapacitados y en mejoras 
para el centro de día y el centro 
de jubilados. Además de la cuan-
tía económica también se ha he-
redado un terreno, en el que el 
ayuntamiento ha plantado robles 
autóctonos.

gatik hartuko den ura Udalak ber-
deguneak ureztatzeko erabiliko du.
 
Martxoa hasitako  lanak  bukatu 
dira
 Martxoan udalak hainbat lan abia-
razi zituen eta dagoeneko bukatuta 
daude. Irisgarritasun planaren hel-
burua oztopo arkitektonikoak kent-
zea eta oinezkoek lehentasuna 
izango duten herri bat diseinatzea 
da. Hori dela eta, Kaleberrenen oi-
nezkoek izango dute lehentasuna. 

Bestalde, irisgarritasun planeko 
lanetan Aiherra, Sagasti eta Onda-
rre auzoetako zoruetan ez irristat-
zeko tratamendu berezia egin da. 

Udalak egin duen beste lane-
tako bat kanposantuko kolunba-
rioa izan da. Guztira 30 nitxo jarri 
dira herritarrek errautsak bertan 
jarri ahal izan ditzaten. Informa-
zio gehiago eskuratu nahi iza-
nez gero udaletxera gerturatu. 

Ur horniduraren mantenu lanak Ondarren.
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Eskola prefabrikatua kurtso berrirako jarrita
Antzuolak azken urte hauetan izan 
duen hazkunde demografikoa ai-
pagarria izan da, jaiotze tasak na-
barmen egin du gora eta honek 
zuzeneko eragina izan du esko-
lan. Gaur egun, eskolak arazoak 
ditu espazio faltagatik eta berau 
handitzeko lanak 2016an egitea 
aurreikusten badira ere irailerako 
eskola prefabrikatu bat jarriko da.
Aspaldidanik aurreikusten zen 
arazoa izanik, udalak zuzeneko 
harremana izan du Eusko Jaur-
laritzako Hezkuntza Delegarit-
zarekin, berari baitagokio esko-
lako obra egitea, eta negoziazio 
luzeak izan ditu irtenbide egoki 
bat bilatze aldera. Eskola prefa-
brikatu bakarra izango da eta 
bi gela izango ditu, honela ikas-
leen arteko elkarlana bermatzen 
baita. Kokapenari dagokionez, 
Sagasti auzora ematen duen al-
dean jarriko da. Kurtso honetan 
bakarra jarriko bada ere, hurren-
go ikasturteetara begira gehia-
go jarri beharko direla uste da.

Eusko jaurlaritzakoak Antzuolan Biomasa 
proiektua ezagutzera
Udala legealdi hasieratik, ahalegin han-
dia egiten ari da energia berriztagarrien ar-
loan. Biomasa proiektuaren azterketa da ora-
in udalak eskuartean duen erronketako bat.

2013ko aurrekontu parte hartzaileetan uda-
laren eta herritarren kezkak norabide berean 
zihoazela ikusiz, udalak aurrera jarraitu du. 
Maiatzean, EEEko (Energiaren Euskal Erakun-
dea, Eusko Jaurlaritzaren energia agen-
tzia) ordezkariak eta HAZIko Iñaki Gerena-
barrena etorri ziren Antzuolara herria eta 
proiektuaren nondik norakoak ezagutzera.

EEE Antzuolako proiektuaren gainean azterketa 
bat egiten ari da, herriak dituen baliabideak identi-
fikatzeko eta aztertzeko. Udala hurrengo pausuak 
eman ahal izateko, azterketaren emaitzen zain dago.

El ayuntamiento desde el principio de esta legislatu-
ra ha estado comprometido con la energía renovable, 
siendo una de sus apuestas el proyecto de Biomasa. En 
Mayo representantes del Gobierno Vasco visitaron An- 
tzuola con el fín de conocer el pueblo y profundizar en 
el proyecto de Biomasa. 

Prefabrikatua jarri ahal izate-
ko egokitzapen lanak egingo 
dira, eta horien kostua udalak 
hartu beharko du bere gain.

La escuela tras mucho tiem-
po con problemas de espacio 
a partir de septiembre tendrá 
una escuela prefabricada. Pues-
to que era un problema previsto 
el ayuntamiento ha negociado 
con la Delegación de Educación 
del Gobierno Vasco llegando al 
acuerdo de poner una sola cabina 
donde se pondrán dos aulas, ya 
que es competencia del Gobier-
no Vasco realizar las obras perti-
nentes. El ayuntamiento se hará 
cargo de los gastos para ade-
cuar el lugar donde irá la cabina.

Udalaren eta Jaurlaritzaren arteko bilera.

Antzuolako Herri Eskola
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IIker Mansok hartu du Mikel 
Jauregiren tokia
Mikel Jauregik udaleko bere 
kargua utzi ondoren, Iker Man-
sok hartuko du Mikel Jauregiren 
zinegotzi kargua, bere esku ge-
ratuz euska¬rako eta hezkunt-
zako batzordeak. 
Horrez gain, tokiko gobernu ba-
tzordeko kide berria ere izango 
da. Horrela onartu da Maiatza-
ren 7ko ohiko udalbatzarrean. 
Ogasun eta pertsonaleko bat-
zordeburu berria Inma Beristain 
izango da. 

Bestalde, ekainaren 25ean Eli-
seo Garcia  EAJko zinegotzia 
hil zen. Udalak eskerrak eman 
nahi dizkio egindako lanagatik 
eta bat egiten du familiaren sa-
minarekin.

Herriko lehen ur depositua-
ren oroigarria Torresoroan
Antzuolako lehen ur depositua 
1909. urtean egin zen . Gaur 
egun depositua dagoen tokitik 

1988ko uztailaren 19a, antzuo-
lar askok gogoan daukagun data. 
Herriko jaiak pasatu berri ziren eta 
asteartea zen. Goiz ederra izan 
ondoren arratsaldeko bosteta-
tik seiak bitartean hodei beltz bat 
sartu zen Arrola, Arrandai aldetik 
eta derrepentean ilundu eta ekait-
zak eztanda egin zuen. Denbora 
gutxian litroak eta litroak bota zi-
tuen eta errekak gainezka egin 
zuen, zenbait tokitan bi metrotik 
gorako urak ere hartu zirelarik. 

Momentu larriak bizi izan ziren, 
batez ere plazatik beherako den-
da eta lokaletan, baina zorionez 
ez genuen heriotzarik izan. He-
rri txikia izateak eta guztiok elkar 
ezagutzeak kalte pertsonalik ez 
egotea eragin zuen. Hala ere, 
kalte materialak ugariak izan zi-
ren eta ondasun asko galdu ziren. 
Hasieran urgentziazko kalteen au-

rreikuspen bat ere egin zen, eta 
1988ko uztailaren 27ko udal bat-
zarrean adierazten zaigun beza-
la, kalteak 1600 miloi pezetakoak 
izan ziren, atalka horrela banatu 
zirelarik: ondasun publikoetan 745 
miloi eta ondasun pribatuetan 851 
miloi pezeta. Azpimarratzekoa da 
ondasun pribatuen kaltearen erdia 
komertzioek pairatu zutela, 412 
miloi pezetarekin. Horrela sailka-
tu, zerrendatu eta zenbatzen ditu 
urte hartako uholdeen eraginez 

Udalak jasotako kaltetuen aktak: 
“35 etxebizitza partikular, 5 kul-
tur eta kirol ekintzetarako areto, 7 
etxebizitza komunitario, 7 indus-
tria, 25 denda, osasun ekintzeta-
rako aretoa, 47 ibilgailu, 69 ba-
serri, 17 baso-pista, 2 ondasun.”

Baina hondamendiaren au-
rrean antzuolarrok ez ginen ki-
kildu eta solidaritatea itzelezkoa 
izan zen. Herritar guztiek hartu 
zuten parte garbiketa lanetan. 

Antzuolan jaio edota bertan bizi 
direnek parte hartu ahal izango 
dute . Jaietan ateratako argaz-
kien erakusketa irailean egingo 
da.
Jaietako zapiaren lehen le-
hiaketa ere egin da eta herri-
tarrek aukeratu dute 2013ko 
jaietako zapia zein izango den. 
Uztailaren 14ean jarriko dira 
salgai herriko tabernatan.
Beraz, disfrutatu eta gozatu 
2013ko Antzuolako jaiak.

Bidegorria eta Kolektorea
Autopistako lanek aurrera ja-
rraitzen dute eta 2015erako 
amaitzea aurreikusten da. Lan 
hauekin batera Antzuolatik 
Bergarara doan bidegorria eta 
kolektorea egingo dira. Antzuo-
lako kolektoreak Bergarakoare-
kin egingo du bat eta horri esker 
herriko hondakin-ura lur azpitik 
joango da Aristi baserri pareko 
arazoari konponbidea emanez.

autopista pasako da eta Ant-
zuolako etxeetara ura erama-
tea ahalbidetu zuen lehen de-
positua desagertu egingo da. 
Hori dela eta, udalak Torreso-
roan de¬posituaren atea zena 
oroigarri gisa jarri du.

2013ko Antzuolako jaixak
Aurten ere herritarrek eta elkar-
teek jaiak antolatzeko euren 
ekarpenak egiteko aukera izan 
dute. 
Udalak jaietarako 44.000 eu-
roko kopurua du aurreikusita. 
Programazioa egitean kontuan 
izan dira udalaren eta gazte-
txearen asmoak, ekintzak ordu 
berean izan arren horien estilo 
eta publikoa izan dira kontuan.  
Modu honetara herritarrek pro-
gramazio aberats batez gozatu 
ahal izango dute. 

Aurten programazioan be-
rrikuntza batzuk sartu dira. Ho-
rien artean Antzuolako jaietako 
lehen argazki lehiaketa dago. 

Hontzak ikusitxakuak
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