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EDITORIALA 03BERGARA
2009ko azaroa

A
gintaldia hasi genue-
netik, bergararron
partaidetzari sekula-
ko garrantzia eman

nahi izan diogu Bergarako Uda-
leko gobernu taldea osatzen
dugunok. Horregatik, agintaldia
hasi bezain laster, parez pare
zabaldu genituen udaleko
batzorde informatiboetako ate-
ak; interesa zuten herritarrek
udaleko eguneroko lan jardu-
nean modu aktiboan parte har-
tu zezaten. Horrez gain, herri-
tarrekin harreman zuzena iza-
teko eta gure proiektuen eta
egitasmoen berri emateko, hain-
bat bilera egin ditugu udaleko
pleno aretoan. 

Irailetik aurrera, agintaldi
erdia igarota, hainbat arloen
gaineko bilera zabalak egin ditu-
gu herriko kolektibo ezberdi-
nekin; orain arte egindako lana-
ren balorazioa egin eta datozen
bi urteotarako lehentasunak
jasotzeko. Herriko hainbat

kolektibok hartu du parte eta
balorazioa egiteaz gainera, agin-
taldia bukatu bitartean egin
beharreko proiektuen inguruko
informazio baliagarria jaso
dugu. 

Herritarren partaidetza bul-
tzatzeko ekimenen harira, dato-
zen egunetan herri partaide-
tzaren inguruko esperientzia
berri bat bultzatu nahi dugu.
Izan ere, bergararron iritzia eza-
gutu nahi dugu proiektu eta eki-
men konkretuak aurrera era-
mateko. Gipuzkoako Foru
Aldundiaren laguntzarekin, Azti-
ker eta Gizaker enpresek iker-
keta bana egingo dituzte. Alde
batetik, bergararrok jasotzen
dugun kale garbiketa zerbitzua
egokia den ala ez galdetu nahi
dugu. Izan ere, zerbitzu hori
zuzenean udalak ematearen
aukera aztertzen ari gara. Era-
bakiak hartu aurretik, ordea,
kale garbiketaren inguruko gal-
deketa egin nahi dugu.

Bestalde, kultura azpiegitu-
ren premia dugula jakina da.
Zabalotegi baino edukiera han-
diagoko areto baten beharra
ikusten dugu askok, baina
horrek zehaztasuna behar du.
Orain egingo dugun partehar-
tze-prozesuaren bitartez, jakin
nahi dugu benetan zeintzuk
diren arlo horretan ditugun
beharrak eta erabakia hartu bai-
no lehen bergararron iritzia jakin
nahi dugu. 

Udal gobernua osatzen
dugunon aldetik, herritarrei
esan nahi diegu ateak parez pare
zabalik dituztela, gerturatu dai-
tezela eta egin ditzatela propo-
samenak. Guztion artean eta
guztion lanari esker Bergara
eraikitzen jarraituko dugula.
Udal gobernua osatzen dugu-
nok, behintzat, argi dugu lane-
an jarraituko dugula Bergara
eta bergararren alde.

Herritarren
partaidetza
bultzatu
UDAL GOBERNU TALDEA

El ayuntamiento quiere
promover la participación
ciudadana en Bergara

En este número de la revis-
ta municipal, los responsables
del ayuntamiento dan a cono-
cer el nuevo proyecto de parti-
cipación ciudadana que se pon-
drá en marcha este mismo mes. 

En colaboración con la
Diputación Foral y con el fin de
recoger la opinión de los ber-
gareses acerca de la actuación

del ayuntamiento en varios
ámbitos, se realizarán unas
encuestas. La primera cuestión
será el futuro equipamiento
cultural. El Ayuntamiento quie-
re contar con la opinión de la
ciudadanía para definir un pro-
yecto.

En lo que se refiere a los
temas urbanísticos, la alcalde-

sa Agurne Barruso ha querido
aprovechar este número de la
revista municipal, para detallar
el curso de las obras que en la
actualidad se están ejecutando
en varias zonas del centro y
adelantar futuros proyectos.
Con todo ello, el ayuntamien-
to pretende peatonalizar el cen-
tro del pueblo.

Erabakiak hartu
baino lehen, 
bergararren iritzia
jakin nahi dugu

MOTZEAN
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04 GAI NAGUSIA

Zeintzuk dira udalaren egitas-
moak hirigintza arloan?
Aurten amaitutako Hirigintza
Plan Orokorra garatu nahi dugu.
Era berean, obra handiak dau-
de, baliabide handiagoak eska-
tzen dituztenak. Horien artean,
alde zaharra oinezkoentzat ego-

AGURNE BARRUSO
BERGARAKO ALKATEA

kitu eta herriko auzoetan dituz-
ten hainbat gabezia konpondu
nahi ditugu. 

Noiz erabili ahal izango dira
Boluko igogailuak?
Aurten ez da obra hori bere oso-
tasunean bukatuko. Aurreikusi

ezinezko hainbat arazo izan dira,
eta gutxienez, datorren urteko
urtarrila ere behar izango dugu
Boluko proiektuarekin guztiz
amaitzeko. Gabonetarako, aldiz,
lau igogailuetatik hiru martxan
izatea nahi dugu. 

Nortzuk izango dira igogailu
horien onuradunak?
Proiektu hori garatzeko bi arra-
zoi daude oinarrian. Atariz ata-
ri aztertu ondotik, Bolu irisga-
rritasun arazo handiko auzoa
zela ikusi genuen. Atari gehienek
dituzte oinez iristeko arazo han-
diak. Ondorioz, herrigunera eto-

ERDIALDEA OINEZKOEN GUNE
BILAKATZEA ERRONKA NAGUSIA

rri nahi badute, bertako bizila-
gunak autoa hartzera behartuta
daude eta horrek herrian mugi-
kortasun arazoak eragiten ditu.
Hala, zeharka bada ere, gainera-
ko biztanleek ere irabazi egiten
dute Boluko auzokideak erdial-
dera oinez etorrita. 

Irala kaletik etorrita San Mar-
tin plazarako sarbidea txu-
kuntzen ari zarete,zein da obra
horien helburua?
Irala kaleak hiru proiektu zituen:
oinezkoentzat bilakatzea, Irala
kaletik plazarako igoera eta,
azkenik, Irizar etxerantz doan

“Gure ustez egin beharreko obra batzuen
proiektuak idaztea erabaki dugu, baliabide
ekonomikoak daudenean egin daitezen”

“

”
Mugikortasunarekin lotutako zenbait proiektu burutzen ari

da Bergarako Udala. Horien artean daude, Boluko igogai-

luak, Bideberriko obrak eta Domingo de Irala kalea. Hala,

herriko alde zaharra oinezkoentzat egokitu eta auzoetan

dauden zenbait gabezia konpontze-aldera bideratu nahi

dituzte ekimenok. Arazo ekonomikoen ondorioz, udalak

zailtasunak izango ditu datozen urteotan udal-gastuari

eusteko eta are gehiago inbertsioak egiteko. Hala ere, egin

beharreko obra batzuen proiektuak idaztea erabaki dute,

baliabide ekonomikoak daudenean egin daitezen. Alkateare-

kin egin dugu hitzordua, Hirigintza arloaren gainean hitz

egiteko.
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“Boluko lau igogailuetatik hiru, Gabonetarako
martxan izatea nahi dugu”

lotutako lanak egiten ari gara.
Ibargarai kalea bi norabidekoa
izatea nahi dugu, Masterreka
kalerainoko tarte horretan
behintzat. Proiektu horrek urte
asko egin ditu udalean, izan ere,
erreka desbideratu dugu ingu-
rua hobeto antolatu ahal izate-
ko. Erdigunera Zubitxa aldetik
etorriz gero, arazo ugari ematen
zituen kalea zen. Hala, Berga-
rako kale nagusia bihurtuko da
Ibargarai. 

Aipatutakoak E planaren
barruan dauden obrak dire-
nez, amaitzeko epe zehatza
izango duzue, ezta?
Halaxe da, bai. Berez, urte amaie-
rarako amaituta egon behar dute.
Hala ere, hiru hilabeteko luza-
pena eskatzeko aukera dugu.
Beraz, horren araberakoa izan-
go da amaitze data. 

bidea. Bigarren hori konpon-
tzeko hainbat eskaera jaso geni-
tuen, irisgarritasun aldetik oso
gaizki zegoela argudiatuz. Bes-
teak beste, gurpildun aulkiek
aldapa igotzeko arazo ugari
zituztelako. Obraren hedape-
na, aurrekontua eta eragina iku-
sita, lehenbailehen egitea era-
baki genuen. 

Noiz amaituko duzue proiek-
tu hori?
Urriaren erdialdean azken fase-
ari ekin diogu. Modu horretan,
jabeek beren terrazak egokitzea
espero da, baita zementatuta
dagoen alderdiari galtzada-
harria jartzea ere. Beraz, azaro-
aren erdialde inguruan proiek-
tu horrekin amaitzea espero
dugu. 

Bideberrin, berriz, zein lan
mota egiten ari zarete?
Han ere mugikortasunarekin

Zeintzuk dira udalaren erron-
ka nagusiak hirigintza arloan
datozen urteotan? 
Une honetan arazo ekonomiko
larria dugu, horregatik ez dugu
baliabiderik izango datozen
urteotako erronkak garatzeko.
Bestalde, gure ustez egin beha-
rreko obra batzuen proiektuak
idaztea erabaki dugu, baliabide
ekonomikoak daudenean egin
daitezen. Proiektu garrantzitsu
bat Alde Zaharreko Plana da,
honek Plan Generalaren barruan
alde zaharra egituratu eta arau-
tuko du.

Zeintzuk dira obra horiek?
Dagoeneko, San Pedroko eta
Arte kaleko obrak, eta goiko pla-
zaren ingurua amaitzeko proiek-
tuak idatzita dauzkagu. Beste-
tik, Ibaiondo poligonoan erre-
ka aldera ematen duen bidea
txukuntzeko eta urbanizatzeko
proiektuaren erredakzioa buka-
tzen ari gara orain. Martoko gai-
neko lursail batean egokitu nahi
den aparkalekuaren proiektua

ere badago. Egitasmo horren
idazketa, ordea, esleituta dago
eta hilabetean egingo da proiek-
tua. Eta azkenik, Hirigintza eta
Ingurumen arloetako bide
gorrien proiektua; Altos Hor-
nos-eko kiroldegitik Agorrosi-
nerako ibilbidean egokituko den
bide gorria, hain zuzen ere.

Udalaren asmo nagusia da
Bergarako erdialdea aldatzea
edo oinezkoentzat egokitzea,
ezta?
Oso garrantzitsua iruditzen zai-
gu Bergara herri atsegina izatea.
Eta erdialdea atsegina ez zela
ikusi ondotik, mugikortasun
plana egin genuen, Bergarako
erdi aldea oinezkoentzat egoki-
tzeko hainbat proposamene-
kin. Bideberriko obrak lotura
zuzena du egitasmo horrekin,
trafikoa erabat desbideratzeko
egin baita. Angiozar eta Osintxu
auzoetan ere, zenbait egokitza-
pen egiteko proposamenak jaso
ditugu. Hala ere, proiektu horiek
oraindik ez ditugu idatzi. 

Boluko igogailuen obrak.

Irala kaletik plazarako obrak.
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Zer egingo du udalak ordu-
tegiz at eta ontzietatik kanpo
zaborrak utzi ez daitezen?

Zaborrak uzteko tokiak eta
egunak ez direla errespetatzen
ikusi du udalak. Edukiontzi
askotan kanpoan izaten da pol-
tsa ugari, eta horrek kalte uga-
ri eragiten die inguruko bizila-
gunei. Zaborrak usain txarra
sortzeaz gain, ez da batere atse-
gina kaleetan kartoiak edo pape-
rak edozein modutan botata
ikustea. Neurri gogorragoak har-

Nahiko kaskarra da Bide-
kurutzeta kaleko 46. zenba-
kiaren etxeko begiratokiaren
egoera.Erortzear dagoela diru-
di eta arriskutsua izan daite-
ke haren azpitik igarotzen den
jende kopurua kontuan har-
tzen bada.

Noiz konponduko ditu uda-
lak igerilekuko txirristan dau-
den zirrikituak?

Udal kirol zerbitzukoek ez
ditugu zirrikiturik ikusi. Jolas
igerilekua ireki zenean, hainbat
konponketa egin behar izan
genituen. Txirristaren gaineko
hainbat kexa jaso ondoren hura
egin zutenekin batera, goitik

Galderak jasotzeko aldizkaria@bergara.net helbidean edo udaletxe atariko postontzian.
Ez da komeni 200 karaktere baino gehiagoko galderak bidaltzea. Galdera guztientzat lekurik ez bada, hurrengo zenbakirako gordeko dira.

GALDERAK

beherako azterketa egin genuen;
eta ez dugu zirrikiturik aurkitu.
Ezta marruskadurak sortzen
dituen punturik ere. Hodien arte-
ko atalek lotura berezia dute,
eta daudenak araudi barruan
egon arren, udaletik lotura zehatz
horiek eskatu ziren besteak bai-
no gogorragoak zirelakoan.

Martin Etxeberria / 
Kirol batzordeburua

Etxebizitza horren balkoia
eta begiratokia jabetza pribatu-
koak dira. Hala ere, begirato-
kiaren egoera ikusita, udala lane-
an ari da etxearen jabeak hori
konpondu dezan.

Agurne Barruso / 
Alkatea eta Hirigintza

batzordeburua

tu ordez, komunikazioa eta elka-
rren arteko errespetua bultza-
tu nahi ditu udalak, horrelako-
ak gerta ez daitezen. Hala ere,
horrelakoak egiten beti berdi-
nak izaten direla ikusita, neu-
rriak ezarri beharko dizkie uda-
lak pertsona horiei. Zaborrak
botatzeko ordutegia eta tokiak
errespetatu behar direla uste
du udalak, guztion onerako bai-
ta.

Enara Minguez / 
Gobernazio eta Kultura

batzordeburua

Zergatik egon da itxita abuz-
tuan Udal Liburutegia? Eta zer-
gatik ez da zabaltzen abuztuan
arratsaldez eta azterketa
garaian, berriz, asteburuetan?

Abuztuaren 10etik 22ra bitar-
tean itxita egon zen Bergarako
Udal Liburutegia, baina abuztu-
ko gainontzeko egunetan zaba-
lik, 8:30tik 13:30ra. Uztailean,
berriz, 18:30tik 21:30ra ere zaba-
lik egon zen. Gainera, Udal Igeri-
lekuan liburutegiak uda osoan
emandako zerbitzua 15:00etatik
18:00etara zabalik egon dela aipa-
tu behar da. Aurten izan da uda-
ko ordutegia zabaltzearen ingu-

ruan jasotako lehenengo eskae-
ra, eta udalak badaki garai berrie-
kin eskaerak eta beharrak alda-
tuz doazela. Hala, liburutegiko
giza baliabideak eta ekonomi-
koak aztertu ondotik, egindako
eskaerei erantzuten saiatuko da.
Alabaina, uda osoan goiz eta arra-
tsaldez zabalik edukitzea zaila
da; izan ere, egungo egoera eko-
nomikoak ez du errazten horre-
lako proposamen bat bideratzea.
Datuei dagokienean, uztail eta
abuztu bitartean 3200 mailegu
egin ditu liburutegiak, iaz baino
500 gehiago. 

Mikel Elkoroberezibar / 
Ondare eta Turismo batzordeburua
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Bide horretatik jarraitzera
animatzen dugu udala

Azken bi urteotan kirol arlo-
an udalak egindako kudeaketa,
instalazioen arloan batez ere,
positiboki baloratzen du Bergara
Kirol Elkarteak. Hala eta guztiz
ere, oraindik hainbat gabezia
ikusten ditugu. 

Herriko kirol erakundeen
ekarpena behar den bezala balo-
ratzea da horietako bat, Berga-
ra Kirol Elkarteko hainbat taldek
(pilota, eskubaloia, saskibaloia,
futbola) udalerrian eta herrita-
rren gainean duten eragin sozia-
la kontuan izanda. Astean biz-
pahiru alditan entrenatzen dute
500-600 gaztek udalaren eta gure
instalazioetan. Beste 50 bat per-
tsonen (entrenatzaileak eta
laguntzaileak) borondatezko
lana ere gehitu egin behar zaio
horri. Are gehiago, Gipuzkoako
eta Euskal Herriko toki askota-
ra Bergara izena eramaten dute
asteburuetan. BKEren moduan,
beste kirol erakunde batzuek ere
(piraguismoa, gimnasia errit-
mikoa, borroka-arteak…) gaz-
teriaren heziketa eta kirolareki-
ko zaletasuna pizten dihardute. 

Nahiz eta azken bi urteotan
udalak biztanle eta kirol entita-
teen partaidetza indartu duen,
beti dago gehiago egiteko. Horre-
gatik, bide horretatik jarraitze-
ra animatzen dugu udala, ego-
era ekonomikoa ona ez den
arren. Guztion artean aurrera-
pausoak eman beharko geni-
tuzke, Ipintzako harmaila edo
estalpea, areto-kirolentzako ins-
talazio funtzionalak edo bide-
gorriak bezalako azpiegiturak
egiteko, tituludun kirol tekni-
kariak erakartzeko eta erakun-
dearen barne-antolakuntza piz-
teko; hutsune handia baitugu,
orokorrean.

Juanje Alberdi
BKEko lehendakaria

Tener en cuenta 
la realidad humana

Con la experiencia adquirida
en proyectos de acogida y acom-
pañamiento e inserción de per-
sonas en riesgo de exclusión,
constatamos que la evolución de
la población y la sociedad con-
lleva a un desarrollo de políticas
públicas en nuevos espacios
sociales, generando así nuevas
necesidades que requieren nue-
vas respuestas. 

La migración implica trans-
formaciones y problemáticas a
diferentes niveles (individuales,
relacionales, estructurales, cul-
turales…), así también, las res-
puestas e intervenciones serán
peculiares y particulares en cada
caso.

¿Cómo esperamos que res-
ponda la administración públi-
ca, a las exigencias de atención e
incorporación a la sociedad de la
población extranjera en nuestro
municipio? Desarrollando actua-
ciones encaminadas a atender de
manera eficiente (acogida) a este
colectivo, poniendo a su alcance
recursos que a cada cual perte-
necen en su caso y teniendo en
cuenta que los trámites admi-
nistrativos deben cumplirse sin
que se prolonguen en el tiempo. 

En primer lugar, tiene que
haber un diagnóstico de situación,
conocimiento del proceso migra-
torio local y de las necesidades
sin resolver que puedan existir. Ese
conocimiento permitirá la pla-
nificación y transmisión de infor-
mación (de doble dirección) a tra-
vés de los medios adecuados.
Desde ese mismo conocimiento,
se plantearán ideas y soluciones
para resolver problemas que se
puedan presentar. 

Creemos que el Ayunta-
miento de Bergara se encuentra
en la primera fase, demostrando
voluntad y cierto interés por cono-

cer y reconocer la realidad migra-
toria y de las organizaciones rela-
cionadas. Confiamos que además
del manejo de datos, tengan en
cuenta la realidad humana.

Gloria Sampietro
Inserción Bergara

Cosas como estas le dan vida
al pueblo

Como participe del proyecto
Goiko Rock estoy mas que con-
tento con el trabajo realizado por
este Gobierno y por la alcaldesa
en particular. Esta claro que hoy
en día hay muchos Gobiernos y
políticos que prefieren dejar a un
lado a la juventud y preocuparse
por otros temas. Sin embargo, y
como en este caso, hay que reco-
nocer el trabajo de los que se pre-
ocupan por la juventud. Por todo
ello, vaya por delante mi gratitud
por el trabajo realizado.

Yo he pasado muchos años
detrás de un local para poder
ensayar, y lo he intentado en
muchísimas ocasiones, pero fue
imposible mientras duro el man-
dato de Victoriano Gallastegi.
También me toco de cerca el tra-
to que recibió la gente del Gaz-
tetxe, y no fue precisamente muy
bueno.

Me gustaría dar un último
punto de vista relacionado a los
permisos para crear espacios
musicales y culturales en las terra-
zas de los bares. Fue una sorpre-
sa cuando el Ayuntamiento dio
el sí a la propuesta del Biko para
poner música en la terraza. 

Cosas como estas le dan vida
al pueblo y hay gente que esta dis-
puesta a presentar proyectos,
para qué mas espacios de este tipo
se crean. Para mi, la labor hasta
ahora ha sido muy positiva. 

Gorka 
Goiko Rockeko kidea

Kultura eskaintza txikia

ANV agintean egotea oso
positiboa iruditzen zait, baina era
berean, eta normala den moduan,
uste dut badaudela hobetu beha-
rreko gauza asko. Kulturari dago-
kionez, hutsune oso handia ikus-
ten dut. Ni Elorrixokoa izanda,
uste dut askoz eskaintza hobea
dugula arlo horretan. Elorrixon
hamaika ekitaldi egoten dira urte-
an zehar: antzerkigintza, dantza,
musika, erakusketak... Bergarako
eskaintza pobrea dela esango
nuke. Musika arloan ere arazoak.
Musika bultzatzeko nahikoa ote
da Goiko Rock eraberritua elkar-
te baten esku uztea, gainera eze-
lako finantziaziorik barik? Zein da
Bergarako Udalaren plangintza
hurrengo urteetarako? Bergara-
ko musikariak bultzatzeko? Nahi-
ko argi dago arlo hori oso kezka-
garria dela. Jaietan be aurrekon-
tu aldetik, bigarren mailako
taldeek jo zuten. Gaztetxea ez da
porroak erretzeko lekua bakarrik.
Ganora apur bat eta ardura gehia-
go eskatu behar zaie bertako gaz-
teei, hobeto kudeatu dezaten.
Erret Mintegiko eraikina erabil-
tzearen asmoa ona da, baina ze
dirurekin? Beste ekintza kultura-
letatik murriztutakoarekin?
Behintzat etorkizuneko bergara-
rrek ezingo dute esan ez dutenik
ganorazko liburutegia.

Kultura alde batera utzita,
beste zenbait arlo aipatzea ere gus-
tatuko litzaidake. Aparkalekuena
arazo potoloa da. Gaitza kon-
pontzeko, ordea, zerbait egin
behar da. Kiroldegia oso ondo
dago, bikaina da. Baina berau ote
da beste gauza guztietarako diru-
rik ez egotearen arrazoia?

Kaleak konpontzen ere ari da
udala. Ondo. Baina gogoratu kotxe
gehiegi dagoela Bergaran eta ego-
era sostengaezina dela. 

Oier
Goiko Rockeko kidea

HERRIKO ELKARTEEN IRITZIAK



08. zenbakia I Udal aldizkaria I   BERGARA

ELKARTEEN TXOKOA

08 GURE BERGARA BERGARA
2009ko azaroa

Hasiera batean atletismoa eta
txirrindularitza bultzatzen
zituen Lokatza txirrindularitza
elkarteak. Alabaina, atletis-
moak bere bideari bakarrik ekin
eta 1976.urtean,txirrindulari-
tza elkarte bezala sortu zen.
Ordutik hona, 30 urte baino
gehiago egin ditu Lokatzak Ber-
garako,Antzuolako eta Elgeta-
ko neska-mutikoentzat txi-
rrindularitza eskola antolatzen.

KIROL “GOGORRA” 
Gaur egun, Lokatza txirrindu-
laritza eskolan Gipuzkoa mai-
lako lasterketetan parte hartzen
duten hiru talde daude: infan-
tilen taldea, kadeteena eta gaz-
te mailakoa. Hala ere, azken bi
taldeek bat egin dute; bakoi-
tzean gazte gutxi dago-eta. Pello
Garitano Lokatza elkarteko kide-
ak adierazi digunez, geroz eta
gazte gutxiago dago txirrindu-
laritzan aritzeko prest, izan ere,

Lokatzak 30 urtetik gora egin ditu,
txirrindularitzaren aldeko zaletasuna bultzatzen

LOKATZA TXIRRINDULARITZA ELKARTEA

Discipulis, sed etiam mag.

2008ko maiatzean Altos Hornosen ospatutako lasterketako infantil mailako saridunak.

“gogorra da txirrindularitza egi-
tea”. Horregatik, txirrindulari-
tzan murgiltzera bultzatu nahi
ditu gazteak Garitanok. 

Elkarteak 170 bazkide ditu
eta egoitza estreinatu berri du
Anbulatorio ondoan. Antola-
tzen dituzten ekintzetan, herri-
tarren partehartze handia ego-
ten dela dio Garitanok. “Ez dago
Gipuzkoan urtean hainbeste
lasterketa antolatzen dituen
txirrindularitza elkarterik”.
Lokatzak maiztasun finkoa
duten zortzi lasterketa antola-
tzen ditu. Gorlara igoera, maia-
tzaren 1ean egiten duten kade-
teen lasterketa, Pentekoste
saria, San Martingo saria eta
ziklo krosa, besteak beste. 

Gainera, elkarteak ere bere
web-bloga du: goiena.net/blo-
gak/lokatza. “Horiek guztiak
antolatzeak lan handia eskatzen
du, baita aurrekontua ere”, dio
Garitanok.

koa dela adierazi nahi dute Loka-
tzako kideek. Herritarren kon-
promisoa eta partehartzea sus-
tatzeko, urtero afari herrikoia
egiten dute Gorlan. Aurten ere
ez da ospakizuna faltako eta
hilabete honetan egingo dute.
Urtero 100-120 pertsona ingu-
ru elkartzen dira bertan, txi-
rrindularitzaren aldeko topa egi-
teko.

ESFUERZO Y 
COLABORACIÓN

La Asociación de Ciclismo
Lokatza lleva más de 30 años
al frente de la escuela de ciclis-
mo. La escuela ofrece forma-
ción a jóvenes de Bergara,
Antzuola y Elgeta de entre 12
a 18 años. Aunque en sus
comienzos (1976) impulsó
también el atletismo, hoy día
Lokatza organiza de manera
habitual sus ocho competi-
ciones de ciclismo. No hay en
Guipúzcoa asociación de ciclis-
mo que organice tantas carre-
ras como Lokatza; por eso, con
esfuerzo y colaboración, segui-
rán trabajando por recuperar
el sólido movimiento que había
entorno al ciclismo hace un
tiempo en Bergara.

SENDOTASUNA
BERRESKURATUZ 
Une honetan Gipuzkoako itzu-
lia Bergaran amaitzeko propo-
samena egin dute,  baina
momentuz erabakitzeke dago.
Izan ere, hori antolatzeak 72.000
euro kostatzen du eta “krisi
garaian gaudenez, zaila izango
da”. Garai batean Bergaran zego-
en txirrindularitza mugimendu
sendoa berreskuratu nahi du
elkarteak, horregatik, herrita-
rren parte hartzea ezinbeste-

Elkarteak 170 
bazkide ditu eta
antolatzen dituzten
ekintzetan, 
herritarren parte 
hartzea handia da

Pello Garitano, elkarteko kidea.

PELLO EGUNA

Urriaren 18an Bergarako
herriak Pello Garitano omen-
du zuen. Antolatzaile lanetan
herriko kulturaren zein kiro-
laren alde egindako lanaga-
tik, herritarren onarpena jaso
zuen Garitanok omenaldi
hunkigarrian.
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UDAL ARTXIBOAK SINATUA

Azaroaren 13an zabalduko
da Aroztegi aretoan,On Serafin
Esnaolak ateratako argazkien
aukeraketarekin prestatutako
argazki-erakusketa. Bergarak
eta bergararrek urteotan izan-
dako bilakaeraren erakusle
izango da Aroztegiko erakus-
keta.Izan ere,On Serafin Esna-
olak bere argazki makinarekin,
eta baita pelikulak filmatzeko
makinarekin ere, herritarrak,
ume,gazte zein adinekoak,eki-
taldiak, mendi-irteerak eta
askotariko ekitaldiak jaso zituen
bere ikuspegi bereziarekin.

MIGUEL ANGEL
ELKOROBEREZIBAR
Miguel Angel Elkoroberezibarrek
On Serafinekin izandako adiski-
detasunagatik material hori guz-
tia jaso zuen. Eta iaz, Miguel
Angelek Bergarako argazkien
dohaintza egin zion udalari;
argazki mordoa dira: 3500 baino
gehiago. Erakusketaren antola-
keta Miguel Angel Elkoroberezi-
barren esku egongo da eta Ber-
garako Udal Artxibotik bideratu
da. Izan ere, Horrenbeste argaz-
kiren artean aukeraketa egitea ez
da lan erraza izan, eta Udal Artxi-
boak eta Miguel Angelek lan han-
dia egin behar izan dute. 

1964TIK AURRERA
BERGARAN
On Serafin Esnaola 1964. urtean
etorri zen Bergarara San Pedro
parrokiko apaizaren laguntzaile
gisa. Herriko bizitzan eta giroan
murgildu zen eta, ateratako argaz-
kien bidez, horren guztiaren tes-
tigantza utzi digu. Erakusketan
80 argazki inguru izango ditugu
ikusgai. Herriko beste apaizekin
zuen harremana erakutsiko dute
argazki askok. San Antonio auzo-
an bizi zen eta bertako ermitan
meza ematen zuen. Umeenda-
ko katekesia, txangoak eta jaiak
ere antolatzen zituen. 

On Serafin Esnaolaren argazkilaritza lana
ikusgai Aroztegi aretoan 

ON SERAFIN ESNAOLA

1964an etorri zen
Bergarara San Pedro
parrokiako apaizaren
laguntzaile gisa

San Antonioko jaiak. 1965. Bergarako Udal Artxiboa
(Miguel Angel Elkoroberezibar fondoa). Egilea: Serafin Esnaola

Bergarako Udal Artxiboko bilduma (Arretxe anai-arrebak). 1980 inguru.

On Serafinek bultzatu edota
parte hartutako kultura eta gizar-
te-ekimenen lekuko direnak ere
ikusiko ditugu. Besteak beste,
Koldo Eleizalde ikastolaren sorre-
ra, Pol-pol mendizale taldearen
sorrera eta antolaketa. Askok eta
askok ezagutu zuten Pol-pol
elkartean hainbat ekintzatan par-
te hartzen: ibilaldi neurtuak zire-
la, kanpaldiak zirela edo domi-
nak partitzen. Horien guztien
informazio grafikoa eskainiko
du erakusketak.

Bergarako Pazkoetako argaz-
kiak, elkarteak, dantza txapelke-
tak. Denetik ikusi ahal izango
da. Artxibotik argazki erakuske-
ta hau ikustera animatu nahi zai-
tuztegu, gozatuko duzuelakoan.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DON SERAFINEN 
BERGARA 1964-1992”

El 13 de noviembre y coinci-
diendo con la inauguración de
la exposición con las fotogra-
fías de Don Serafin Esnaola,
Miguel Angel Elkoroberezibar
presentará el libro sobre la vida
de Don Serafin en la sala Aroz-
tegi. La publicación, que ha
contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Bergara,
recoge fragmentos de la vida
de Esnaola, así como entre-
vistas de todos los alcaldes de
Bergara desde 1976 hasta nues-
tras fechas. El libro se vende-
rá el mismo día de la inaugu-
ración en la propia exposición
y también en el Archivo Muni-
cipal, al precio de 10 euros.
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GIZARTEA / EUSKARA

Urrian hasi ziren Bergarako Egune-
ko Zentroa handitzeko obrak. Boni
Laskurain pasealekuko jubilatuen
etxearen  instalazioak berrituko dituz-
te eta Eguneko Zentroko plaza kopu-
rua 10etik 25era handitzea da proiek-
tuaren helburu nagusia. Horrela,zen-
troko erabiltzaileek zerbitzu hobea
jasoko dute, leku gehiagorekin eta ero-
soago.

Eguneko zentroa handitzeko obrak hasi dira Boni Laskurainen

EGUNEKO ZENTROA

Hasi da ikasturtea Udal
Euskaltegian

Urriaren 1ean ekin zion Udal
Euskaltegiak 2009-2010 ikastur-
teari, eta, oro har, harrera ona izan
du. Goizeko, bazkalosteko eta
iluntzeko taldeak osatu dira, has-
tapen mailakoak zein lehen, biga-
rren eta hirugarren mailako azter-
ketak prestatzeko taldeak. Berri-
kuntzen artean, berriz, laugarren
mailako ikastaroa dago aipatze-
ko; EGA baino maila altuagoko
titulua eskuratzeko ikastaroa,
hain zuzen ere. Urritik ekainera
bitartean egingo da ikastaroa,
astean bitan. Ikastaroak hasita
egon arren, oraindik izena ema-
teko aukera dagoela gogoratu
nahi du udalak. Horretarako, eus-
kaltegira bertara (Zabalotegi, 13)
jo edota 943764453 telefonora
deitu behar da.

LABURRAK

Familia mailan droga arazoen pre-
bentziorako zerbitzua urtebete luza-
tuko du Bergarako Udalak. Drogen
gehiegizko kontsumoa egon daiteke
lotuta norberaren gaitasunekin, balio
garrantzitsuekin eta osasunerako
jarrera positiboak ez bereganatzea-
rekin. Norbere garapenean garrantzi
handia du familiak, eta askotan, lagun-
tza eta orientabideen premian ego-
ten da bera ere. Horregatik, familiari
laguntza ematea premiazkoa da.

Urtean ‘Gurasoak’ aldizkariko lau
zenbaki argitaratzen ditu udalak, hiru
adin tarteko haur eta nerabeentzat (0-
5, 6-11 eta 12-18) informazioa hela-
razteko. Adituei egindako elkarrizke-
tak, gurasoen galderen erantzunak,
prebentziorako materialei buruzko
aipamenak eta gurasoentzat antola-

Urtebete luzatuko dute
Familientzako Orientazio Zerbitzua 

FAMILIENTZAKO ORIENTAZIO ZERBITZUA

tutako hainbat ekintzen berri ematen
da aldizkarian. Ikasturtean zehar ere
prebentzio gaiekin lotutako hainbat
hitzaldi, bilera edota mintegi egiten
dira gurasoekin batera eskoletan.

Bi urtetan 168 kontsulta jaso dira.
Telefonoz, posta elektronikoz edo
posta arruntez egin daitezke kon-
tsultak. Telefonoz: ostegunetan
11:00etatik 12:00etara eta 16:00etatik-
17:00etara, 944051549 telefonora dei-
tuta. Posta elektronikoz, berriz, Ber-
garako Udaleko web orrian dagoen
Etxadiko web orriko loturan, eta Etxa-
diko web orrian erabiltzaileek ‘Fami-
lientzako galdetegia’ aukeratu behar-
ko dute. Gutunak, berriz, honako hel-
bidera bidali behar dira: ETXADI.
Maximo Agirre, 18(bis) 5. solairua,  10.
saila. 48011 Bilbo.
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Bergarako Udal Gobernuak gerriko
berde bat egin nahi du herrian. Gerri-
ko berde horrek zeharkatuko ditu pai-
saia eta ekologia aldetik balore han-
diak dituen herri inguruko espazioak.
Era berean,  kirol aisialdirako erabil-
tzeko egokiak diren lekuak batuko
ditu sortuko den ibilbideak. 

Naturgintza Fundazioak aztertu
zuen proiektuaren bideragarritasuna
2006an. Txostenaren arabera, Berga-
rak aukera apartak ditu eta bi gune

Natura eta kirola uztartuko ditu Bergarako
gerriko berdeak

GERRIKO BERDEA

aurreikusten zituen gerriko berdearen
ezarpenerako aproposak: San Mar-
tzial eta goiko trenbidearen eremua. 

Proiektuak aukera asko emango
ditu paisaiaren kalitatea hobetzeko
eta natura ingurune interesgarriak
elkartuko ditu. Azken finean, proiek-
tuaren helburua da kirola eta aisial-
dia uztartzeko eremua sortzea. Beti ere,
naturaren kontserbazioa bultzatuz eta
ingurumenaren ezagutza eta sentsi-
bilizazioa hedatuz.

Bisitari kopuruak gora egin
du aurtengo udan

Bergarako Udal Turismo bule-
goan kontsultak egin dituzten
turisten kopuruak gora egin du
aurtengo udan. Ekainaren hasie-
ratik irailaren bukaera arte, 2325
bisitari izan ditugu gure artean.
Pasa den urtean baino 325 gehia-
go. Gainera, turismo bulegotik
pasatako 775  pertsona bergara-
rrak izan dira; pasa den urtean
baino 300 bergarar gehiago. Gai-
nontzeko bisitariei dagokionez,
522 Euskal Herriko hainbat herri-
tako lagunak izan dira; 285 kata-
luniarrak eta 177 madrildarrak.
(Espainiar estatutik 329) Euro-
patik ere etorri zaizkigu, 203
lagun. Frantziatik 94, Herbehe-
retatik 29, Italiatik 15, Britainia
Handitik 18, eta munduko bes-
te herrialde batzuetatik 35. Oro
har, nahiko datu onak dira. Iaz
baino bisitari gehiago izan bai-
titugu eta bisitarien jatorria askoz
ere oparoagoa izan baita. 

Kartel informatiboak jarriko
dizkiete Usondoko arbolei

Bergarak aberastasun handia
dauka hiri-eremuko parke eta
lorategietan. Horien artean da
Usondo parkea, Bergarako lehe-
nengo parke publikoa. Martxo-
an liburua argitaratu zen parke-
aren landaretza eta historia eza-
gutzera emateko, Usondoko
Zuhaitzak izenekoa. 

Orain, berriz, parkean dau-
den zuhaitz espezie bakoitzari
kartel informatiboak jarriko diz-
kiete. Kartel bakoitzak bere lati-
nezko izena, euskarazkoa eta
gaztelaniazkoa edukiko du. Ber-
garako Udalak nahi du biodi-
bertsitatearen gaineko heziketa
bultzatu.

LABURRAK

Herriaren ondarea ezagutzera ema-
teko, Bergarako Udaleko Turismo eta
Ondare batzordeak, Debagoieneko
Mankomunitateak eta Eusko Jaurla-
ritzak Erlijio-Turismoaren gaineko
jardunaldi batzuk antolatu dituzte
Bergaran. Erlijio-turismoaren ingu-
ruan hausnartzeko eta bide ezberdi-
nak aztertzeko helburuarekin egin-
go dira jardunaldiak, azaroaren 11n
eta 12an. Debagoieneko Mankomu-
nitatearekin, Urola Garaiarekin eta
Zumarragako Udalarekin batera,
Ignaziotar Lurraldearen egitasmoa-
ren haritik egingo da ekitaldia. Proiek-
tu horrek Loiolako Basilika, Zuma-
rragako Antigua eta Arantzazu batzen
ditu, eta beste herri batzuetara bisi-
tariak eramatea da Ignaziotar Lurral-

Erlijio-turismoaren bilgune
izango da Bergara

ERLIJIO-TURISMOA

dearen proiektuaren helburuetako
bat. Debagoieneko Mankomunita-
teak bultzatutako jardunaldiekin bat
egitea nahi izan du Bergarako Uda-
lak. Lehenengo eguna Loiolan egin-
go dute eta bigarrena, Bergaran.

Bergarako erlijio ondareaz balia-
tuta, San Pedro elizako XVI. mende-
ko erretaula aztertu, eta berau era ego-
kienean ezagutarazteko proiektuak
landuko dituzte partehartzaileek.
Oro har, 30 partaide inguru espero
dituzte. Antolatutako ekintzak UNED
eta San Pedro elizan egingo dira.
Horrelako ekimenekin herriko onda-
rea balioetsi eta bide batez, jardu-
naldietara kanpotik etorriko diren
lagunei herria ezagutarazi nahi die
udalak.
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Aurten ere Kirol Argazkien Lehiake-
ta antolatu zuten Pol-pol Argazki Tal-
deak eta Bergarako Udal Kirol zerbi-
tzuak, irailean. Harrera ona izan zuen,
47 parte-hartzaile eta ehun lan aur-
keztu zirelarik. Argizaiola sariko
argazki txapelketan kokatuta, oso
errotuta dagoen lehiaketa da.

Aitziber Mayo argazkilaria, Fer-
nando Oregi Kontrargi Argazkilari
elkarteko kidea eta Mikel Zengoitia
Azpeitiko Argazkizale elkarteko kide-
ak osatu dute aurtengo epaimahaia.

ARGAZKI LEHIAKETA

Zuri beltzean eta koloretan jasota-
ko zortzi lan saritu zituzten, moda-
litate bakoitzean lau. Besteak bes-
te, Legazpiko, Berangoko eta Ber-
garako argazkilariak izan ditu, eta
guztira 540 euro banatu dituzte sari-
tan.

Sari banaketa irailaren 18an egin
zuten, Aroztegi aretoan. Parte-har-
tzaile guztien lanak ikusi nahi ditue-
nak, ikusgai ditu honako webgune-
an: http://www.bergara.net/Kiro-
la/Argazkiak/argazkiLehiaketak

Aldagela berriak jarri
dituzte Agorrosinen

Futbol aldagela berriak eraikitze-
ko 250.000 euroko inbertsioa egin
du udalak. Aldagelok Nafarroako
Nuevos Sistemas Modulares
enpresak egin ditu. Gainera, bi
solairu eta 270 metro koadroko
azalera dute. Ipintza Udal Futbol
Zelaira ematen duen goiko solai-
ruan kontrol gela, komunak, epai-
leen aldagela eta taldeentzako bi
aldagela daude. Beheko solai-
ruan, berriz, lau aldagela kolek-
tibo, komunak eta bulego bat.
Kanpoaldean oraindik, azken lan
batzuk falta dira, baina,  iturri-aska
eta hesi-itxitura batzuk jarriko
dituzte. 

Udalak banatu ditu kirol
taldeentzako diru laguntzak

Bergararrekin lan egiten duten
kirol elkarteen diru laguntzak
eskatzeko epea irailaren 21ean
bukatu zen. Aurten, 15 taldek
egin dute eskaera eta horien arte-
an, 110.000 euro banatuko dira.
60.000 euro erakundeen egitu-
ratze lanetarako bideratu dira, eta
50.000 euro, berriz, izaera bere-
zia duten kirol-jardueretarako.

Neguko kanpainak harrera
ona izan du

Hasi den ikasturterako ohiko
kirol eskaintza egin du udalak:
areto-txirrindua, gimnasia har-
monikoa, mantentze gimnasia,
helduentzako igeriketa, akuae-
robik, Yoga, TaiChi eta Aerodan-
ce. Kirol ekintzetatik jarduera
fisikoko eskaintzara egin da jau-
zia: funky, areto dantzak eta gaz-
te-batuka, besteak beste. Guzti-
ra 1.300 plaza eskaini dituzte eta,
hasierako zozketan, horietatik
940 egokitu dira. Oro har, negu-
ko kanpainak harrera ona izan du.
Bereziki, lehorreko jardueretan.
Horietan itxaron zerrendak sor-
tu dira. Alabaina,  itxaron zerren-
dan daudenentzako konponbi-
dea ematen saiatuko da udala. 

LABURRAK

Erabiltzaile kopurua, osasun asisten-
tziak eta berdegunearen gainean jaso-
tako iradokizunak kontuan hartu dituz-
te igerilekuen balorazio orokorra egi-
teko. Kirol Batzordearen arabera,
igerilekuen erabilera eguraldiak bal-
dintzatzen du. Izan ere, uda parteko
hiru hilabeteak urteko jendetsuenak
izan dira. Nahiz eta irailaren lehen bi
asteetan, arrakasta handia izan den. 

Ekaineko egunik jendetsuenean,
ekainaren 30ean, 2151 pertsonek
bisitatu zituzten Agorrosingo igeri-
lekuak. Uztaileko egunik jendetsue-
na, berriz, 15a izan zen; 2339 bisita-
rirekin. Kopurua makalago ibili zen
abuztuan, egunik jendetsuenean
(abuztuaren 31an) igerilekuak 1781

Kirol Batzordeak kanpoko
igerilekuen balorazioa egin du

KANPOKO IGERILEKUA

bisitari izan zituen-eta. 
Asistentzia sanitario ugari ere

egin ziren, guztira 44. Eta horietatik
27, zauri, kolpe eta ebakiengatik
emandakoak izan ziren. Lau pertso-
na anbulantzian mugitu edota anbu-
latoriora eraman behar izan zituzten. 

IRADOKIZUNAK
Araudiaren gainekoak izan dira ber-
degune eta jolas igerilekuaren ingu-
ruan jasotako iradokizunak. Araudiok
zorrotzegiak eta beste batzuen uste-
tan, aldiz, zurrunegiak direla azalduz.
Belarra lokaztuta egotearen eta fut-
boleko ureztatzearen kexei dagokie-
nean, udalak neurri berriak hartuko
ditu datorren urtera begira.

Kirol Argazkien XIX. Lehiaketak partehartze
handia izan du



BERGARA
2009ko azaroa

BERGARA  I Udal aldizkaria I 08. zenbakia

UDALA 13

KUDEATUZ

K
U

D
E
AT

U
Z Herritarren partehartze-prozesua

eta udalaren zerbitzua eta jarduna
baloratzeko programa jarriko dute
abian, Bergaran. Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Bergarako Udalak
sinatutako hitzarmena da Kudeatuz
programa, eta administrazioen eta
herritarren arteko harremana sus-
tatzea eta hobetzea da egitasmo
horren helburua.

HELBURUA
Administrazioa eta herritarrak geroz
eta urrunago daudela antzeman
ondotik, hainbat udalei Kudeatuz
programa doan eskaintzea erabaki
zuen Foru Aldundiak, administrazioa
eta herritarrak gerturatzeko lan ildo-
ak proposatuz. Bi egitasmo nagusi
eskaintzen ditu programak: udalak
martxan dituen politikak eta zerbi-
tzuak herritarrek nola baloratzen
dituzten jakiteko galdeketa, eta herri-
ko proiektu konkretu baten gaineko
partehartze-prozesua garatzeko ahol-
kularitza zerbitzua. 

DISEINU FASEAN
Gizaker eta Aztiker aholkularitza
enpresek egingo dituzte bi proze-

Abian jarriko dute administrazioaren eta herritarren
arteko harremana sendotzeko programa

KUDEATUZ PROGRAMA

suak, betiere udalarekin elkarlane-
an. Udalaren zerbitzu eta jarduna-
ren gainean herritarrek zer dioten
jasoko du Gizakerrek, bi galdeketa-
ren bitartez. Egun gutxi barru, etxe-
etara galdeketa generikoa bidaliko
da kulturaz, kirolaz, gizarte-ekin-
tzaz, segurtasunaz eta babesaz, eus-
karaz eta hirigintzaz galdetzeko.
Bigarren galdeketa, berriz, 550 herri-
tarri egingo zaie telefonoz, gai kon-
kretu baten gainean galdetuz. Zer-
taz galdetuko duten, ordea, zehaz-
teke dago oraindik. 

Aztikerrek, aldiz, Bergarako egi-
tasmo konkretu baten gaineko par-
tehartze-prozesua bultzatuko du.
Dinamika guztiz zehaztu gabe dago
oraindik, hala ere, saio presentzia-
len bidez egingo dela jakin dugu, eta
Gabonak bitartean prozesu horren
diseinua definitzea espero dute. 

IKUSPEGI KOLEKTIBOA
Herritarrei dagozkien gaiak landu-
ko dira, horregatik, Bergarako gabe-
zien aurrean ikuspegi kolektiboa
izatea beharrezkoa dela dio Susana
Martinezek, Aztiker aholkularitza
enpresako kideak. “Eremu priba-

tuan zein publikoan interes indibi-
dualen alde jokatzea da egungo joe-
ra”. Hala, ikuspegi kolektiboa piztu-
ko duten metodologia eta hainbat
lan-teknika jorratu nahi dituzte. 

Martinezen esanetan, oso garran-
tzitsua da herritarrei ongi azaltzea zer-
tan datzan eta zertarako den pro-
grama. “Bergararrei dagokien gaie-
tan programak izango duen eragina
erakutsi behar zaie, haien inplika-
zioak emaitza izango baitu”. Berga-
ran kultura auditoriuma sortu nahi
da eta hori izango da prozesu-par-
tehartzailean landuko den proiektua,
hain zuzen ere. Eragileak aukeratu-
ta daude dagoeneko, eta kultura espa-
zioaren erabiltzaileen laguntzaz audi-
toriumaren erabilera definitu nahi da,
kultura eragileen beharrak aztertu
ondotik. Otsaila eta martxoa bitar-
tean egingo dituzte saio presentzia-
lak. 

Hamar herrik hartzen dute parte
Kudeatuz programaren edizio bakoi-
tzean eta, oro har, harrera ona izaten
dute. Bigarren edizio honetan Berga-
ran egingo da, “onuradunak egongo
direnez, Bergarako herritarrei kome-
ni zaie programan parte hartzea”,
azaldu digu Aztikerreko kideak. 
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Wi-fi zerbitzu berria jarriko
da Kultur Etxean

Errotalde jauregiko udal liburu-
tegiaren eskaintza hobetzeko
asmoz, Wi-fi zerbitzua jarriko
dute. Azpiegitura teknologiko
berriarekin, egungo ikasleen beha-
rretara egokitzeko ahalegina egin
nahi du Bergarako Udalak. Gaur
egun zerbitzu hori eskaintzen da,
baina baldintza mugatuekin, ara-
zo teknikoak baitaude. Konexio
berriak ahalmen handiagoa izan-
go du. Aldi berean, ordenagailu
bat baino gehiago konektatu ahal
izango dira, doan. Horretarako,
Eusko Jaurlaritzaren dirulagun-
tzarekin, 8.000 euroko aurrekon-
tua izango du udalak.

Zatoz eta jolastu!
Ondo pasatu, euskaraz hitz egin
eta lagunak egiteko, zure seme-ala-
bek aukera paregabea dute uda-
laren umeentzako aisialdi zerbi-
tzuan.
• AGORROSIN / 17:00-20:00 
Larunbatetan: 10:00-13:00
943 77 70 95
• OSINTXU / 17:00-19:00
Larunbatetan: 16:00-19:00
943 76 12 21
• ANGIOZAR - Liburutegi zerbi-
tzua eta haurrentzako ekintzak.
16:30-19:30 / 943 76 16 19

LABURRAK

Herriko rock taldeek beren entseguak
egiteko udalak eraberritutako loka-
la uztailean inauguratu zuten. Era-
berritze-lanen premia aspalditik zuen
goiko estazioan kokatutako etxeak.
Haren egoerak ez zuen bertan egon
eta bertatik pasatzen zirenen segur-
tasuna bermatzen. Gainera, eraiki-
nak ez zuen inolako intsonorizazio-
rik eta herriko txoko askotatik entzun
zitekeen zarata. Eraberritze lanek sei
hilabete iraun dute eta, tarte horre-
tan, taldeek Jam aretoa izan dute
entsegu-toki.

Hainbat rock talderen laguntza-
rekin Goiko Rocken dinamika adostu

Hamahiru talde ari dira lanean
Goiko Rock egitasmoan

GOIKO ROCK

ondotik, bertan entseatu nahi duten
taldeak elkarteko kide egin beharko
dira. Bi pisu eta zazpi entsegu-gela ditu
lokal berriak. Gela bakoitzean hiru
talde sartzen dira eta entsegu-orduak
beraien artean adosten dituzte. Hala
ere, lokala erabiltzeko ordutegia eta
horren mugak arautegian ezarrita dau-
de. Bestetik, mantenu, argi, ur eta
lokalaren garbiketa gastuak elkarteak
hartuko ditu bere gain. Udalak bere
aldetik, lokalaren egoera ikuskatuko
du egoki deritzonean. Ekimen horre-
tan rock taldeek izandako jarrera par-
te-hartzailea txalotu nahi du Bergara-
ko udalak.

Bertsozaleek hitzordua dute Bergaran,
azaroaren 7an. Bertsolari Txapelketa
Nagusiko finalaurreko saioa Labega-
raietako kiroldegian egingo dute, arra-
tsaldeko 17:30ean. Aitor Mendiluze,
Maialen Lujanbio, Etxahun Lekue,
Beñat Gaztelumendi, Fredi Paia eta Jon
Martin bertsolariak arituko dira fina-
laurrekoen 2. itzulirako lehian. Gai-jar-
tzaile lanetan, berriz, Alaitz Rekondo
Lesakarra arituko da. Sarrerak salgai
daude Jardun euskara elkartean. 

Bertsolari Txapelketa Nagusiko finalaurreko saioa Bergaran 

BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA

Txapelketako parte-hartzaileen
artean Ainhoa Agirreazaldegi elgeta-
rra dago. Final laurdeneko saio guz-
tiak jokatuta, hamaika bertsolarik egin
dute aurrera, tartean elgetarrak. Gai-
nontzeko finalaurrekoak Gasteizen
(azaroak 8), Tolosan (azaroak 14) Hen-
daian (azaroak 15), Gernikan (azaro-
ak 21), Iruñean (azaroak 22) eta Donos-
tian (azaroak 29) egingo dira.  Final
handia, berriz, Barakaldoko BECen
izango da abenduaren 13an.
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UDALBATZARRAK

Bergarako Udaleko Osoko Bilkuretan azken hilabete-
otan hartu diren erabaki garrantzitsuenen zerrenda.

2009KO EKAINAREN 29EKO UDALBATZARRA

• ABIADURA HANDIKO TRENAREN inguruko udal txos-
tena bidaltzea erabaki zuten PSOEren abstentzioare-
kin. Gainontzeko zinegotziek aldeko botoa eman zuten.
Planteamendua egokitzeko txostenaz gain, Abiadura
Handiko Trenaren eta proposatutako trazatuaren gai-
neko hainbat gogoeta ere jaso zituzten.

• GUENES ETA ITSASO artean eraiki nahi den argi azpie-
gituraren gainean egindako kontsultari erantzunez,
informazio gehiago eta epe luzeagoa behar dugula
azaltzen duen txostena onartu zuten aho batez.

• LURZORU PUBLIKOA OKUPATZEN DUTEN MAHAIEN
ETA AULKIEN gaineko ordenantza berria onartu zuten
aho batez. Horrez gain, 30 egunez jendaurrean jartze-
ko eta alegazioetarako epea ematea ere erabaki zuten.

• EDUARDO ANTONIO PUELLESEN HILKETA salatzeko
mozioa aurkeztu zuen PSOEk. EAJk, berriz, Gipuzkoa-
ko Batzar Nagusietan onartutako erakunde adierazpe-
na onartzeko proposamena egin zuen. Hala, aldeko 6
boto (PSOEko 2 eta EAJko 4), aurkako 6 eta 3 absten-
tzio (Aralarreko 3) jaso ziren egindako bozketan. Alde-
ko eta kontrako botoak berdinak izanik, alkatearen kali-
tatezko botoak erabaki zuen. Alkateak ez zuen aukera
hori erabili eta erabakia hartu gabe geratu zen.

• OSOKO BILKURETAKO PROPOSAMENEN IDATZIZKO
HIZKUNTZA gaztelera eta euskara izateko konpromi-
soa hartu zuten udal taldeek, Gobernuak proposame-
na egin ondotik. Hala ematen ez bada, alkateak ez ditu
proposamenak Osoko Bilkurara eramango. Aho batez
hartu zuten erabakia. 

2009KO UZTAILAREN 6KO UDALBATZARRA

• SAN MIGUEL 7 ERAIKINEKO LOKALAK erosteko era-
bakia aho batez hartu zuten. Horrenbestez, eraikin osoa
udalaren eskuetara pasa da. San Miguel 9 eraikin jabe-
tzaren gaineko izapide batzuk direla eta, laster botako
dira bi eraikinak.

2009KO UZTAILAREN 27KO UDALBATZARRA

• 2008KO KONTU OROKORREN ALDEKO ONARPENA
eman zuen Kontuen Batzorde Bereziak (talde politiko
guztietako ordezkariek osatua). Jendaurrean jarri ziren
15 egunez eta ez zen aurkeztu inolako alegaziorik. Era-
bakia EAJko lau zinegotziren abstentzioarekin eta gai-
nontzeko guztien aldeko botoekin hartu zuten.

2009KO IRAILAREN 28KO UDALBATZARRA

• ESPAINIAKO AUZITEGI GORENAREN AGINDUZ, tal-
de mistoan zeuden 6 zinegotzi (hauteskundeetan EAE-
ANVren hautagaien barruan aurkeztutakoak) atxiki
gabeko zinegotzi izatera pasa direla jakinarazi zuten,
udal taldea osatzeko eskubidea galduz.

• 2009KO AURREKONTUAREN exekuzio-mailaren berri
eman zuen alkateak.

• UDALEKO LANGILEAK  zuzenean kontratatuko dituz-
te. Garbitzaileak azpikontratatu beharrean, Bergarako
Udalak zuzenean kontratatuko ditu arlo horretako lan-
gileak. Erabakia EAJren aurkako botoekin eta gainon-
tzeko guztien aldekoekin hartu zuten.

• CESPA ENPRESARI urtebete kontratua luzatzeko era-
bakia hartu zuen Udalbatzak, aho batez. Bitartean, zer-
bitzu hori emateko beharrezko azterketak eta proze-
durak egingo dituzte.

• ARRIZURIGARA ETXEA ETA PARKEA erregistroan
bereizteko erabakia hartu zuen Udalbatzak, EAJren
aurkako botoekin eta gainontzeko guztien aldeko boto-
ekin.

• HEZKUNTZARAKO DIRU-LAGUNTZAK  emateko arau-
dia onartu zuten aho batez.

• GREGORIO UGARTEBURU LASKURAINEK  Udal Libu-
rutegiari egindako dohaintza onartu zuten aho batez.

• ABIADURA HANDIKO TRENAREN  desjabetze-proze-
sua geldiarazteko eta proposatutako trazatua aldatze-
ko mozioa aurkeztu zuen EAJk. Udal Gobernuko zine-
gotziek, berriz, mozio alternatiboa aurkeztu zuten,
proiektu osoa geldiarazteko eta AHTren proiektuaren
aurkako jarrera adieraziz. Bederatzi zinegotziren alde-
ko botoekin eta EAJko, EAko eta PSOEko aurkako 8 boto-
ekin onartu zuten mozio alternatiboa. 
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20570 Bergara (Gipuzkoa)
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www.bergara.net

KULTURA
AGENDA
AZAROA > ABENDUA

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

> AZAROAK 5 / 19:00
Joseba Ramirez Izkorekin
helduentzako ipuin kontaketa 
/ Zabalotegi aretoan

> AZAROAK 6 / 22:30
Zurrunka antzerki taldearen
“Karakolaren gaua: eskale baten
istorioa” emanaldia 
/ Zabalotegi aretoan

> AZAROAK 7
• Euskal Herriko bertsolari
txapelketako finalaurreko saioa 
/ Udal pilotalekuan / 17:30
• Bergarako I. Okela Gisatuaren
Lehiaketa
/ Elkarteetan / 17:30
• Okela gisatuaren dastaketa
/ San Martin plazan / 20:00 
• Bide Ertzean – Fran Iturberekin
/ Zabalotegin / 5 euro / 22:30 

> AZAROAK 8
• Udal Txistulari Bandaren kalejira
/ kaleetan zehar / 12:00 
• Bizibidaia “Ipar Gazi-Hego Geza”
ikus entzunezkoa 
/ Zabalotegi Aretoan.
Antolatzailea: Jardun / 19:00 

> AZAROAK 10 / 19:00 
Hitzaldia - Zer egin nire akatsekin
/ Tandem fundazioa Jardunek
antolatuta / Kultur Etxean  / 19:00 

> AZAROAK 13, 14, 15
Bergarako pintxoen 2. lehiaketa
/Gure Ametsa elkarteak antolatuta

AZAROA

Kultura etxean
> MARISOL YABEN
VILLABERDEREN ARGAZKI
ERAKUSKETA “EUSKAL
ARRAZAKO ANIMALIEN EGOERA”
Urriaren 30etik azaroaren 10era

> JUANGO ALTUNAREN IKASLEEN
MARGO LANAK
azaroaren 13tik 28ra

ZINE EMANALDIAK Zabalotegin

> AZAROAK 14
BOLT / 17:00
LA DUDA / 19:30 / 22:30

> AZAROAK 15
BOLT / 17:00
LA DUDA / 19:30

> AZAROAK 21
UN CHIHUAHUA EN BEVERLY
HILLS / 17:00
007 QUANTUM OF SOLACE /
19:30 / 22:30

> AZAROAK 22
UN CHIHUAHUA EN BEVERLY
HILLS / 17:00
007 QUANTUM OF SOLACE /19:30

> AZAROAK 28
LA MONTAÑA EMBRUJADA /
17:00
MI NOMBRE ES HARVEY MILK /
19:30 / 22:30

> ABENDUAK 18
• Gaztain erre eguna
/ Munibe plazan Jardunek
antolatua / 18:00 
• Bergarako Musika Eskolaren
Gabonetako kontzertua
/ Udal pilotalekuan / 19:00

> ABENDUAK 18-20
GABONETAKO ARTISAU FERIA
/ Munibe plazan

ABENDUA

> ABENDUAK 19
• Napar feria
/ San Antonio auzoan, Gure
Ametsa elkarteak antolatuta /
10:30 – 14:00
• Gabonetako kontzertua
/ Udal pilotalekuan: Bergarako
Udal Musika Banda, Aritzeta,
Bergarako Orkestra Sinfonikoa,
Bergarako Orfeoia eta Musika
Eskola.  / 22:30

> ABENDUAK 20 / 10:30 – 14:00
Arte eta esku-lanen merkatua
/ Gure Ametsa elkarteak antolatuta

> ABENDUAK 21 / 11:00
Txistorra San Antonio auzoko
txosnara hurbiltzen diren
guztientzat
/ Gure Ametsa elkarteak antolatuta

ERAKUSKETAK 
Aroztegi aretoan
> BERGARAKO FILATELIA ETA
NUMISMATIKA ELKARTEAREN
ERAKUSKETA
abenduaren 4tik 13ra

> BEART ELKARTEKOEN
ERAKUSKETA
abenduaren 18tik 27ra

> AZAROAK 6

Zurrunka antzerki taldea
> AZAROAK 7
Finalaurreko saioa 

> AZAROAK 14 / 17:00
“Erreka Mari” Txontxongilo taldea
/  Osintxuko ludotekan. Kutxaren
laguntzarekin

> AZAROAK 19
Musika eskolako ikasleen kalejira
eta ondoren txokolate jana

> AZAROAK 21
3.patataren feria, Rafael de
Garitano memoriala
/ Gure Ametsa elkarteak antolatuta

> AZAROAK 22
• Udal Musika Bandaren kalejira  
/ 11:30
• Udal Musika Bandaren
kontzertua  / 12:30 / Pilotalekuan
• Trapu Zaharra taldearekin kale
antzerki emanaldia
/ 18.30  / San Martin plazan

> AZAROAK 28
Alai taldea,  Mieresko Otxotearen eta
Ondarruko Abesbatzaren kontzertua 
/ 20:00   / Pleno aretoan

ERAKUSKETAK 
Aroztegi aretoan
> JOXAN IZA MARGOLARIAREN
ERAKUSKETA
urriaren 23tik azaroaren 8ra

> ON SERAFIN ESNAOLAREN
(1915-2002) ARGAZKI
ERAKUSKETA
azaroaren 13tik 29ra

> AZAROAK 29
LA MONTAÑA EMBRUJADA /17:00
MI NOMBRE ES HARVEY MILK /
19:30

ZINE KLUBA Zabalotegin / 20:00
•Sarrera: 2 euro

> AZAROAK 12 25 KILATES
> AZAROAK 19 STILL  WALKING
> AZAROAK 26 TRES MONOS

ZINE KLUBA Gaztetxean / 18:00

> AZAROAK 1 V de vendetta
> AZAROAK 8 Bagdad Rap
> AZAROAK 15
El método (El Método Gronhölm)
> AZAROAK 22 
El sargento de hierro
> AZAROAK 29 Concursante

IKASTAROAK 
Izen ematea: Kultura Etxean 

> ARGAZKILARITZA  PHOTOSHOP
BITARTEZ
HASTAPEN MAILA:
Azaroak 2tik 12ra
SAKONTZE MAILA: 
Azaroaren 16tik 26ra

> OINARRIZKO ARGAZKILARITZA 
Azaroak 2tik 25era


