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Autobusak herritik igarotzeak
arazoak eragin ditu herrian eta
deserosoa da herritar ugari-
rentzat. Udalak arazo hau
identifikaturik, irtenbidea eman
nahi izan dio. 
Urriaren 7an hasi ziren biribil-
gunea egiteko lanak, eta dago-
eneko amaitu dituzte.
Biribilgunea abenduaren 23tik
aurrera egongo da erabilgarri.
Lanoi esker, autobusaren pre-
sentzia nabarmenki jaitsiko da
herri barruan, izan ere, Zuma-
rragatik Bergarara doazen au-
tobusak ez dira herrian
sartuko. Bergaratik Zumarra-
gara doazen autobusek berriz,
Buztinzuri,  Kalegoi eta Antigua

Autobusa herritik ateratzeko lehen urratsak
eman dira

Udalaren lehentasunetako bat autobusa herri eremutik ateratzea
izan da, herritarren segurtasun eta erosotasunerako.

gurutzatuko dituzte. 
Sagastiko biribilgunea egin
ahal izateko, udala zenbait he-
rritarrekin elkartu da biribilgune
honen garrantziaz ohartaraz-
teko eta euren lurretan berau
egiteko baimena eskatzeko.
Hainbat  bilera egin ostean, he-
rritarrek udalari lur horiek uztea
erabaki dute. Udalak eskerrak
eman nahi dizkie lurrak utzi
izanagatik.
Bestalde, autobusa herritik ate-
ratzeko eta herriko trafikoa
modu erosoago batean gera
dadin beharrezkoa da kanpoko
biribilgunea egitea. Udala ha-
rremanetan dago Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin proiektu

hau gauzatu ahal izateko.

El ayuntamiento ha puesto en
marcha el proyecto para sacar el
autobús de la zona del pueblo.
Las obras para hacer la rotonda
de Sagasti comenzaron el 7 de
octubre y ya han terminado, aun-
que no estará abierta hasta el 23
de diciembre. De este modo, el
autobús dejará de pasar parcial-
mente  por el centro del pueblo. El
ayuntamiento quiere agradecer a
los ciudadanos que han cedido
sus tierras para hacer la rotonda.
Aún así, para que el tráfico sea
más seguro para los ciudadanos
es necesario hacer la rotonda en
la variante, y el ayuntamiento está
negociando con la Diputación.

Sagastiko biribilgunea



Eztalako hondakindegiko azterketak

Lanen lehen proiektuan honda-
kindegi handi bat Mutillaun-en
(Madarixa baserriaren ingu-
ruan) aurreikusten zen. Baina
arrazoi ezberdinak medio (ingu-
rumen sailak han baimendu-
tako lur kopurua murriztea,
kostua etab.) eraikuntza enpre-
sek eta GFA (Gipuzkoako Foru
Aldundiak) lanetarako honda-
kindegi nagusia Futbol zelai
gainean egiteko asmoa jakina-
razi zioten udalari.
Historikoki inguru horretan eza-
gutu izan diren lur mugimen-
duak zirela eta, hondakindegia
han egitearen desadostasuna
adierazi zion Antzuolako Udalak
GFAri. Egin zen lehen azterketa
geologikoan hondakindegia egi-
teko arazorik ez zegoela ondo-
rioztatu zuten. Hala ere, Udalak
beste azterketa geologiko bat
egitea eskatu zion GFAri, eta bi-
garren azterketa geologiko hark
ere, aldaketa batzuekin bazen
ere (tamaina murriztuz), futbol
zelai gaineko hondakindegia
teknikoki bideragarria zela on-
dorioztatu zuen. GFA-ko ardu-
radunek hondakindegiarekin
aurrera jarraitzea erabaki zuten
abuztuko lehen asteetan. Uda-
lak Eztalan egingo zen honda-
kindegiko azterketa geologikoei
jarraipen zehatza egitea eskatu
zion GFAri. Azterketa hauek
egitean, geologoek Eztalaren
azpian ur putzu handi bat zego-
ela jakinarazi zuten, eta honda-
kindegia aurreikusitako
baldintzetan egitea ez zela go-
mendagarria azaldu zuten; on-
dorioz, hondakindegiak batuko

duen lur kopurua 1.800.000
m3-tik 70.000 m3-ra  jaitsi dute
(oraindik aztertzen ari dira). Ho-
rrez gain, hondakindegiaren ko-
kapena ere apur bat mugitu
dute.
Irailean eta Urrian zehar lurren
desjabetze prozesua eraman
zen aurrera, eta hondakinde-
giaren lanak ere martxan jarri
ziren.

Beasain-Durango autobidearen Urretxu eta Bergara arteko lanak
duela hilabete batzuk hasi ziren, eta ordutik lan horiek aurrera era-
mateko egin behar diren lur mugimenduek gure herriaren inguruan
izaten ari diren eragina begi bistakoa da.

Eztalako hondakindegia

Arrolako lur sailen erosketa
Eztala inguruan hondakindegia
egin ahal izateko eman diren
lur desjabetzeak direla eta,
udalak irabazi duen diruarekin
Arrola gaineko lur sailak erosi
ditu. Guztira 33 hektarea dira,
eta 34.000 euro ordaindu ditu.
Egun, lur sail horietan pinua
dago landatuta eta lurren le-
hengo jabeak lau urteren bu-
ruan pinudiak botatzeko
konpromisoa hartu du.
Al final, y después de varios
meses de análisis del estado del
terreno, la diputación ha decidido
disminuir la capacidad del verte-
dero del campo de fútbol de 1.8
km3 a 0,07 km3. Además se  ha
modificado la ubicación de dicho
vertedero. Por otro lado, el ayun-

tamiento ha comprado 33 hectá-
reas de bosque de Arrola con el
dinero recibido por las expropia-
ciones.

Garraio publikoa sustatzeko
parte hartze prozesua
GFAk eta udalek herritarrekin
hainbat bilera antolatu dituzte
garraio publikoaren erabilera
sustatzeko eta zerbitzu publi-
koa hobetzeko asmoz. 
Parte hartze prozesu honek lau
fase izango ditu. Lehena urrian
zehar egin zen, herritarrekin
egindako bilera batzuetan, eta
zerbitzua hobetzeko iritzi eta
proposamenak jasotzea zen
helburua. Oraindik data jarrita
ez dagoen arren, herritarrekin
hurrengo bilerak udaberri al-
dera izango dira. 
Orokorrean erantzuna oso
altua izan da eta GFAk eginiko
lehen balorazioa positiboa da.
Gipuzkoa osoan 1.050 lagunek
hartu dute parte batzarretan eta
2.255 galdetegi jaso dira. Ant-
zuolari dagokionez, parte hart-
zea ez zen oso handia izan, eta
udalak herritarrak parte hart-
zera gonbidatu nahi ditu.



Goizperren eta Aldundiaren diru laguntzei
esker, Torresoroako harmailak egingo dira
Udalak Torresoroako aretoa inauguratu zene-
tik zailtasunak izan ditu aretoko harmailak jarri
ahal izateko, duten kostua dela eta. Aretoak
egoera honetan urte asko pasa dituen arren,
udalak laguntza jaso du aretoaren egokitza-
penerako.  Alde batetik Goizperrek 25.000
euro emango dizkio udalari  eta bestetik, Gi-
puzkoako Foru Aldunditik 64.000 euroko diru
laguntza bat jasoko du. Udalak honelako la-
guntza emateagatik eskerrak eman nahi diz-
kie Goizperri, baita Aldundiari ere.
Jarriko diren harmailak tolesgarriak izango
dira eta astean zehar aretoa erabiltzen dute-
nek ez dute inolako eragozpenik edukiko
euren jarduerarekin jarraitzeko.

2013ko aurrekontu parte hartzaileetako urteko
balorazioa
Antzuolako udalak 2013ko au-
rrekontuak herritarren laguntza-
rekin osatu zituen. Udalak gisa
honetako ekimen bat martxan
jarri zuen lehen aldia izan zen.
Guztira 150 herritarrek parte
hartu zuten 16 urtetik gorakoei
banatutako galdetegian eta
arloz arlokako batzarretan. Pro-
zesu honi esker hainbat kezka,
proposamen eta iritzi plazaratu
zituzten herritarrek, guztion ar-
tean lehenetsiz herri ikuspegitik
garrantzitsuenak zirenak. 

Aipatu bezala plazaratu ziren
proposamenak arloz arloka-
koak izan ziren eta 2013. urtean
udalak ahalegin berezia egin du
horiek abiarazteko asmoz, hala
ere, batzuk ezin izan ditu mart-
xan jarri. Ondoren, herritarrek
lehenetsitako aukeretatik uda-
lak urte guztian zehar aurrera
atera dituen proiketuak azal-
duko dira, baita, atera ez dire-
nen arrazoiak ere.

El ayuntamiento ha tenido muchas dificultades para
construir las gradas de la sala de Torresoroa debido al
alto coste que suponía la obra, pero gracias a Goizper y
a la Diputación de Gipuzkoa, que abonarán la cantidad
de 25.000 y 64.000 euros respectivamente, se podrá lle-
var a cabo dicha obra, y tener por fin un graderio ade-
cuado a las instalaciones.

Torresoroan harmailak egingo dira



Kirikixo Txoko Txiki elkarteak abenduaren
3an ireki zituen ateak

Udalaren legealdi honetako hel-
buruetako bat herriaren jasan-
garritasuna lantzea zen. Bide
honetatik jarraituz, 2013an ka-
leko argiterian aldaketa sako-
nak egin ditu bi helburu zehatz
lortzeko, batetik energia kontsu-
moa murrizteko eta bestetik
kostu ekonomikoa txikiagot-
zeko. Udalak lehen urratsak ka-
leko argiterian egin baditu ere,
asmoa eraikin publikoetan ere
bide bera jarraitzea da, eta
2014an eskolako argiteria al-
datzeko asmoa du. 
2011an udalak energia ikuska-
ritza bat egin zuen herriko argi-
teriak zuen kontsumo
energetikoa neurtzeko. Herrian
500 farola baino gehiago zeu-
den eta azterketa honen ara-

Udalak kaleko argiterian aldaketak egin ditu
bera, 2012an 450.000 kw/or-
duko kontsumitu genituen, eko-
nomikoki, 95.000 euro izan
ziren, eraikin publikoak barne.
Kontsumoa zehazteaz gain, az-
terketak gune batzuetan farola
gehiegi zeudela ondorioztatu
zuen eta batzuk kendu dira, ho-
riek, zaharkituen ordez jarriko
dira. Bestalde, herrian betidanik
itzalita egon diren farolak ere
badaude eta udalaren asmoa,
beharraren arabera, horiek
martxan jartzea da.
Aldaketa hauek egin ostean,
2014an kaleko argiteriaren
kontsumoa  200.000 kw/ordura
hurbiltzea espero da, energia
faktura %60 murriztea alegia.
Aldaketa guzti hauek, kostuan
eta kontsumoan eragina iza-

teaz gain, herriaren argi kutsa-
duran ere nabari da. 
Udalak aldaketa hauek egin
ahal izateko 52.000 euroko in-
bertsioa egin du, horietatik
13.187 euro EEE-k (Energiaren
Euskal Erakundea) eman dizkio
udalari. Energia fakturan erdia
baino gehiago murriztean, in-
bertsioa urte betean amortizat-
zea aurreikusten da.
Durante el año 2013 el ayunta-
miento ha realizado varios cam-
bios en el alumbramiento de la
calle. Gracias a los cambios lleva-
dos a cabo, se prevee ahorrar
hasta un 60% en la factura de la
luz, además de que se haya dismi-
nuido la contaminación. Para
poder realizar estos cambios, se
han invertido 52.000 euros, que se
amortizarán al cabo de un año.

Kirikixo Txoko Txiki elkartea
Antzuolan sortu den guraso el-
karte berria da. Beraien helbu-
rua haurrentzat negu garaiko
aisialdirako alternatiba bat es-
kaintzea da, non haur eta gura-
soek espazio berdinaz gozatu
ahal izango duten. Elkartea ira-
bazi asmorik gabeko taldea da,
eta berau osatzen duten gura-
soak parte hartzean eta auzola-
nean oinarrituko dira proiektua
garatu ahal izateko. Udalak, au-
kera berri eta interesgarria de-
lakoan Gaztetxokoko lokala utzi
die. Urriaren 15ean eginiko
udalbatzarrean onartu zen uda-
laren eta elkartearen arteko hit-
zarmena.
Elkartean dagoeneko 25 gura-
sok eman dute izena bazkide
gisa, beraiek izanik materiala
erosi eta lokalaren ardura
izango dutenak. Kirikixo Txoko
Txiki elkartea irekia da eta edo-

zein herritarrek eman dezake
izena bertan. Elkarteak lokala-
ren kudeaketa izango duen
arren, bazkide ez diren herrita-
rrek ere bertara joateko eta
ekintzetan parte hartzeko au-
kera izango dute; baita Kirikixo
Txoko Txikiko giltza eskurat-
zeko ere, nahiz eta lokala ireki
eta ixteaz bazkideak arduratuko
diren. Liburutegia itxita dagoen
kasuetan berriz, elkarteko ki-
deak izango dira ireki eta ixteaz
arduratuko direnak.

Lokalaren erabilerari dagokio-
nez, astean zehar 0-8 urte bi-
tarteko haurrek erabili ahal
izango dute 16:30etatik
19:30etara. Haur horiek, gura-
soekin joan beharko dute eta
ezingo da haurraren zaintza
beste gurasoengan delegatu.
Asteburuetan berriz, gaztetxoek
erabiliko dute lokala. Kirikixo
Txoko Txiki aipatu bezala, negu
garaian eskainiko den zerbitzua
izango da eta udaberrira arte
egongo da zabalik.

Txoko txikiren gunea


