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2008ko azaroa

L
augarren zenbaki hone-
tan Udal Gobernuak
egindako, eta etengabe
egiten ari den hausnar-

ketaren emaitza nagusiak azal-
du nahi dizkizuegu: Udal Gober-
nuak ahalegin handia egin du,
eta indar eta denbora dezente
inbertitu du herriko proiektu
garrantzitsuenen inguruan
hausnarketa sakona egiten, eta
pentsatzen zeintzuk izango
diren egin beharreko inbertsio
egokienak eta herriarentzako
errentagarrienak. Hausnarketa
horren emaitza ikusten ari gara
jada: Bergararen kultur balioa
merkatuan jartzeko proiektua
abian da. Datorren urte hasie-
ran planifikatuko dugu Berga-
rako kultur balioa nola kudea-
tu eta daukagun potentzialita-
tea nola ustiatu. 

UNED Patronatuak Erret
Mintegia erosiko du eta Udal
Gobernua saiatuko da UNED
Arrizuriagara eramaten eta Erret
Mintegia udal-erabilerarako

baliatzen. Ona litzateke Berga-
rarentzat herri erdi-erdian kul-
tura-baliabideetarako eraikina
jabegoan izatea. Bestalde, Zaha-
rren Egoitzaren inguruko haus-
narketa ari da bere amaierara
iristen. Gipuzkoako Foru Aldun-
diarekin elkarlanean zaharren
egoitza berritu beharrean, hobe-
to kokatuta egongo den egoitza
egiteko aukera lantzen dihar-
dugu. Eskuartean ditugun
datuen arabera, diru-kopuru
bera edo zerbait gutxiago era-
bilita, egoitza berria egin deza-
kegu eta kokapen hobeagoare-
kin gainera. Adinekoengandik
gazteagoetara ere egin dugu sal-
to eta oraintxe jarri dugu mar-
txan Gazteria Plana eta ondo-
rioz Gazteria Kontseilua; 12-18
urte arteko gazteek eta udaleko
ordezkariek osatua. Helburuak,
gazteentzako ekimenak beraie-
kin batera antolatu eta gazte-
txoek beraientzako egitasmoe-
tan inplikatu. Agorrosin ingu-
ruko eremua ere definitu dugu
eta 2009an kanpoko igerilekuak

eta aldagela berriak egingo ditu-
gu. 

Ez dira hauek inbertsioeta-
rako sasoi onenak eta inoiz bai-
no garrantzitsuagoa da inbertsio
horiek modu egokian egitea.
Horretarako, finantza-planifi-
kazioa ere egin beharra dago eta
horixe da datorren urteko erron-
ketako bat. Bidegorrien sarea-
ren inguruan hausnartu dugu
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
2009ko lehenengo hiruhilekoan
Osintxu-Mekolalde zatia egin-
go du eta Udalak Labegaraieta-
tik Agorrosinerako zatia egite-
ko proiektua garatuko du. Azke-
nik, urte honen bukaerarako
mugikortasun-planaren emai-
tzak ere izango ditugu eskuar-
tean, eta herri barruko trafikoa
arindu eta aparkalekuen arazo-
ari irtenbideak emateko ildoak
eta proposamenak izango ditu-
gu aztergai. Egitasmoak badi-
tugu, eta lan eginez errealitate
bihurtzeko gogoa ere bai.

Proiektu
garrantzitsuak
herritarrentzat
UDAL GOBERNU TALDEA

Adecuar y optimizar la
utilización de nuestros
palacios y edificios
emblemáticos al servicio
de los ciudadanos y la
cultura

En este número de la revis-
ta municipal los responsables
del Ayuntamiento de Bergaran
dan a conocer sus planes para
impulsar la oferta cultural en la
localidad. Para ello, apuestan
por la recuperación y la opti-
mización de los palacios y edi-
ficios emblemáticos con los que
cuenta el pueblo en favor de los

ciudadanos y al servicio de la
cultura. La oferta que en la
actualidad se ofrece en palacios
como Errotalde, Irizar, Errekal-
de y Arrizuriaga, o en el edifi-
cio del Real Seminario, será
analizada en un proceso de
reflexión que concluirá el año
próximo. Los ciudadanos dis-
pondrán de toda la información

sobre el proceso en la revista
municipal y en el resto de
medios. Además de la cultura,
otro de los sectores que preo-
cupa, y mucho, al Ayunta-
miento, es el de la tercera edad.
El suplemento de este número
trata de ofrecer luz sobre la
nueva residencia de ancianos
que se prentende construir.

Ahalegin handia egin
dugu, eta indar eta
denbora dezente
inbertitu, herriko
proiektu garrantzi-
tsuenen hausnarke-
tan

MOTZEAN
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B
ergarako zenbait jauregi eta
eraikini erabilera egokirik ez
zaiela ematen uste du Ber-
garako Udal Gobernuak.

Mikel Elkoroberezibar, udal ordez-
kariaren esanetan, eraikin horiei era-
bilera egokia emateko ahalegina egin
behar da. “Udal Gobernura iritsi gine-
nean ikusi genuen Bergarako Uda-
lak badituela erabilera egokirik ema-
ten ez zaien zenbait eraikin, berga-
rarrei inolako etekinik eskaintzen ez
dieten jauregi eta eraikin dotoreak.
Gauzak horrela, mahai gainean EAJ-
EAk eta Aralarrek osatutako aurreko
Udal Gobernuak bultzatutako Semi-
narioko Auditoriumaren proiektua
aztertu genuen. Argi ikusi genuen
proiektu hark ez zituela bergararren
beharrak asetzen eta ez zituela audi-
torium egoki baten baldintzak bete-
tzen. Besteak beste, seminarioko eli-
za guztiz ondatzen zuelako, eta ondo-
rioz, proiektu hori bertan behera
lagatzea erabaki genuen”.

UNED ARRIZURIAGA
ERAIKINERA
Gaur egun, Bergarak kultur ekipa-
mendu gutxi ditu eta eskaintza txiki
horri aurre egiteko Arrizuriagako
liburutegiaren proiektua baztertzea
erabaki du udalak. “Garbi daukagu
gaur egun Errotalde jauregian dau-

KULTURA PLANA
HERRIARENTZAT

kagun liburutegia txiki geratu dela eta
irisgarritasun arazoak dituela. Hori
ikusita, liburutegi berri bat egitea
lehentasunezkoa da Udal Gober-
nuarentzat. Dena dela, aipatu beha-
rra dugu, Arrizuriagako proiektua
baztertu egin dugula. Liburutegia
herri erdian kokatzea egokiagoa dela
uste dugu, horrek ere alde zaharre-
an eragin positiboa izango duelako”.

Planteamendu berriaren ondo-
rioz, Erret mintegiko eraikina hutsik
geratuko da eta Bergarako herriak kul-
tur ekipamenduetan dituen gabe-
ziak betetzeko aukera paregabea
eskeiniko du. “Ez da ahaztu behar
Erret mintegia herri erdian dagoela
eta Bergarako eraikuntza ezagune-
netarikoa dela Euskal Herrian, bere
itxura monumentalagatik eta bere
hormen barruan izan diren gertaki-
zun askok munduan izan duten oihar-
tzunarengatik”.

KULTURA ARETOA ERRET MINTEGIAN, MIGUEL
ALTUNAK DUEN ERAIKINAREN ORUBEAN
Hori guztia kontuan izanda, Udal Gobernuak baditu hain-
bat eraikin udal jabegokoak eta aproposak kultur ekipa-
mendu ezari irteera emateko. Mikel Elkoroberezibar, Ber-
garako udaleko ordezkaria.”Iaz, sasoi honetan udalaren
asmoen berri jakiteko aukera izan zuten herriko hainbat
kolektibo eta herritarrek. Izan ere, bilerak egin genituen
haiekin guztiekin. Bileretan, liburutegia eta zientziaren
museoa Erret mintegiko eraikinean kokatzeko proposa-
mena luzatu zuen Udal Gobernuak. Era berean, askota-
riko kultur ikuskizunak eta emanaldi handiak eskaintzeko
aukera emango duen areto egoki bat eraikitzea aurrei-
kusten da Miguel Altuna Institutuak seminarioan duen
eraikinaren orubean”.

Zorionez herri aberatsa da Bergara ondare kulturalari

dagokionez. Gure herrian ditugun jauregi, etxe eta

eraikin dotoreek iragan aberats eta oparo baten berri

ematen digute. Halere, azken urteotan eraikuntza

garrantzitsu askori ez zaie eman merezi izan duten

balio eta erabilera, eta Udal Gobernuaren ustez,

eraikin horiei dagokien balioa eman behar zaie.

Horretarako, datozen hilabeteotan udalarenak diren

jabegoko eraikinei merezi duten erabilera emateko

Kultur Plana garatuko du Bergarako Udalak.

04 GAI NAGUSIA

Erret Mintegiaren eraikina, San Martin Agirre plazatik ateratako argazkia.

Kultura planarekin,
udalak eraiki nahi ditu
kultura eskaintzarako
ekipamendu aproposak

Irizar jauregia eta lorategia.
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ERROTALDE, IRIZAR ETA 
ERREKALDE JAUREGIAK
Bergarako Udalak badaki toki alda-
keta horiek guztiak eginez gero, bes-
te zenbait elkarteren egoitzak lekuz
aldatu beharko dituztela. Hori da, bes-
teak beste, Jardun euskara elkartea-
ren egoera. “Jarduni ere irteera bat
eman beharko diogu. Gaur egun,
Arrizuriagako eraikinean baitago, eta
herrian egiten duen lanarekin jarrai-
tzeko ezinbestekoa du egoitza egoki
bat”. Besteak beste, Errotaldetik libu-
rutegia kentzean, udalak beste erai-
kin bat izango du herriaren erdian era-
bilera egoki bat emateko. Gainera,
udal ordezkariek uste dute, Irizar
jauregiaren egoera ere ez dela bate-
re egokia eta bertan dauden elkarte-
ek behar handiak dituztela. Era bere-
an, Errekalde Jauregia epe laburrera
hutsik geratuko da, gaur egun dago-
en Euskadiko Artxibategia Bilbora
joango baita, eta toki eder horrek era-
bilera egoki bat beharko du.

Udalak eskuartean duen erron-
ka ez da nolanahikoa eta horri guz-
tiari ahalik eta irtenbiderik onena eta
logikoena emateko asmoz Kultur Pla-
na garatuko du. “Plan horretan lehe-
nik eta behin zer daukagun zehaz-
tuko dugu, hausnarketa sakona egin-
go dugu eta zer, non, nola, noiz eta
zenbat galderei erantzuna ematen
saiatuko gara. Beti ere bergararron
oinarrizko baliabide kulturalen beha-
rrak lehenetsiz”.

GESTIO PLANA EGITEKO 
GONBIDAPENA
Horretarako, Bergarako Udalak hiru
enpresari gonbidapena luzatu die
egitasmoa garatzeko eta gestio plan
bat aurkezteko. Proposamenak aur-
kezteko epea azaroaren 30ean buka-
tuko da, eta proposamen horiek azter-

IMPULSO CULTURAL PARA BERGARA

El Ayuntamiento de Bergara quiere darle una nue-
va dimensión a la oferta cultural ,y para ello está
elaborando un plan. Los responsables munici-
pales quieren adecuar y rediseñar la función que
a día de hoy cumplen varios edicicios y palacios
de la localidad. Este rediseño afectará al edificio
del Real Seminario, y a los palacios Arrizuriaga,
Errotalde, Irizar y Errekalde. La intención del actual
Gobierno Municipal es trasladar la UNED al
palacio Arrizuriaga y construir en el solar del edi-
fio que el Instituto Miguel Altuna tiene en el Real
Seminario una sala multifuncional. Además, la
biblioteca, ubicada en el palacio Errotalde, se ha
quedado pequeña y se le busca nueva sede. A
todos estos cambios, hay que añadir que el Ayun-
tamiento quiere llevar actuaciones en el palacio
Irizar y en Errekalde. El objetivo de todas estas
actuaciones es el impulso cultural en Bergara.

GAI NAGUSIA 05

Errotalde jauregia.

Erret mintegiaren eta
Arrizuriaga, Errotalde,
Irizar eta Errekalde
jauregien erabilera alda-
tzea aurreikusten du
Bergarako Udalak 

Azaroaren 30ean jasoko
dira lehenengo proposa-
menak. Hortik aurrera,
herritarrek kultur plana-
ren diseinuan parte
hartzea nahi du udalak

tu ondoren, enpresa aukeratuak lau
hilabeteko epea izango du Kultur
Plana diseinatzeko. Dena dela,  lan
hori ez dagokio bakarrik enpresa
horri, izan ere, udalak nahi du Ber-
garako pertsona eta kolektibo ezber-
dinen partaidetza bultzatu. “Ezin-
bestekoa izango da herritarren par-
te hartzea, soilik horrela lortuko
dugulako kultur plan orekatu eta
partehartzaile bat egitea”. 

Errekalde jauregia.
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06 IKUSPUNTUA BERGARA
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Ospe handiko talde batek sus-
tatu zuen UNED-Bergara
1976an. Ordutik, urte asko iga-
ro dira, baina orduko ilusioaz,
eta garai hartan genituen hel-
buruak lortzen jarraitzeko asmo-
az lanean dihardugu: kultura
eta hezkuntza gizarte osora
hedatzea eta zabaltzea.

Ardatz horri erantzunez osa-
tu genuen gure eskaintza: Arau-
tutako Ikasketak. Eta horri esker,
astebururo Bergarara Gipuzkoa
osoko ikasleak erakartzen ditu-
gu, beraien Lizentziatura, Diplo-
matura edota Ingeniaritzak egi-
tera: Zuzenbidea, Historia, His-
paniar Filologia, Ingelez Filologia,
Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritza, Ekonomia, Enpre-
sa-Zientziak, Turismo, Zientzia
Fisikoak, Zientzia Matematiko-
ak, Zientzia Kimikoak, Politika-
Zientziak, Soziologia, Gizarte

JUANJO ALVAREZ • UNED - BERGARAKO ZUZENDARIA

Lana, Psikologia, Pedagogia, Psi-
kopedagogia, Gizarte Hezkuntza,
Filosofia, Gizarte eta Kultur
Antropologia, Sistemen Inge-
niaritza Tekniko Informatikoa,
Gestio Informatikoa, Ingeniari-
tza Teknikoa, Ingeniaritza Infor-
matikoa, Ingeniaritza Tekniko
Industriala Elektronikan, Inge-
niaritza Tekniko Industriala
Mekanikan, Ingeniaritza Tekni-
ko Industriala Elektrizitatean eta
Ingeniaritza Industriala.

60 tutore baino gehiagoko
irakasle-taldearen eta forma-
kuntza telematikoaren lagun-
tzaz, 50-60 ikaslek lortzen dute
titulua urtero. 

GRADUONDOKO
ESKAINTZA OPAROA
Unibertsitate ikasketek badute
bere jarraipena doktoretza ikas-
taroetan, edota Graduondoko

ikastaroetan. Era berean, 25
urtetatik gorakoentzat sarrera
ikastaroa eskaintzen du UNE-
Dek.

Horretaz guztiaz gain, for-
makuntza iraunkorreko 500
ikastaro baino gehiago eskain-
tzen ditu Bergarako UNEDek:
heziketa irekia programako ikas-
taro labur eta zehatzak; irakas-
leei bereziki bideratutako pro-
gramak; osasun arloko ikasta-
roak; lanbidearen garapenerako
ikastaroak, etab.

Gure ikastetxeak, profesio-
nalak formatzeko, birziklatzeko
eta eguneratzeko asmoari jarrai-

UNED, UNIBERTSITATE
ESKAINTZA BERGARAN

ki, arlo oso ezberdin eta anitze-
tako diziplinen inguruan ikas-
taro oso hetereogeneoak anto-
latzen ditu, gehienak, aurrez
aurrekoak direlarik.

Horren haritik, duela ia
hogei urte sortu zen UNED-Ber-
garan Luzaro Psikomotrizitate
Eskola. Eskola horrek, batez ere,
psikomotrizitate praktikan, psi-
komotrizitate praktikako for-
mazioan, heziketa arloan, gai-
tasun profesionala lortzeko hel-
buruetan eta harrera ona duen
heziketa psikomotrizitate prak-
tikan formatzeko bi urteko ikas-
taroa antolatzen du. Forma-
kuntza horren jarraipena da psi-
komotrizitate laguntzarako
formaziorako bi urteko ikasta-
roa, haurrekin esku hartzeko
gaitasun profesionala lortzeko
balio duena. Arlo horretako pro-
fesionalei etengabeko forma-
kuntza eskaintzen zaie. Eta eten-
gabeko eskaintza horri eran-
tzunez, hasierako oinarri bezala,
urtero psikomotrizitate sentsi-
bilizazioaren gaineko hiru ikas-
taro antolatzen dira. 

“Aurten uda ikastaroen zazpigarren edizioa
antolatu du UNED Bergarak”

“

”
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“60 tutore baino gehiagoko irakasle taldeak
egiten duen lanari esker, 50-60 ikaslek lor-
tzen dute titulua urtero”

HIRUGARREN ADINEKO
PERTSONEN SEKTOREA
Gizarte laguntzarako forma-
kuntza arloan, Kutxaren Gizar-
te Ekintzarekin elkarlanean eta
KutxaZabal egitasmoaren bar-
ne, 2004/05 ikasturtetik, gizar-
te laguntza arloan ikastaroak
antolatzen ditu UNEDek.
2007/08 ikasturtean, Geriatria
Laguntzaile diploma abiatu zen,
adineko pertsonak artatu eta
zaintza lanean diharduten per-
tsonei oinarrizko prestakuntza
ematea du xedetzat. Helduen
Ikasgela ere badago, Kutxaren
Gizarte Ekintzarekin elkarlane-
an antolatzen dena, hori ere,
KutxaZabalen barne. Ikasgela
hori, gure gizartean hain garran-
tzitsua den adineko pertsonen
sektorearen prestakuntzara eta
kulturaren sustapenera, beraien
bizi-kalitatera eta zahartze akti-
bo eta osasungarrira, eta haien-
tzat bereziki topalekuak sortze-
ra zuzentzen da. 

ZUZENBIDE ARLOA
Duela urte batzuetatik, UNED-
Bergarak zuzenbide arloan ikas-
taro laburrak antolatzen ditu,
materia juridiko zehatzak lan-
duz. Bide horretatik, Gipuzkoa-
ko Abokatuen Elkargoarekin
batera, Praktika Juridiko Ikasta-
roa ematen da. Ikastaro horrek
bi urteko iraupena du, eta abo-
katuak zuzenbide praktikan jar-
duteko trebakuntza du helburu.

Justizia Administrazioko
langileentzat prestakuntza ere
ematen dela aipatzekoa da. Pro-
grama hori Eusko Jaurlaritzako
Justizia, Lan eta Gizarte Segu-
rantza Sailarekin eta Giza Balia-
bideen Zuzendaritzarekin elkar-
lanean antolatzen da, eta Eus-
kadiko Autonomia Erkidegoan

lan egiten duten Justizia, Admi-
nistrazioko funtzionarioak eta
lan-kontratuko langileak zuzen-
bidean eguneratzea du helbu-
ru.

IDAZLE ESKOLAREN
SORKUNTZA
Euskal kulturaren sustapena-
ren lekukoari erantzunez, Ele-
tan Kultur Elkartearekin, Euskal
Idazleen Elkartearekin eta
Asmoz Fundazioarekin batera,
Idazle Eskola sortu zen. Bi ikas-
turtetan zehar, lizentziatu eta

diplomatuei, edota lan-baldin-
tzegatik idazketa lanetan aritu
direnei, euskaraz ongi idazteko
eta ulertarazteko trebakuntza
eskaini zitzaien. 

Beste zenbait arlo ere jorra-
tu ditu UNED-Bergarak. Esate-
rako, liburutegi laguntzaile tre-
bakuntza jaso nahi dutenei

zuzendutako akademi-eskain-
tza ofiziala. 2003/04 ikasturte-
an Liburutegi Laguntzaile Esko-
la eratu zen; horren betebeha-
rrik aipagarriena, formakuntza
zehatz eta lehiakorra eskain-
tzea da Liburutegi Laguntzaile
Ikastaroaren bidez. Azken hori,
nagusiki, liburutegi-eremuan
aritu nahi dutenei edo garai
batean jasotako ezagupenak
gogorarazi eta praktikan jarri
nahi dutenei zuzenduta dago. 

UDA IKASTAROAK
UNED-Bergarak zazpigarren
Uda Ikastaroak antolatu zituen
ekaina-uztailean; era guztieta-
ko pertsonen premia eta inte-
resei erantzuten saiatuz. 

Gaur egun, kanpo-merka-
taritzak enpresa-jardueran duen
ekonomi-garrantzia eta bere

araugintza juridiko konplexua
dela-eta, 1998tik, eta Asmoz
Fundazioarekin elkarlanean,
Nazioarteko Merkatal Zuzenbi-
de programa modularra anto-
latzen du. Programa hori hiru
titulutan eskaintzen da; master,
unibertsitate espezialista eta
unibertsitate aditu eta meto-

dologia interaktibo bidez ema-
ten da, ikaslearen ordutegiaren
malgutasuna, bere parte hartzea
eta irakasleekin harreman zuze-
na izatea ahalbidetuz. 

MIGUEL ALTUNAREKIN
ELKARLANA
Azken urteotan, UNEDeko zen-
bait ikaslek, araututako ikaske-
tek horrela eskaturik, zenbait
praktika egin behar izan dituz-
te. Praktika horiek egiteko lagun-
tza ikaragarria eskaini dio Miguel
Altuna Institutuak. Aurten, aipa-
tu institutuari esker ona adie-
razteko,  beraiekin batera
Hotzezko Estanpazioan Espe-
zializatzeko Graduondokoa
eskainiko da UNEDen.

Azken hogeita hamabi urte-
otan, makina bat proiektutan
parte hartu du UNEDek, eta
parte hartzen jarraitzen du; eta
datorren ikasturteetara begira,
erronka eta proiektu berriak ere
badira: besteak beste, “Bolog-
niako” sistemak ekarriko dituen
graduen ezarpena, graduondo-
koak, unibertsitate ikasketa
berriak, formakuntza iraunko-
rrerako ikastaro berriak, era-
kundearteko hitzarmenak eta
beste zenbait. 

Eta eskaintza hori hobetu-
ko dugu, izan ere, gure nahia da
Araba, Bizkaia, Nafarroa eta Ipa-
rraldeko ikasleak erakartzea Ber-
garara.

AUKERA POLITA
BERGARARRENTZAT
UNEDek, bergararrei araututa-
ko ikasketak egiteko, hizkun-
tzak ikasteko, formakuntza
iraunkorreko ikastaroetan
beraien trebakuntza jarraitzeko,
eta aurrez aurreko gure ikasta-
roetan murgiltzeko aukera poli-
ta eskaintzen die. Aukera hori,
ordea, ez zen posible izango, ber-
garar talde batek, gure ikastetxea
Bergaran sortzeko lanak susta-
tu ez balitu, UNED-Bergara osa-
tzen dugun taldearen lanik gabe,
eta nola ez, gure eskaintzan
zuen konfidantzarik gabe.
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A raiz del intercambio
cultural con la 
localidad de Ortonovo
se creó Beart. 

Desde que se creó en 1995,la aso-
ciación de arte BEART,ha desem-
peñado una labor aglutinadora
entre muchos pintores de la
localidad. Hoy día, cuenta con
58 asociados,y un local muy bien
acondicionado en Bolu.

Durante los primeros años
de la década de los 90, varios pin-
tores de Bergara se reunían con
frecuencia para hablar de arte.
Entre ellos, Ricardo Azkargorta,
Pello Alberdi, Bingen De Pedro,
Antxon Arrillaga, Abdón Juaris-
ti y Luis Lascurain. “Hablabamos
de arte, de pintura, de estilos, y,
como no, de crear en Bergara
una asociación para impulsar la
pintura”. Luis Lascurain recuer-
da aquellas reuniones como ger-
men de lo que se gestó en 1995.

INTERCAMBIO CULTURAL 
Según Lascurain, la visita al valle
del escultor italiano Luigi Cor-

BEART y Bergara, fuente inagotable de
buenos pintores

BEART, BERGARAKO ARTE ELKARTEA

Discipulis, sed etiam mag.

BEART elkarteko margolariak Boluko egoitzan.

sanini fue clave en la creación
de Beart. “Coincidiendo que en
Arrasate el escultor Luigi Cor-
sanini exponía en Monterrón
con motivo de la inauguración
del monumento al montañero
de Besaide, nos invitaron y cono-
cimos a Luigi. Gracias a esa rela-
ción surgió la posibilidad de
realizar un intercambio cultu-
ral con la localidad italiana de
Ortonovo. A raiz de aquel viaje
y de aquel intercambio se creó
Beart”.

ESCUELA BERGARESA DE
PINTURA
Para Luis Lascurain la tradición
pintora de Bergara se remonta,
en gran medida, al trabajo que
realizó Simon Arrieta. “Simón
Arrieta además de enseñar a
mucha gente a pintar, enseño a
enseñar, y gracias a su trabajo
hemos aprendido muchos”.
Ejemplo de esa labor fue la

niños. Además, muchos miem-
bros de Beart acuden con fre-
cuencia a los concursos de pin-
tura que se realizan en los pue-
blos del Alto Deba y en otras
comarcas, para ejercer, en
muchos casos, la labor de jura-
do. Para su actual presidenta, Pili
Azkarate, “Beart ha sido ejem-
plo a seguir para muchas aso-
ciaciones de pintura de la
comarca, como Oinart, de Oña-
ti. Además, y aunque su capa-
cidad de convocatoria ha dis-
minuido, sigue organizando sali-
das culturales”. Durante cinco
años han organizado salidas a
ARCO – feria internacional de
arte contemporáneo – que se
celebra en Madrid, y dentro de
unos días tienen la intención de
visitar la exposición de Sorolla
en el Bellas Artes de Bilbo. “Que-
remos seguir siendo la referen-
cia de los pintores bergareses e
impulsar la pintura en Bergara”.

BEART ELKARTEAREN
HIRU PRESIDENTEAK

1995ean sortu zenetik, oso
bestelako profileko hiru pre-
sidente izan ditu Beart elkar-
teak. Luis Lascurain izan zen
lehena. Elkartearen sorrerako
bultzatzailea izan zen. Gero,
Ricardo Azkargortak ordezka-
tu zuen Lascurain, eta hark
egindako lanari esker lortu
zuten gaur egun duten egoi-
tza. Gaur egun, berriz, Pili
Azkaratek dihardu lan horre-
tan. Etorkizunean egitasmo
berriak abian jartzeko asmo-
arekin ari da lanean Pili, eta
blog bat ere sortu dute pintu-
raren gaineko eztabaidak piz-
teko eta albisteak sortzeko.
Elkartearen gaineko informa-
zio gehiago:
www.beartelkartea.blogspot.com

Escuela Bergaresa de Pintura,
que funcionó en Bergara hasta
el año 1975. En aquella asocia-
ción coincidieron, entre otros,
José María Ugalde, Mari Paz
Alustiza, Jesus Mari Garitano, Jon
Marco, Abdón Juaristi, Gantxe-
gi, Luis Lascurain, Fernando
Azkargorta, Moises Eguren,
…todos ellos alumnos de Simon
Arrieta. 

CLASES, JURADOS Y
VIAJES CULTURALES
Hoy día, Beart cuenta con 58 aso-
ciados que se reunen periodi-
camente en su local de Bolu.
También organizan clases de
pintura para adultos y para
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Garbigailurik ez zegoenean
eskuz garbitu behar izaten zen
arropa. Kaleko etxeetara ura
eramateko udalak lan handia
egiten zuen hoditeria bidez
erreketako ura herrira erama-
teko. XX.mendearen hasieran
inportanteenetakoa da Polpol
errekako urak eraman zirene-
koa. Argazki bat dago ura San
Martin plazara eraman zene-
koa, egun handi haren lekuko.

Udalak iturriak egiteko, zain-
tzeko eta modu egokian man-
tentzeko ardura zuen. Gainera,
arropa garbitzeko leku apropo-
sak egitea, zaintzea eta kudea-
tzea ere udalaren lana zen. Izan
ere, labaderoak beharrezkoak
ziren. Gauzak horrela, Udalba-
tzak 1903ko uztailaren 23an
egindako batzarreko aktak jaso-
tzen du, Mizpildiko labaderoa
inauguratu berri zela eta Iritza-
ko eta Zubietako labaderoen
lanak laster bukatuko zirela.
Kalean, beraz, XX.mende hasie-
rarako hiru  labadero zeuden. 

TOLOSAKO ALKATEARI
GALDEZKA
Labaderoek garrantzi handia
zuten eta horren lekuko da
1895ean Bergarako alkateak
Tolosakoari idatzi zion eskuti-
tza, bi gauza galdezka: labade-
roetarako egunean zenbat ur
bideratzen zuten eta gaueko ura
aprobetxatzeko zein tamainako
biltegiak zituzten. 

Mizpildiko labaderoa da
Batzarrean aipatutako lehena.
Epaitegiaren eta Mizpildi kale-
ko 1 zenbakiaren ondoan zego-
ela dirudi. Erabilitako datuen
arabera, 1936an oraindik zutik
zegoen. Bertan zegoela badaki-
gu, baina noiz arte erabili izan
zen ez. Inguru horretan beste
labadero bat eraiki zen, Goi-
koiturri izenekoa. Oraindik ber-
tan dago. Mizpirualde egoitza-

Garbigailuen iraultzaren aurretik labaderoek
garrantzia zutenekoa

LABADEROAK

XX.mende hasierara-
ko hiru labadero
zeuden Bergaran

Iritzako labaderoa. Bergarako Udal Artxiboa (E. Biain). Egilea: Fototipia Thomas (Bartzelona), 1906 inguru.

ren ezkerraldean dago, Basarte
kalean. Izan daiteke bata ken-
du zutenean, bestea egitea, bai-
na ez dakigu zehatz horrela izan
zen. Artxiboan 1945ko eginda-
ko espedientea gordeta dago;
orduan udalak labaderoko
sabaia hormigoizkoa egitea era-
baki zuen.

Elosuko labaderoa. Bergarako Udal Artxiboa (I. Zaitegi). Egilea: Iñigo Zaitegi, 2003.

IRITZAKOA, LABADERO
GARRANTZITSUENA
Iritzakoa argazkian agertzen da;
frontoiaren atzealdean zegoen,
gaur egungo Herri Lagunak kale-
an. Hark ematen du herriko
labadero garrantzitsuena. Era-
bat berria egin zen eta herriko
postalak egin zirenean (Fototi-
pia Thomas-ek) labaderoarena
ere sartu zuten, herriko etxe eta

jauregiekin batera. Urte batzuk
beranduago, 1924an, udalak San
Martin plazatik Iritzarako kan-
toia (Seminario ondokoa) zabal-
tzeko obra egiten zuen.

Zubietakoa, berriz, Deba
ibaiaren ondoan zegoen, Zubie-
tako 40. zenbakiko etxearen
parean zegoen, gutxi gorabe-
hera. 1907an auzokoek labade-
roan dagoen iturria kanpora
ateratzeko eskaera egin zioten
udalari, 

Aipatutako horietaz gain,
beste labadero batzuen infor-
mazioa ere badago. Zaharrene-
koa Iturriozagako labaderoa

izango da. Ortuibaren zegoen,
orain Xabier Maria Munibe pla-
zatik beherantz doan kantoitik
joanda. XVIII.mendean iturri
bezala agertzen da. Zabalotegi-
ko labaderoa iturriaren ondoan
egin zen. Erabiltzaile batzuen
eskaera jaso zen udaletxean
1914ko ekainaren 5ean. Haien
esanetan, labaderoa egoera txa-
rrean zegoen, erabilitako urak
bertan gelditzen zirelako.

Beste labadero batzuk ere
baziren, baina horien berri Ber-
garako Udal Aldizkariaren aben-
duko zenbakian eskainiko
dizuegu.
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Bergarako Udala Mizpirualde lekuz aldatzeko aukerak
aztertzen ari da. Udalarentzat gaur egungo kokapena ez
da egokiena, aldapa handia dagoelako bertara iristeko
eta egoitzan bizi diren askok mugikortasun arazoak
dituztelako. 

Aurreko Udal Gobernuak zaharren egoitza birmol-
datzeko eta egokitzeko proiektua egin bazuen ere, gaur
egungo udal ordezkariek uste dute hobe dela eraikin berria
egitea leku aproposago batean, eta lanean dihardute.
Oraindik ez dute kokapen berria erabaki, baina, beran-
du baino lehen erabakiko dute egoitza berria non egin.

Agurne Barruso, Bergarako alkatearentzat egoitza
berria leku aproposean egitea ezinbestekoa da bertako
erabiltzaile eta bisitarientzat. “Zaharren Egoitzaren ingu-
ruko hausnarketa amaierara iristen ari da. Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin elkarlanean zaharren egoitza berri-
tu beharrean, hobeto kokatuta egongo den egoitza berria
egiteko aukera lantzen dihardugu. Eskuartean ditugun
datuen arabera, diru-kopuru bera edo zerbait gutxiago
erabilita, Egoitza berria egin dezakegu eta kokapen hobe-
agoarekin, gainera”.

MIZPIRUALDE EGOITZA
LEKUZ ALDATUKO 
DUTE 

El Ayuntamiento de Bergara quiere cambiar de ubica-
ción la residencia de ancianos de Mizpirualde. La actual
ubicación, en un alto, ofrece muchísimos problemas de
acceso para los usuarios y bisitantes. Por todo ello, el
Gobierno Municipal y la Diputación Foral de Gipuzkoa,
están trabajando para construir una nueva residencia de
ancianos en Bergara. Mejor ubicado, más moderno y con
mejores prestaciones. 

Según Agurne Barruso, alcaldesa de Bergara, el presu-
puesto existente para realizar trabajos de reforma de Miz-
pirualde es muy parecido al presupuesto de construc-
ción de una nueva residencia. 

UNA NUEVA RESIDENCIA
DE ANCIANOS PARA 
BERGARA
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Elkarrizketa / Entrevista

Bergarako Udala Mizpirualde lekuz aldatzeko auke-
ra aztertzen ari da.Zergatik nahi duzue lekuz aldatu Miz-
pirualde?

Gobernura iritsi ginenean, Mizpirualde birmoldatzeko
egitasmoa mahai gainean aurkitu genuen. Berehala kon-
turatu ginen ekonomikoki oso proiektu garestia zela, ale-
gia, sekulako kostua zuela (12 milioi euro inguru). Hori
horrela izanik, pentsatu genuen gaiak azterketa sakon
bat merezi zuela. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere zalan-
tzak zituen. Era berean, egoitzaren kokapenarengatik ere
herritarren kexa ugari jaso izan ditugu, eta alternatiba
edo aukera berriak aztertzea erabaki genuen. Gainera,
konturatu gara diru horrekin toki egokiago batean egoi-
tza berri bat egitea posible dela.

Horri guztiari gaineratu behar diogu, gaur egungo
kokapenak izugarri zailtzen duela etorkizuneko balizko
beste handitze edo egokitze plan bat. Hausnarketa horrek
ere bultzatu gaitu beste kokapen bat bilatzera. 

Gaur egun,adineko pertsonentzat ez da erraza Miz-
pirualdera iristea. Horrek zein eragin du? 

Batez ere bertakoen isolamenduan du eragina. Kon-
tuan hartu behar da Mizpirualden daudenei bisita egi-
tera joaten diren pertsonak ere adinekoak direla, eta alda-
pa eta eskailerak oztopo handia direla beraientzat. 

Mizpirualdera igotzeko eskailera mekanikoak jar-
tzeko azterketa teknikorik egin du Udalak?

Ez. Mizpildi kaleko espaloiak hobetzeko bai egin dugu
azterketa teknikoa, baina eskailera edo arrapala meka-
nikoak jartzeko aurreikuspenik ez dugu egin. 

Mizpirualde berriaren proiektua noiz jarriko da
abian?

Une honetan kokapen egokia bilatzen gabiltza, eta
Gipuzkoako beste herri batzuetan egin diren egoitzak ikus-
ten ari gara. Behin tokia eta egoitzaren eredua erabaki-
ta, proiektuaren erredakzioa egin beharko da, eta gero
obra exekutatu. Proiektua lehenengo fasean dago. Hala
ere, Bergarako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
prozesua ahalik eta azkarren egin nahi dugu.

El Ayuntamiento de Bergara quiere cambiar de ubi-
cación la residencia de ancianos de Mizpirualde. ¿Cua-
les son las razones para llevar a cabo el proyecto de nue-
va residencia?

El proyecto de remodelación encargado por el ante-
rior Ayuntamiento tenía un presupuesto aproximado de
12 millones de euros. Hemos comprobado que con pare-
cido presupuesto o incluso con una partida menor pode-
mos construir una nueva residencia, mucho más moder-
na, mejor ubicada y con prestaciones más adecuadas.
Desde el Gobierno Municipal estamos trabajando jun-
to con la Diputación Foral de Gipuzkoa para encontrar
esa nueva ubicación. Además, creemos que pronto ten-
dremos la necesidad de aumentar las plazas de Mizpi-
rualde, y la ubicación actual, junto a la ladera del mon-
te, no ofrece muchas posibilidades de ampliación. 

Para las personas mayores no es fácil llegar a la resi-
dencia.

Esas dificultades provocan el aislamiento de los resi-
dentes de Mizpirualde. Debemos tener en cuenta, que
la mayoría de las personas que visitan la residencia son
mayores y encuentran muchísimas dificultades para lle-
gar hasta arriba. 

¿El Ayuntamiento ha barajado la posibilidad de
poner escaleras mecánicas en esa zona?

No. Hemos trabajado con la posibilidad de mejorar
las aceras de la calle Mizpildi y hemos realizado el estu-
dio técnico, pero nunca hemos previsto poner escaleras
mecánicas en la zona. 

¿Cuando pondrá en marcha el Ayuntamiento de Ber-
gara el proyecto de nueva residencia?

Estamos trabajando en dos direcciones. Por un lado,
estamos buscando la mejor ubicación, y por otro esta-
mos visitando residencias de nueva construcción en dife-
rentes pueblos de Gipuzkoa. Una vez decidida la nueva
ubicación y el modelo de la nueva residencia redactare-
mos el proyecto para ejecutar la obra. Podemos decir que
el proyecto está en su primera fase.

01
“Mizpirualdeko birmoldaketaren aurrekontuarekin
egoitza berri bat egin daiteke”

ROBERTO MARTINEZ 
BERGARAKO UDALEKO GIZARTE
ONGIZATEKO ZERBITZUBURUA
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Nola moldatzen zarete izebarekin pasiatzera irte-
tzeko?

Egia esan, oztopo ugari aurkitzen ditugu izebarekin
pasiatzera irtetzen garenean, komenioko eta Mizpiliko
aldapak igo eta jeitsi behar izaten ditugu eta ez da erra-
za izaten. Kontua da, gurpildun aulkian dudala izeba, eta
gure amaren eta bion artean ezin izaten dugu bultzatu
aldapan gora. Orain, motor txiki bat jarri diogu aulkiari,
eta hobeto moldatzen gara. Gainera, normalean zaha-
rren egoitzara gerturatzen direnak ere adinekoak izaten
dira, jende gazte gutxi joaten da hara, eta horrexegatik
ere kokapen berri bat bilatzea garrantzitsua da.

Mizpirualden bizi diren adineko pertsona asko gur-
pildun aulkian mugitu behar izaten dira, ezta?

Bai, bai. Gure izebak duen arazoa beste askok dute.
Mugikortasun arazo larriak dituzte Mizpirualden bizi diren
askok. Ez dakit zenbat diren gurpildun aulkian mugitu
behar izaten dutenak, baina asko dira. Horientzat guz-
tientzat, bizi poz handia izango litzateke leku aproposa-
go batera joatea. Kalera pasiatzera irtetzeko aukera iza-
tea oso garrantzitsua izango litzateke haientzat.

Mizpirualde egoitzan dauden pertsonak bisitatzera
gerturatzen direnen, senideen eta lagunen iritzia jakin
nahi izan dugu. Asko dira egunero bertara gerturatzen
direnak, aldapan gora, eskailerak igo eta jeitsi egin behar
izaten dutelarik. Horietako asko adineko pertsonak iza-
ten dira. Gu Arantza I-rekin izan gara, berak izeba du
Mizpirualden. 

Kokapenaz gainera, uste duzu Mizpirualdek beste
zaharberritze batzuk behar dituela?

Baietz uste dut. Eraikinak bi igogailu ditu bakarrik
eta zenbait momentutan ez dira nahikoa. Pentsa bazkal
eta afal orduetan bertako langileek erabiltzen dituztela
eta une horretan kaletik gatozenak ere elkartzen gara haie-
kin. Horren ondorioz, asko itxaron behar izaten dugu igo-
gailua erabiltzeko.

Beste neurri batzuk hartzeko eskaririk egin diozue
udalari erabiltzaile eta familiartekook?

Guk eskutitza idatzi genion alkateari Mizpirualden
ditugun mugikortasun arazoen berri emanez. Udalari pro-
posatu genion neurriak hartzeko eta beste herri batzue-
tako leku aldapatsuetan jarritako eskailera mekanikoen
antzerakoak hemen jartzeko. Hori zen gure proposame-
na. Uste dugu, horrelako soluzio batek bertatik sartu irte-
nak egiteko aukera gehiago eskainiko zizkigula Mizpi-
rualdeko erabiltzaileoi.

Elkarrizketa / Entrevista

02

“Mizpirualde leku
eguzkitsuan dago eta
herri erdian, baina
adineko pertsonentzat
ez da leku aproposa” 

“Mizpirualde esta en un lugar muy
soleado y en el centro del pueblo, pero
no es un lugar adecuado para la 
movilidad de las personas mayores” 

BISITARIEN ETA SENIDEEN IRITZIA
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Jam aretoa entseguak
egiteko erabiliko dute rock
taldeek 

Bergarako rock taldeek entse-
guak egiteko erabiltzen duten
goiko estazioko eraikina kon-
pontzen hasi da Bergarako Uda-
la. Azaroan zehar kanpoaldeko
konponketak egingo dira, eta
abenduan hasiko dira eraikin
barruko egokitzapenak egiten. 

Abenduaren 1etik eta lanak
amaitu bitartean, Goiko Rocken
entseguak egiten dituzten musi-
ka taldeek Jam aretoan egin
beharko dituzte. Izan ere, Ber-
garako Udalak JAM aretoarekin
eta rock taldeek sortutako elkar-
tearekin hitzarmena sinatu du,
Jam aretoaren erabilera bultza-
tzeko.

Garajeetako ur itukinak
elkarlanean konponduko
dituzte

Herriko hainbat garajetan ara-
zoak dituzte ura sartzen delako.
Horren ondorioz, Bergarako Uda-
lak garajeetako jabe-komunita-
teekin elkarlanean konponketak
egiteko prozesua diseinatu du. 

Garajeetako jabe-komunita-
teek bere gain hartuko dituzte
garajeetako tela asfaltikoa kon-
pontzeko lanak, eta Bergarako
Udalak obra urbanizazioak sor-
tutako lanak egingo ditu.  Aurrei-
kusten da urtean pare bat komu-
nitatetan lanak egitea.

LABURRAK

Udalak Ibargarai kaleko etxe berrie-
tan 56 garaje ditu. Horietatik 24, esta-
tuko Haziendari eskaini dizkio. Uda-
lak Seminarioa erosterakoan bertan
egin nahi zituen lurrazpiko garajee-
tatik 24, Haziendari ematekotan gel-
ditu zen eta zorra 2008ko abendura-
ko kitatzeko konpromisoa hartu zuen.
Seminarioko garajeak oraindik egi-
teke daudenez, A-20koengatik ordez-
katzeko aukera eskaini dio orain uda-
lak estatuko Haziendari.

Uda aurretik jarri zituen salgai
udalak gainontzeko garajeak. Lehia-
ketan zazpi interesatu agertu ziren
eta  plazak zozketatu egin ziren. Dena
den, hainbatek baldintza-pleguaren
interpretazio okerra egin zutela jakin
du Bergarako Udalak. Lehentasunak
jartzeko irizpideak ezinbesteko bal-
dintza zirela ulertu zuten askok, eta
ondorioz, interesatuta egon arren
izenik eman gabe gelditu ziren.

BALDINTZA PLEGUA
UDALETXEAN
Udalak garbi utzi nahi du edozein ber-
gararrek daukala lehiaketa horreta-

Ibargarai kaleko garajeak berriro
zozketatuko dituzte 

GARAJEAK

ra aurkezteko aukera. Bergaran errol-
datuta egotea da baldintza bakarra.
Horren haritik, laster kaleratuko du
garaje horiek erosteko baldintza-ple-
gua. Udaletxeko bulego teknikoan
izango da informazioa ikusgai eta
interesatuek bertan eman beharko
dute izena. Hain justu ere, dagoene-
ko badira hamar pertsona inguru
hurrengo lehiaketan parte hartzeko
interesa agertu dutenak, eta urtea
amaitu baino lehen aterako dituzte
plazak salmentara.

GARAJE IREKIAK
Garajeak irekiak dira eta ezingo dira
itxi. Era berean, ezinduentzat erre-
serbatutako bi aparkaleku ere egon-
go dira. Bergarako Udalak gertuko
komunikabideen bitartez jakinara-
ziko die herritarrei baldintza-ple-
guaren ezaugarriak, izena emateko
epea eta parte hartzeko bladintzak
zeintzuk diren. Dena den, interesa-
tuek udaletxeko Bulego Teknikora jo
dezakete argibide gehiagoren bila.

HIRIGINTZA
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La edad no debe ser impedimento
para realizar deporte. Con esa pre-
misa el Ayuntamiento de Bergara ha
puesto en marcha una serie de cur-
sos deportivos para adultos. La nue-
va oferta, además de impulsar las cla-
ses de gimnasia de mantenimiento,
con sus circuitos y sus ligeras cargas
de trabajo, también ofertará otro tipo
de deportes.

Y es que muchos adultos no están
acostumbrados a realizar deportes

Nueva oferta deportiva y gimnasia de
mantenimiento para adultos

OFERTA DEPORTIVA

como el boleibol, hockey, balonces-
to, balonmano y futbol. Por todo ello,
desde el Departamento de Deportes
del Ayuntamiento se quiere impul-
sar la realización de todos estos
deportes. La diversión está asegura-
da y la invitación cursada. 

El Ayuntamiento quiere infor-
mar que aún quedan plazas para
realizar estos deportes. Toda la infor-
mación en la siguiente tabla.

KIROLA / GAZTERIA

Fibromialgia eta astenia
kronikoa dutenentzat
ikastaroak abian

Ohiko kirol eskaintzaz gain, Ber-
garako Udaleko kirol zerbitzuek
herriko sektore zehatzei eran-
tzun nahi izan die, eta horreta-
rako kirol jarduera konkretuen
aldeko apustua egin du. Ikusirik
fibromialgia eta astenia kronikoa
dutenentzat tratamendu osaga-
rria dela jarduera fisikoa egitea,
eskaintza gaitz horiek dituztenei
luzatu die udalak. 

Gipuzkoako BIZI BIDE elkar-
tearekin batera antolatu da
eskaintza berria. Ekintza ur-bero-
tan egiten da. Astean bi saio dira,
astelehen eta asteazkenetan,
16:30etatik 17:30etara. Saioen
eduki nagusia izaten da ariketa
kardiobaskularra eta luzaketak.
Izan ere, minaren sentsazioa jais-
teko onuragarriak dira. Gaitza-
rekin bizi behar duenak eta par-
te hartu nahi duenak ateak ire-
kita ditu. Eskaintza ikasturte
osora hedatuko da.

Gazte batuka eskaintza
abian

Bergarako Udaleko kirol zerbi-
tzuek gaztea batuka, gazteriari
zuzendutako eskaintza jarri du
abian. Guraso talde batek kirol
zerbitzuan egin zuen eskaera eta,
aldi berean, kirol zerbitzuak nes-
ken kirol praktika areagotzeko
asmoz eskaintza egin du. Ekin-
tzaren xedea da, batuka aitzakia
izanik; dantza, gorputz adieraz-
pena, aerobika eta gainontzeko
jarduerak lantzea.

Piraguismoa gauean Deba
ibaian

Beti Bustiko piraguismo taldeak,
abenduaren 20an, arratsaldeko
6:30etatik gaueko 12:00etara San-
ta Marina zubitik behera pira-
guismoko slalom bikoitzeko gau
txapelketa antolatu du. Horreta-
rako ibaia argiztatu eta behin
behineko pista bat muntatuko da.

Bergarako Udalak Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin elkarlanean herriko
gazteen diagnostikoa eta datozen bi
urteetarako Ekintza Plana landu
zituen uda aurretik. Diagnostikoaren
ondorio nagusienetako bi honako
hauek izan ziren: udalak orain arte
garrantzi eta baliabide gutxi eskaini
diela herriko gazteei eta gaztetxoek
Gazteleku bat eskatzen dutela beraien
aisialdirako.

Gazteria Batzordea eta Gazte
Kontseilua abian dira 

GAZTERIA

GAZTEAK ETA UDAL
ORDEZKARIAK ELKARREKIN
Ondorio horien haritik, udalak Gaz-
teria Batzordea eta Gazteria Kontsei-
lua osatzeko erabakia hartu du, eta bi
egiturok jarri ditu martxan. Lehe-
nengoan alderdi politikoetako ordez-
kariak egongo dira eta bestean herri-
ko gaztetxoen koadriletako ordezka-
riak eta Bergarako Udalekoak.

Oraintsu egin da Gazteria kon-
tseiluko lehenengo bilera eta Kon-
tseiluaren eraketaz eta funtziona-
menduaz aritu dira lanean, Gabone-
tako Opor egunetan gaztetxoentzako
eskaintza diseinatu du udalak, eta
Gaztelekuarekin lanean hasteko era-
bakia ere hartu da.

PARTE HARTZEKO
Era berean, bilera horietan parte har-
tu nahi duten gazteek aukera badu-
te oraindik ere. Horretarako, Berga-
rako Udaleko Gazteria Teknikaria
den Nagore Narbaizarekin harrema-
netan jarri beharko dira.

LABURRAK

Dia Hora Lugar Oferta

AR-OG 19:00-20:00 Martinez de Irala Hay plazas libres

AR-OG 10:00-11:30 Labegaraieta Nueva oferta,
Abierto el plaza de inscripción
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Olentzero, Mari Domingin,
Bizar zuri eta Erregeak
iritsiko dira Gabonetan
Bergarara

Urtero bezala, aurten ere Berga-
rako Udala Gabonetako egita-
raua prestatzen ari da. Besteak
beste, egitarau horretan kabal-
gatak izango dira nagusi. Aben-
duaren 24an, Olentzero eta Mari
Domingin iritsiko dira Bergara-
ra, eta urtarrilaren 5ean Bizar
zuri eta Erregeak. 

Gabonetako bigarren
artisau azoka abenduaren
19tik 24ra

Bergarako Udalak artisau azoka
egin nahi du aurten ere. Bigarren
edizioa, abenduaren 19an hasi eta
24an amaituko da. Bergarako
Udalaren asmoa da, iazkoaren
moduko karpa bat muntatzea
eta bertara  12 artisau erakartzea.

Gabonetako kontzertua aben-
duaren 20an egingo da
Gabonetako kontzertua aben-
duaren 20an egingo da, larunbata,
gaueko 22:30ean. Kontzertuan
honako taldeek esku hartuko
dute: Bergarako Aritzeta, Orfeoia,
Orkestra Sinfonikoa eta Udal
Musika Banda. Ea bada aurten ere
ikuskizun oparoa eskaintzen
duten.

Labegaraietan egingo da jolas
parkea abenduaren 26tik 28ra
Oraingo urtean ere, Gabonetako
Jolas parkea egingo da Bergara-
ko Labegaraieta kiroldegian.
Abenduaren 26, 27 eta 28an egin-
go da Labegaraietan eta bertako
kantxan puzgarri, ludoteka eta
beste zenbait ekintza antolatu-
ko dira. Jolas parkearen ordute-
gia izango da, 16:00etatik 19:30ra,
eta sarrerak hiru euro balioko
du. 

LABURRAK

Zabalotegi aretoa abian jarri ondo-
ren, aretoari bizitza ematea tokatzen
zaio orain Bergarako Udalari. Beste-
ak beste, udaleko kultura zerbitzuen
asmoa da zinema eskaintzea aurre-
rantzean.  

ZINEMA ASTEBURUETAN
Emanaldiak izango dira hileko biga-
rren, hirugarren eta laugarren aste-
buruetan. Zapatu eta domeka arra-
tsaldetan haur eta gaztetxoen txan-
da izango da, 17:00etan. Era berean,
zapatuetan,  19:30ean eta 22:30ean,
eta igandeetan, 19:30ean, helduen-
tzako filmak emango dira.

Zinema eskainiko da Zabalotegi
aretoan

ZABALOTEGI ARETOA

Gainera, Novedades aretoan zine-
kluba antolatzen zutenekin, eta azken
urtean gaztetxean antolatu izan dute-
nekin harremanetan jarri da Berga-
rako Udala, eta asmoa da zinekluba
antolatzea Zabalotegin. 

ZINEKLUBA OSTEGUNETAN
Zine komertzialaz gainera, ostegu-
netan zinekluba egin nahi da, 20:30tik
aurrera, baina oraindik udalak ez du
aukera hori zehaztu. Gainerako ema-
naldiak, hileko bigarren, hirugarren
eta laugarren asteburuetan egingo
direnak, azaroan bertan ekingo dira.

BESTE EKITALDI BATZUK
Ostiraletan, berriz, eta hileko lehe-
nengo asteburuetan, beste era bate-
ko kultura ekintzak egiteko erreser-
batu du udalak. Enara Minguez kul-
tura zinegotziak adierazi digunez,
“azken finean udalak duen areto
bakarra da Zabalotegi, eta sentsibi-
litate eta gustu guztietarako progra-
mazioa bultzatu nahi dugu kultura
zerbitzuetatik”.

Udalaren nahia da denon gustu-
ko programazioa bultzatzea, berga-
rako herritar guztiek Zabalotegi are-
toaz disfruta dezaten. “Bergarar guz-
tiok Zabalotegiz goza dezakegun, guk
hemendik bertaratzeko deia luza-
tzen diegu herritarrei”. 

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Hego
Euskal Herriko hiriburuetan eskain-
tzen ditu kontzertuak hilero. Era bere-
an, aldioro zenbait bira ere antola-
tzen ditu eta, azaroan, besteak bes-
te, Sevillako La Maestranzan eskaini
du kontzertua. 

Horrexegatik guztiagatik da
garrantzitsua eta azpimarragarria
Bergaran eskainiko duen kontzer-
tua.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak kontzertua
eskainiko du Bergaran

KONTZERTUA

25.URTEURRENA
Euskadiko Orkestra Sinfonikoak aspal-
di ez du kontzerturik eskaini Bergaran.
Abenduan, berriz, urteurren garran-
tzitsu bat ospatzera etorriko da. Hain
justu ere, Bergarako Musika Eskolaren
25.urteurrena ospatzen duen honetan,
Bergarako Udalak, Musika Eskolarekin
batera, antolatu du kontzertua.  Aben-
duaren 12an izango da, Bergarako Udal
Pilotalekuan, gaueko 22:30ean.
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Diru irabazi txikienak
dituztenei laguntzeko legea
aurrera

Diru sarrera txikienak dituzten
pertsonak izango dira lege berria-
ren onuradunak. Laguntzak jaso-
tzeko baldintzak honako hauek
dira: Euskal Autonomia Erkide-
goan urte betez erroldatuta ego-
tea, lanbidearteko gutxieneko
soldata gainditzen ez duten
errentak izatea (pertsona bat,
urteko 8.400; bi kide, urteko
10.500 eta hiru kide 11.340 euro),
23 urte baino gehiago izatea eta
oinarrizko errenta baino 4 aldiz
handiagoa ez den ondarearen
jabea ez izatea, ohiko etxebizi-
tza izan ezik. Pentsioen osagarria
oinarrizko gizarte zebitzuetan
eskatu behar da. Hala ere, infor-
mazioa jasotzeko eta zalantzak
argitzeko 012 telefonora deitu
ahal izango dute interesdunek.

Eguneko Zentroa 
handituko da

Bergarako Eguneko Zentroaren
hamar erabiltzaileak Antzuolara
joaten ari dira. Asmoa da aben-
durako Bergarako zentroa hutsik
egotea, handitze lanekin hasi
ahal izateko.

Dirulaguntzak Gobernuz
Kanpoko Erakundeentzat

Gobernuz Kanpoko Erakunde-
entzako dirulaguntzak eskatze-
ko epea ireki du Bergarako Uda-
lak. Diruz lagunduko diren ekin-
tzak izango dira elkarlanerako
proiektuak eta sentsibilizazio
kanpainak. Dokumentazioa uda-
letxean aurkeztu beharko dute
interesatuek azaroaren 30a bai-
no lehen.

LABURRAK

Bergarako Udalak Ingurumen tekni-
kari berria dauka, Naiara Corcuera
Landaluze du izena eta garapen jasan-
garriaren gainean Bergarak duen
konpromisoa gauzatzeko lanean
dihardu. Garapen jasangarriak Uda-
lerriko hiritarren bizi-kalitatea hobe-
tzea du helburu eta funtsezko hiru
irizpide jarraitzen ditu: ingurumena
babestea eta haren biziraupena ber-
matzea, justizia soziala eta berdin-
tasuna eta oreka ekonomikoa. 

1992. urtean planteatu zen gara-
pen mota hau lehenengo aldiz, Rio
de Janeiron izandako Lurraren Gai-
lurrean, eta, harrezkero, munduko
milaka agintari hasi dira ekintza
horiek burutzen. Euskal Herrian ere
zenbait hirik bat egin zuten ekimen
horrekin eta, ordutik, gero eta gehia-
go dira politika horiek martxan jarri
dituzten herriak. Gaur egun 200 bat
udalerrik hartu dute konpromisoa
arlo honetan eta Bergara da horieta-
ko bat. 

Bergarak 2006. urtean eman zuen
iraunkortasunaren aldeko lehenen-
go pausoa: “Tokiko Agenda 21 Ekin-
tza Plana”, udal kudeaketa tresna
garatu zuen eta “Udalsare 21”-eko
kide bilakatu zen. Baina bigarren

Udaleko ingurumen sailak
teknikari berria kontratatu du

INGURUMEN SAILA

pauso bat ere eman du Bergarak arlo
honetan: plan hori gauzatzeko Ingu-
rumen teknikaria eskaintzea, hain
zuzen ere.

Azken helburua herritarren bizi-
lekua diseinatzea eta horren aldeko
proposamenak aurrera ateratzea da;
beti ere, bioaniztasunaren eta pai-
saiaren babesa bermatuz, hirigintza
eta mugikortasun orekatua bilatuz,
errekurtso naturalen erabilpen zen-
tzuduna eginez eta gizarte eta eko-
nomiaren garapena sustatuz. 

Konpromiso honek, dagoeneko,
baditu bere aurpegi eta oinarriak: alde
batetik, udal hautetsiak eta udal tek-
nikaria eta, bestetik, aurrekoak bezain
beharrezkoak zareten herritar guz-
tiok. Naiarak, Bergarako ingurumen
kalitatearen alde lanean jardungo
duen aldetik, zuon, herritarron, par-
te hartzea eskatzen du. Horretarako,
zuen eskaerak, iradokizunak eta pro-
posamenak kontuan hartzeko prest
egongo da, denon artean hiri jasan-
garriagoa lortzeko asmoz.

Momentu honetan, Agenda 21-
eko erronka berria udalerriko argi-
teria publikoaren energia kontsu-
moa gutxitzea da, baita San Martzial
gunea hobetzen jarraitzea ere.
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Zer da UEMA? 
Udalerri Euskaldunen Mankomuni-
tateari deritzogu UEMA. Gaur egun
hiru helburu nagusi ditu: herritarrak
euskaraz bizi daitezen zerbitzuak
eskaini, zerbitzu publikoak euskaraz
eskaini eta udalen menpe ez dauden
zerbitzuei presioa egin euskaraz egin
dezaten. UEMAtik herritarrak eus-
karaz bizitzera animatzen ditugu eta
euskarak jasan ditzakeen zapalkun-
tzak salatzeko eskatzen diegu. Uda-
lerri euskaldun guztiak bateginik eus-
kara nagusi izango den lurgunea osa-
tu gura dugu. Alegia, euskara
hizkuntza hegemonikoa izango den
lur-eremua zabaltzea. 600.000-
700.000 euskaldun bizi gara Euskal
Herrian, horietatik 200.000 udal eus-
kaldunetan. Horiei zuzendutako era-
kundea da gurea.

Noiz sortu zen Udalerri Euskaldu-
nen Mankomunitatea?
Euskal Herrian Euskaraz erakunde-
ak bultzatuta sortu zen UEMA 1991an
eta hastapenetan honako funtzioak
definitu genizkion. Udaletan euska-

“Euskal Herriko udaletan bizi
diren euskal hiztunei zerbitzua
eskaintzeko sortu zen UEMA”

ELKARRIZKETA
IÑAKI ARREGI • UEMAKO KOORDINATZAILEA

ra lan hizkuntza izatea, gainontzeko
zerbitzu publikoek zerbitzua euska-
raz eman dezaten ahalegintzea, herri-
tarren hizkuntza eskubideak ber-
matzea, merkatariak laguntzea eta
etorkinak herritartzeko programak
lantzea. 

Bergararentzat zergatik da garran-
tzitsua UEMAko kide izatea? 
Euskara berreskuratzeko ezinbeste-
koa da udal euskaldunen arteko elkar-
lana. Udal bakoitzak ez du zergatik
ibili behar inprimaki, espediente,
dokumentu eta gainerakoen ereduak
sortzen. UEMAk 56 udalen informa-
zioa du, gauza asko eginda daude,
diseinatuta, ebaluatuta eta hori guz-
tia jarriko dugu Bergararen eskura. 

Udalerri Euskaldunen Mugimendua 1988an abiatu zen, Euskal Herrian
Euskaraz erakundearen ekimenari erantzunez, hainbat udalek Euska-
raren Erabileraren Normaltzeko Udal Arautegia onartu zutenean,
administrazioan eta udalerrietan euskaraz bizitzeko bitartekoak jar-
tzeko asmoz. Udalen arteko hasierako ekimen hark gorputz eta izae-
ra juridikoa hartu zuen 1991an, UEMA sortuz. Iñaki Arregi da gaur egun
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko koordinatzailea. 16 urte
daramatza bertan lanean. Udalerrien mankomunitatea sortu zenetik.

Eta Bergarak zer eskainiko dio
UEMAri? 
Udal handi batek ematen dion inda-
rra eskainiko dio gure erakundeari.
Gainontzeko administrazioekin
negoziatzerakoan, eskaerak egitera-
ko orduan, salaketak egiterako
orduan, indar gehiago izango dugu.   

Zeintzuk dira UEMAren lorpenak?
Orain 20 urte utopia zen udal admi-
nistrazioa euskaraz funtzionatzen ikus-
tea, euskara lan hizkuntza izatea. Admi-
nistrazio publikoan euskara hizkuntza
hegemonikoa izan zitekeenik ez genuen
ikusten, baina, mezu horrekin hasi
ginen lanean eta errealitatea bihurtu
dugu hainbat udaletan. Bidea zabal-
du diegu beste udal askori.

Administrazio euskalduna posible
da XXI. mendeko Euskal Herrian?
Noski posible dela eta dagoneko erre-
alitatea da zenbait udaletan. Beste-
ak beste, Udal Euskaldunen Manko-
munitateko udal gehienetan arazo-
ak arazo errealitatea da gaur. 

Zeintzuk dira UEMAk aurkitu dituen
oztopo nagusiak? 
Eguneroko bizitzan erderen hege-
monia erabatekoa da Euskal Herrian.
Eta esango nuke hori dela oztoporik
handiena. Izan ere, legedia erderen
aldekoa da erabat. Alderdi abertza-
leen zatiketa eta egoera politiko etsi-
garria, ilegalizazioak eta etorribe-
rriak herritartzeko zailtasunak ere
oztopo dira UEMArentzat.

Eta aldeko jarrerak?
Euskaldun askoren kemena eta jarre-
ra. Udalerri euskaldunetako belau-
naldi berrien alfabetatzea erabatekoa
da, eta euskaraz normaltasunez bizi-
tzeko jarrera naturala da. 

“Administrazioan 
euskara hizkuntza 
hegemonikoa izatea da
gure erronka nagusia”

200.000
euskal hiztun daude
udal euskaldunetan

56
herrik osatzen dute
UEMA
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UDALBATZARRAK

Bergarako Udaleko osoko bilkuretan azken hilabete-
otan hartu diren erabaki garrantzitsuenen zerrenda.

2008KO IRAILAREN 26KO UDALBATZARRA

• MOZIOA  Maite Guridi zinegotziak EHAK, ANV eta
Gestorak eta Askatasunaren ilegalizazioen aurkako
mozioa aurkeztu zuen eta ez zen bozktu. EAJak mozio
alternatiboa aurkeztu zuen eta EAJ, EA eta Aralarrek
alde bozkatu zuten eta Osoko Bilkuran zeuden gai-
nontzeko 5 zinegotziak abstenitu egin ziren. Osoko bil-
kuran ez zuten parte hartu PSE-EEko zinegotziek.

2008KO IRAILAREN 29KO UDALBATZARRA

• UDAL FUNTZIONAMENDUA   Udaleko Erreglamendu
Organikoa onartu zen. Erreglamendu horrek udal fun-
tzionamendua arautuko du. PSOEren aurkako botoe-
kin eta gainontzeko zinegotzi guztien aldeko botoekin
onartu zen.

• UDALTZAIN GEHIAGO   Udaleko langile kopuru orga-
nikoaren eta lanpostuen zerrendan aldaketak sartzea
onartu zen ahoz batez. Aldaketari esker, beste 3 udal-
tzain kontratatzea onartu zen.

• TAXI TARIFAK   2009rako taxi tarifak onartu ziren ahoz
batez.

• LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA   Alkohola eta bes-
te droga batzuen kontsumotik eratorritako laneko arris-
kuen prebentziorako plana onartu zen ahoz batez.

• UEMA-ren  (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea)
estatutuak jendaurrean egon ondoren eta alegaziorik
aurkeztu ez direnez, behin betiko onarpena eman
zitzaion eta Agurne Barruso, Maite Guridi, Mikel Elko-
roberezibar, Mikel Etxaniz eta Lauri Azkargorta izen-
datu zituzten, udalaren ordezkari UEMAren Batzar
Orokorrerako. Proposamena EAJen aurkako botoekin
eta gainontzeko zinegotzien aldeko botoekin onartu zen.

• ETXEBIZITZAK  S-3 Ozaetan eraikiko diren babes ofi-
zialeko etxebizitzen, garajeen eta trastegien zozketa egi-
teko arauak jasotzen dituzten oinarriak onartu ziren
ahoz batez.

• MOZIOA  PSE-EE-k “declaración Institucional ante
el atentado de ETA que ha costado la vida al brigada el
ejército D. Luis Conde de la Cruz en la localidad de San-
toña y ante los perpetrados por ETA el pasado domin-
go contra la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa y
la sede social de la Caja Vital en Vitoria-Gasteiz” izen-
burua zeraman adierazpen instituzionala onartzeko pro-
posamena bozkatu zen eta ez zen onartu. PSE-EE, EAJ
eta EA azaldu ziren alde eta gainontzekoak kontra.

• MOZIOA  Aralarrek mozio alternatiboa aurkeztu zion
goian aipatutako adierazpen instituzionalari eta ez zen
onartu. Aralarrek aldeko botoa eman zion, EAJ, PSE-
EE eta EA abstenitu egin ziren eta gainontzekoek kon-
tra bozkatu zuten.
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KULTURA
AGENDA
AZAROA > ABENDUA

•
> AZAROAK 27 / 19:00
Bergarako film laburren
3.lehiaketako filmen proiekzioa
/Zabalotegi aretoan. Dohain*

> AZAROAK 28 / 19:00
Bergarako film laburren
3.lehiaketako sari banaketa eta
filmen proiekzioa 
/Zabalotegi aretoan. Dohain*

AZAROA

* Ekitaldira sartu ahal izateko
txartela hartu beharko da Zabalotegi
aretoko leihatilan ekitaldi egunean.
Leihatila ekitaldia hasi baino ordu
bete lehenagotik egongo da irekita.
Aretoko aforoa betetzerakoan ez da
ekitaldira jende gehiago sartu ahal
izango. 

> AZAROAK 29 / 17:00
Angel Magoaren emanaldia,
Kutxaren laguntzarekin.
/Osintxuko ludotekan

ORDUTEGIAK: 
• ERAKUSKETAK / • Aroztegi aretoa / Asteartetik ostiralera: 18:00-20:30 / Larunbatetan: 12:00-14:00 / 18:00-20:30 / Igandetan: 12:00-14:00

• Kultura etxea / Astelehenetik ostiralera: 18:00-21:00 / Larunbatetan: 12:00-14:00

> ABENDUAK 6

Handitan

> ABENDUAK 7
Ezker eskuma

IKASTAROAK

> MASAJE IKASTAROA
2 orduko lau saio. Antolatzailea:
Jardun Euskara Elkartea.
(943763661)

> ABENDUAK 4 / 19:00
“Hegoamerika motoan, Che-ren
bidetik”. Angel Cuerdo
Galarragaren ikus-entzunezkoa.
Kutxaren laguntzarekin
/Zabalotegi aretoan. Dohain*

> ABENDUAK 5 / 22:30
Tearto Teatro taldearen “Diva di
Palo” antzezlana
/ Zabalotegi aretoan. 5 euro.

> ABENDUAK 6 / 18:00
“Handitan” antzerki emanaldia 
/ Zabalotegi aretoan. 3 euro.

> ABENDUAK 7 / 19:00
“Ezker eskuma” helduentzako
antzerki emanaldia 
/ Zabalotegi aretoan. 5 euro.

> ABENDUAK 12 
• Bergarako Orfeoiko umeen
kontzertua 
/ 19:00 / Zabalotegi aretoan. 2 euro.
• Euskadiko Orkestra
Sinfonikoaren kontzertua  
/ 22:30 / Udal pilotalekuan. 15 euro.

> ABENDUAK 13 / 20:00
Bergarako Orfeoia, Gabero eta
Ganbara Gazte taldeen kontzertua
/ Mariaren Lagundian

ABENDUA

> ABENDUAK 14 
Koadroen erakusketa eta
merkatua. Antolatzailea: Beart
Arte Elkartea. 
/ Domingo Iralan (euria eginez
gero San Martin plazako
arkupeetan)

> ABENDUAK 19
•  Gaztain erre eguna
Antolatzailea: Jardun Euskara
Elkartea.
•  Gabonetako 2.artisau azokaren
irekiera 
/ 18:00 / Munibe plazan
•  Bergarako Musika Eskolaren
gabonetako kontzertua
/ 18:30 / Udal pilotalekuan

> ABENDUAK 20 
• Gabonetako napar feria San
Antonio auzoan, Gure Ametsa
elkarteak antolatuta.
•  Gabonetako kontzertua  
/ 22:30 / Udal pilotalekuan. 5 euro.

> ABENDUAK 21
Artearen 3.merkatua eta txistorrak
dastatzea San Antonio auzoan,
Gure Ametsa elkarteak antolatuta.

> ABENDUAK 24 
Herriko hainbat talde kantuan
Bergarako kaleetan

> ABENDUAK 14
Umeentzako saioa: Horton / 17:00
Helduentzako saioa: Juno / 19:30

> ABENDUAK 20
Umeentzako saioa: Kung Fu
Panda / 17:00
Helduentzako saioa: Indiana
Jones y el reino de la calavera de
cristal / 19:30 / 22:30  

> ABENDUAK 21
Umeentzako saioa: Kung Fu
Panda / 17:00
Helduentzako saioa: Indiana
Jones y el reino de la calavera de
cristal / 19:30 

ERAKUSKETAK

Aroztegi aretoa

> BERBILDU SEILU ETA
BILDUMAZALEEN ELKARTEAREN
ERAKUSKETA
abenduaren 5etik 14ra

> BEART MARGO ELKARTEAREN
ERAKUSKETA
abenduaren 19tik 28ra

ERAKUSKETAK

Aroztegi aretoa

> MANU MUNIATEGIANDIKO-ETXEA
MARGOLARIAREN ERAKUSKETA
azaroaren 7tik azaroaren 30era

Kultura etxea

> JUANJO ALTUNAREN IKASLEEN
MARGO ERAKUSKETA
azaroaren 7tik 21era

•  Olentzaro eta Mari Domingiren
kalejira 
/ 17:00 / Harrera egitea: Merkatu
aurrean 17:15ean. Ondoren
kalejira Bergarako kaleetan. 

> ABENDUAK 27 / 19:00
“Circ-cabaret Armando Rissotto”,
Nartxi Azkargortaren txotxongilo
emanaldia  
/ Zabalotegi aretoan. 5 euro.

> ABENDUAK 28 / 18:00
Nerabeentzako antzerki
emanaldia 
/ Zabalotegi aretoan. 3 euro.

GABONETAKO JOLAS PARKEA

> Abenduaren 26tik 28ra 
Ordutegia: 16:00 – 19:30
Labegaraietako kiroldegian.
Eguneko sarrera: 3 euro.

ZINE EMANALDIAK / Zabalotegin

• Umeen saioa: 2¤
• Helduen saioa: 3¤
• Leihatila saioa bakoitza baino
ordubete lehenago irekiko da.

> ABENDUAK 13
Umeentzako saioa: Horton / 17:00
Helduentzako saioa: Juno 
/ 19:30 / 22:30  


