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Elkarlanean
garatzeko
proiektuak
UDAL GOBERNU TALDEA

U

rte bukaera heldu da
eta sasoi honetan
toki askotan egiten
den moduan balantzea egiteko ordua iritsi zaigu.
Urte hasiera kirol egitasmo batekin hasi genuen: Ipintza futbol
zelaian belar artifiziala jartzeko
priektua onartu genuen eta egin
ere egin dugu. Orain datorren
urtea ere kirol proiektu garrantzitsu batekin hasiko dugu: kanpoko igerileku berriak egiteko
lanak datorren hilabetean hasiko dira eta gauzak pentsatu
bezala badoaz, udarako bergararrok kanpoko igerileku berriak
izango ditugu. Duela urtebete
ere udaletxeko ateak herritarren ekarpenak jasotzeko zabaldu genituen. Gobernu Taldeak
herriari kultur plan bat luzatu
zion, herriko hainbat eraikini
erabilera zehatz bat emateko

Historikoki bergararron eskaera bat, hau
da, Semirarioko
eraikina Bergarako
herriarentzat izatearena, egi bihurtuko
baita.

asmoz. Urtebete pasa da eta
ordutik herriko ondarea gehitu
egin da Erret mintegiko eraikina horrenbeste urte ondoren
Madrilgo gobernuak UNED
Patronatuari (Foru Aldundia,
Bergarako Udala eta Kutxa) saldu dio-eta. Bergarako eraikinik
garrantzitsu eta ezagunenetarikoa lan eta gestio askoren ondorioz, Bergarako Udalak gestionatzeko aukera izango du.
Horrek sekulako garrantzia dauka, historikoki bergararron eskaera bat, hau da, Seminarioko
eraikina Bergarako herriarentzat
izatearena, egi bihurtuko baita.
Horrela injustizia historiko
bat konpontzeaz gain, Bergarako herriari bere behar kulturalak asetzeko gune ezinhobea
eskainiko dio. Halere, urte gogorra izan da lan arloan batez ere.

Krisiak gure inguruan ere eragin handia izan du eta horrek
sortuko dituen kalteei aurre egiteko udalaren esku dagoena egiteko prest gaude. Ez da erraza
izango, egoera zail eta korapilatsu honetan ez dago errezeta
magikorik, baina udalaren ateak zabalik izango dira egoera
honi aurre egiteko eragile ezberdinen elkarlana bultzatzeko.
Gabon garaian gaudelarik
ezin da ahaztu egun hauetan
gure artean ez daudenak eta
bereziki euren borondatearen
kontra gure artean ez daudenei
Udal Gobernu taldearen partetik elkartasun mezu bat bidali
nahi diegu eurei eta euren senideei. Gure artean izango zareten bergararroi, berriz, urte berri
on guztioi!

MOTZEAN
Balance del año 2008 y
adelanto de las
actuaciones principales
que el consistoria realizará
el próximo año. Entre ellas,
la piscina recreativa.

En este quinto número de
la revista municipal de Bergara, el equipo de Gobierno ha
querido realizar un balance de
las actuaciones que ha realizado durante el último año de
mandato, entre las que se
encuentran, a nivel deportivo
el nuevo campo de futbol de
Ipintza, y a nivel cultural, la

operación que ha llevado a cabo
junto al Patronato del Real Seminario. Esta última actuación, sin
duda, tendrá reflejo en los años
venideros. Por otro lado, y de
cara al futuro, el Gobierno local
ejecutará nuevos proyectos,
algunos de los cuales serán muy
importantes para la ciudadanía
de Bergara. Entre estas actua-

ciones, está, sin duda, la construcción de la piscina recreativa que se ejecutará dentro de
las obras de la tercera fase del
complejo deportivo de Agorrosin. La nueva piscina se abrirá,
si se cumplen los plazos previstos, en julio de 2009.
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KANPOKO JOLAS IGERILEKUA
UDARAKO PREST
Agorrosin kirol guneko lanen hirugarren faseak bi
interbentzio aurreikusten ditu; kanpoko jolas
igerilekuaren eraikuntza eta berdegunearen
egokitzapena. Bergarako Udalak dagoeneko
adjudikatu du proiektua, eta lanak urtarrilaren
7an hasiko dira. Udal agintarien asmoa da
kanpoko jolas igerilekua uztailean irekitzea.
Lanen aurrekontua da 1.688.000 euro eta
Bergarako Udalak Azpeitiko Antzibar enpresari
adjudikatu dio proiektua.
Gasteizko Baskonia Saskibalo Hiriko igerilekua.

H

erritarren aspaldiko eskaerari erantzun nahi izan
dio Bergarako Udalak
kanpoko jolas igerilekuaren eraikuntzarekin. Agorrosin
kirol guneko hirugarren faseko lanik
garrantzitsuena izango da igerilekuaren eraikuntza. Egun berdegunea
dagoen tokian egingo da igerileku
berriaren zuloa, erdi-erdian. 380
metro koadroko ur lamina izango du,
alegia, zortzi kaleko igerileku baten
tamaina. Kontuan izan behar da,
Agorrosingo barruko igerileku klimatizatuak 525 mettro koadroko
lamina duela eta guztira hamar kale
dituela.

IGERILEKUAK LAU GUNE
IZANGO DITU
Igerileku berriak lau erabilera esparru izango ditu, horietatik hiru jolas
egiteko guneak izango dira eta laugarrena igeri egiteko aproposagoa.
Lehenengo jolas gunean 6 metro
garaierako txirrista egongo da, bigarren jolas lekua ume txikientzat izango da, sakonera txikia izango du eta
. Gune horretan ere beste txirrista txikiago bat egongo da.
Gainera, ur azkarretan jolasteko
ibai bat ere izango du igerilekuak albo
batean. Erdiko gunea, berriz, igeri egiteko aproposagoa izango da. Lauga-
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Igerilekuak itxiera sistema edukiko du, eta
zutabeak eraikiko dira
alboetan

rren gune horrek 1,20 eta 1,40 metroko sakonera izango du. Bergarako
Udalak zenbait herritako igerilekuak
bisitatu ditu eta hainbat eredu aztertu ditu. Hain zuzen ere, antzerako igerilekuak aurki daitezke Hernanin,
Azkoitin edo eta Gasteizko BAKH,
Baskonia Saskibaloi Hiriaren instalazio berrietan ere.

NEGUAN ESTALTZEKO AUKERA
Bergarako Udalak, inbertsioaren
garrantzia kontuan izanik, ahalik eta
etekin handiena atera nahi dio igerileku berriari. Hori dela eta, etorkizunean kanpoko igerilekua estaltzeko aukera aurreikusi dute, eta horren
araberako proiektua egin dute. Unai
Asurmendi kirol teknikariak azaldu
digu zein izango den itxiera sistema.
“Inbertsioa oso inportantea da, eta
hortaz, erabilera ahalik eta handiena izan beharko du. Horregatik itxie-
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ra sistema izango du igerilekuak, eta
zutabeak eraikiko dira alboetan. Zutabeek honako neurriak izango dituzte: 5 metro garai, 5,4 metro zabal eta
35 metro luze. Gaur egungo eraikinaren fatxadara itsatsi ahal izango da
estalkia”.

BAZKIDE-BONUAN
ALDAKETARIK EZ
Urteon, Agorrosin kirol guneko bazkideek 18,00 euro ordaindu dute hilero, bainuetxe zerbitzua erabiltzeko
aukerarekin eta 15,00 euro bainuetxerik gabe. Ez da urteko bonurik egiten eta herritarrek aukera dute hilero-hilero ordaintzeko, baita urteko
zenbait hiletan bazkide izateari uko
egiteko ere.
Aurrerantzean antzerako funtzionamendua izango du Agorrosin
kirol gunearen erabilerak. Bergararrentzat ez da aldaketarik izango,
baina Udalak oraindik ez du erabaki zer egin bonu-amankomunatuarekin. “Oraindik ez dugu erabaki zer
egin ibarreko gainerako kirol guneetako bazkideekin, bonu amankomunatua dutenekin. Arrasaten, esaterako, bi aukera daude. Guk, berriz,
aztertu behar dugu zer egin”, adierazi digu Martin Etxebarria kirol zinegotziak.

BERDEGUNEAK 3.500 METRO
Herritarren interesa piztu dezakeen
beste arlo bat da berdegunearena.
Gaur egun, 3.500 metroko berdegunea du Agorrosin kirol guneak eta igerileku berria egin ondoren ere beste
horrenbeste metro izango ditu kanpoko berdeguneak, baina desberdin
kokatuta. Berdegunea hedatuko da
Ipintza futbol zelai osteko ingurura
eta baita saihesbide azpiko beste
gune batera. Inguru horiek egokituko dira solarium moduan erabiltzeko. Igerilekuak bi sarrera-irteera izango ditu, berdegunetik nagusia eta
barruko igerilekutik bestea. Era berean, segurtasun hesi bat ere izango du
igerilekuak, 0,80ko garaierako hesiak
bereiztuko du igerilekua eta berdegunea.

Gasteizko Baskonia Saskibalo Hiriko igerilekua..

Inbertsioa:
1.688.000 euro
Eraikuntza datak:
Urtarrilaren 7tik maiatzaren 29ra
Tamaina:
380 metro koadroko ur lamina
Berdegunea:
3.500 metro
Salneurria bazkideentzat:
18 euro bainuetxe zerbitzuarekin
eta 15 zerbitzurik gabe
Eraikuntza enpresa:
Antzibar
Igerileku berriaren datuak.

LIZITAZIOAN BOST ENPRESA
Bergarako Udalak kanpoko jolas igerilekua egiteko deitu zuen lehiaketa
deialdira bost enpresa aurkeztu ziren.
Udalak 2.510.000 euroko gehienezko
eskaintza aurreikusi zuen eta prezio
hori ezin izan dute gainditu eskaintza egin duten bost enpresek. Ibarreko

zein ibarretik kanpoko eraikuntza
enpresak parte hartu dute lizitazioan eta Azpeitiko Antzibar eraikuntza
enpresak egin du eskaintzarik onena
eta merkeena. Bergarako Udalak ia
milio bat euro aurrestu ditu prozesuan.

PISCINA RECREATIVA
La tercera fase de las obras de la zona deportiva
de Agorrosin comenzará el próximo 7 de enero.
La actuación tiene como objeto construir una piscina recreativa exterior y readecuar la zona verde o el solarium. Las obras se ejecutarán durante los meses de enero a mayo, y el Ayuntamiento confía en que todo este listo para la campaña
de verano de 2009. El presupuesto de las obras
de la piscina recreativa asciende a 1.688.000
euros, muy por debajo del límite de licitación previsto por el Ayuntamiento, que ascendía a
2.521.000 euros. El Ayuntamiento de Bergara ha
adjudicado las obras a la empresa Antzibar de
Azpeitia.
La piscina recreativa estará dividida en cuatro
zonas de recreo. En una de las zonas se instalará un tobogán de 6 metros de altura, en otra habrá
un pequeño tobogán para los más pequeños, y
en una tercera zona de recreo se instalará una
especie de río con corrientes de agua. Por último, cabe señalar que la zona central de la piscina servirá para el baño más tranquilo. El consistorio quiere sacarle el máximo rendimiento a la
nueva instalación y para ello adecuará toda la
zona exterior para que en un futuro se pueda cerrar
la piscina exterior.
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GALDERAK

Udaleko Turismo bulegotik
zenbat lagun pasatu dira urtean zehar eta datorren urteari
begira zerbitzu hori eskaintzeko asmoa du Udalak?
2008an Udal turismo bulegoak guztira 2.846 bisitariri
eman die zerbitzua. Horietatik,
1.087 bergararrak izan dira eta
1.759 kanpotik etorritakoak.
Horien artean gipuzkoarrak izan
dira gehien etorri direnak Bergarara, eta Espainiar estatuari
dagokionez madrildarrak eta
kataluniarrak izan dira nagusi
gure artean. Aste Santuan, 403
pertsonari eman zion zerbitzua
turismo bulegoak. Udan, berriz,
2.339 lagun izan ziren turismo
bulegotik pasa zirenak, eta abenduan 104 pertsona izan dira San
Martin plazan dagoen turismo
bulegoan. Udal turismo bulegoak atenditu dituen 2.846 pertsonetatik, 561ek egin dute bisita gidatua. Guztira egin dira 83
bisita gidatu eta horietan 561
lagunek hartu dute parte. Aste
Santuan sei egin ziren eta haietan 61 pertsonek esku hartu
zuten. Hizkuntzari dagokionez,
4 euskaraz eta 2 gazteleraz egin
ziren. Udan, berriz, 72 bisita
gidatu egin ziren, eta horietan
447 pertsonak hartu zuten parte. Hizkuntzari dagokionez, 6
euskaraz, 56 gazteleraz eta 10
ingelesez egin ziren. Abenduan
zehar 5 gidatutako bisita egin
dira, horietan 53 pertsona izan
direlarik. Datorren urteari begira zerbitzua mantentzeko apostua egingo du Bergarako Udalak.
Mikel Elkoroberezibar /
Ondare, informatika eta turismo
batzordeburua

Ez duzue uste komun publikoak hobeto zaindu behar ditugula?
Poz t e k o a d a B e r g a ra n
komun publikoak jarri izana
horrenbeste urte komunik gabe
egon ondoren.
Gainera, herri erdi-erdian
jarritako komunak, Domingo
de Iralan, hain justu ere, herritarrei zerbitzu ezin hobea
eskaintzen die. Plazako komun
publikoak kendu zituztenetik
Begarak zeukan gabezi bati irteera eman dio Udalak. Halere, eta
benetan ulertezina dena da
zabaldu eta astebetera, ezezagunek komuna apurtu izana.
Horrek ez dauka inongo zentzurik, uste dugu Irala kaleko
komuna apurtu dutenek ez daukatela inongo errespeturik gainontzeko bergararrekiko. Inongo zentzurik ez izateaz gain,
herritar guztioi kalte egiten digute. Edonor izan gaitezkelako

komun horren erabiltzaile, eta
modu txukun eta egoki batean
mantetzea guztion lana delako,
eta guztion hoberako izango
delako. Usondo parkean dagoen komuna ere herritarrek hobeto erabili beharko lukete. Askotan, komun hori ere ezin izaten
da erabili, eta herritarrez gain,
Bergarako Udaleko garbiketa
zerbitzuek ere zerbait gehiago

egin ahal dezaketela uste dut.
Adineko pertsonentzat kalean
komun publikoak egotea oso
ona izaten da, eta horrexegatik
da garrantzitsua horiek ondo
zaintzea. Egoera onean egotea
inportantea da.

nentzako argi seinaleak jarriko
ditugu, autogidariei abiadura
moteltzeko abisatzeko, eta zebra
bidea dagoela adierazteko. Bestalde, zebra bidearen bi aldeetan abiadura oztopatzeko koskak jarriko ditugu. Labegaraietara sartzeko eta irtetzeko, hain
zuzen ere. Kontuan eduki behar
da oinezkoen pasabide hori
zuzengune luze baten bukaeran

dagoela eta autoak abiadura
handiarekin doazela herritik
sahiesbidera bidean eta baita
herrira datozenak ere. Lan horiek
lehen bailehen egiteko asmoa
dauka Bergarako Udalak eta
horretarako Gipuzkoako Foru
Aldundiari baimena eskatuko
dio Udalak.

Enara Minguez /
Kultura zinegotzia

Antzuolatik Labegaraietara sartzeko biribilgunetik gertu dagoen zebra bide arriskutsuan zerbait egiteko asmoa
badu Bergarako Udalak?
Bai, ikusirik biribilgune
horretatik Labegaraietako errepidera autoak abiadura handiarekin sartzen direla eta ondorioz bidegorritik beste aldera
pasatzerakoan arrisku handia
dagoela, neurriak hartzea erabaki dugu. Bergarako Udalean
hainbat kexu jaso ditugu oinezkoen pasabide horren arriskuaren gainekoak. Gainera, egunero herritar askok erabiltzen
dute zebra bide hori, bidegorritik
paseatzen dabiltzanek derrigorrez pasa behar baitute bertatik. Hori ikusirik bi neurri hartu behar ditugu orain dagoen
arriskua ekiditeko asmoz. Alde
batetik rotondatik irtetzen dire-

Enara Minguez /
Kultura zinegotzia

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.
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Cuando los concejales socialistas de Bergara salimos elegidos asumimos un reto de trabajar con el máximo esfuerzo
para conseguir lo mejor para el
municipio y el bienestar de los
ciudadanos de Bergara. Pero
tenemos ciertas dificultades por
las trabas que pone permanentemente, a nuestras ideas y aportaciones, el gobierno municipal.
Además, existe una falta de coordianción total entre el equipo
de gobierno y nuestro grupo
municipal en la Junta de Portavoces. Esto es un caso insólito
en Euskadi.
A los representantes
socialistas no se les consulta ni
se les informa de proyectos y
futuras intervenciones en las
Comisiones informativas. A
nuestro juicio, este comportamiento es inadmisible. Consideramos que hay que fomentar
la transparencia y participación
de todos los grupos representados en el consistorio de Bergara. La política actual que se
desarrolla por parte del actual
equipo de gobierno es absolutamente opaca. Hay un intento
de querer aplastar y borrar al Partido Socialista de la vida municipal. Pretenden una oposición
domesticada y quieren relegarnos de la gobernabilidad del
ayuntamiento de Bergara.
Desde el PSE-EE de
Bergara exigimos nuevos talantes, transparencia, eficacia y austeridad. Por áreas:
1.- Este gobierno municipal
ha asumido, en el ámbito urbanístico, los proyectos y las iniciativas de sus predecesores en
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la pasada legislatura y que quedaron pendientes de realizar.
También criticamos al grupo
municipal de Aralar por incoherente y por faltar a los compromisos adquiridos en la anterior legislatura.
2.- Falta de liderazgo ante la
problemática existente entre las
ikastolas y el colegio público
San Martín de Aguirre
3.- Falta de ideas y de proyecto en los garajes subterráneos
a realizar en el patio del Real
Seminario. No sabe qué se va a
hacer, ni cuándo, ni de qué forma. Pero, desde el PSE-EE estamos totalmente en contra de la
permuta que han realizado para
trasladar estos garajes a los bajos
de las viviendas de la calle Ibargaray para su posterior venta.
Hay una falta de plazas de aparcamiento. Se trata de una necesidad imperiosa y más desde que
calles como Domingo M artínez
de Irala han sido peatonalizadas.
4.- Estamos en total desacuerdo con el Reglamento Orgánico aprobado. Es, a nuestro
juicio, ilegal.
5.- Se han aprobado subvenciones a entidades no lucrativas inexistentes, al menos sin
petición oficial al Ayuntamietno
6.- Estamos en contra de la
aprobación de las retribuciones
a los empleados/as por haber
incrementado el 0,5 de la aportación a Elkarkidetza, más los
incrementos aprobados para
dos años, teniendo en cuenta la
situación actual de crisis económica que atravesamos en la
actualidad

7.- Se ha aprobado el proyecto de las pistcinas municipales exteriores cuando en estos
momentos no es, para el PSEEE, un proyecto prioritario.
8.- Desde el principio de
esta legislatura seguimos reivindicando el bilingüismo en los
plenos, las comisiones informativas y las sesiones. Desde
ANV se sigue imponiendo única y exclusivamente el euskara,
buscando que sea la lengua predominante común y única,
mientras que presentan al castellano como algo ajeno a la
identidad vasca.

Pertsona eta ideiak, alderdikerien gainetik
Igaro dira urte eta erdi Bergarako Udalera iritsi nintzenetik, nire lehenengo esperientzia
politikoa abiatu nuenetik eta
herriaren alde lan egitea erabaki nuenetik. Urte eta erdi honetan konturatu naiz Udalean lan
egitea ez dela samurra, politikak eta alderdikeriek garrantzi
gehiegi dutela, eta, askotan,
muga gaindiezinak bilakatzen
direla. Pertsonengan eta ideietan sinisten dut, eta uste dut
herrigintzan lan egiteko ezinbestekoa dela ezberdinen arteko ulermena, baina, zoritxarrez,
alderdi aginduek gehiegi mugatzen dute udalean gauden pertsonen erabaki ahalmena.
Herriaren mesederako eta gure
herriak irabazteko ezinbestekoa da guztion arteko elkarlana, eta datozen urteotan hori
izango da nire egitekoa, elkarlan hori bultzatu eta proiektuak

aurrera ateratzen lagundu. Bestela, jai daukagu. Guztiok galduko dugu, herria izango da
galtzaile, eta ez zaigu ahaztu
behar, gu ere, udal ordezkari
garenok, herria garela. Ideiak
baloratu behar ditugu eta ez
nork proposatzen dituen. Hori
izan behar da herrigintza egiteko oinarria.
Gaur egungo Udal Gobernuaren gainean ere gauza pare
bat aipatzea gustatuko litzaidake. Ez dugu konpartitzen zenbait arlotan burutu gura dituzten planak, guk beste ideia
batzuk ditugulako, baina onartuko ditugu.
Bestalde, txalotu gura dugu
Udal Gobernuaren egitasmo
bat. Herritarrei ateak ireki dizkiete, eta honekin ez dut esan
nahi aurrekoek horrelakorik egin
ez zutenik, baina, nik oraingoen egitasmoa ezagutu dut, eta
niri ere EAko ordezkari bezala,
erraztasunak eman dizkidate
informazioa jasotzerako orduan
eta hori inportantea da.
Jai zoriontsuak pasa eta
2009 izan dadila oparoa zuentzat.
Lauri Gallastegi

EAJ alderdiak ere jaso
du gonbitea bere ekarpena egiteko oposizioaren
ikuspuntua atal honetan,
baina erabaki du ezer ez
idaztea.
El PNV también ha recibido la invitación para que
hiciese su aportación, pero
declino la invitación.
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08 GURE BERGARA
ELKARTEEN TXOKOA
ZULOA

ZULOA celebra su 25 aniversario con el objetivo de seguir
colaborando en las actividades culturales de Bergara
Discipulis, sed etiam mag.

URTEURREN
EKITALDIETAN MURGILDU
DA 2008AN ZULOA
ELKARTEA

Miembros de la Junta de la sociedad gastronómica Zuloa.

La sociedad gastronómica
Zuloa está de aniversario. Se
fundó el 16 de septiembre de
1983, y en su 25 aniversario ha
organizado varios actos culturales y gastronómicos para
recordar su fundación.
En sus 25 años de historia la
sociedad gastronómica Zuloa
ha estado siempre ubicada en
la calle Domingo de Irala. Desde su creación ha tomado parte activamente en la tamborrada de San Martin, pero, además,
ha impulsado otro tipo de actividades culturales en Bergara,
siempre en sintonía con las instituciones y el resto de sociedades de la localidad. Hoy día
cuenta con 81 socios, dos menos
que los que tuvo en su fundación y el objetivo de la sociedad
es asentarse en 80 socios.

AÑO DE CELEBRACIÓN
El 2008 ha sido un año lleno de
actividades para recordar su
puesta en marcha. Entre otros
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Hoy día cuenta con
81 socios, dos
menos que los que
tuvo en su fundación
y el objetivo de la
sociedad es asentarse en 80 socios.

actos, han realizado una cata de
vinos y han organizado una charla cinegética –caza mayor con
arco- que han contado con muy
buena aceptación. Además, el 13
de septiembre se celebró una
comida especial de socios y en
la tamborrada de San Martin el
himno de la sociedad sonó por
todas las calles de Bergara.
Es una sociedad que goza de
muy buena salud, activa en sus
propuestas a los socios y a los
vecinos de Bergara. Ejemplo de
ello es la colaboración que este
año la sociedad ha mantenido
con el Ayuntamiento de Berga-

ra en el concurso de pintura al
aire libre que se celebró en San
Martines. Ya que Zuloa dio un
premio especial, trofeo más premio en metálico, en dicho certamen.

COLABORACIÓN CON EL
RESTO DE SOCIEDADES
Zuloa manteniene muy buenas
relaciones con el resto de sociedades de Bergara, y gracias a ese
entendimiento, ha participado
en el concurso de patatas con
chorizo organizado por Gure
Ametsa elkartea, consiguiendo
el segundo premio. Además, hoy

Amaitzear den urtea berezia izan
da Zuloa elkarte gastronomikoarentzat. 25 urte bete ditu eta
urteurrena ospatzeko ekitaldi
ugari antolatu dituzte. Hitzaldiak,
ardo dastaketak eta bazkari berezia egin dituzte elkarteko bazkideentzat. Eta elkartetik kanpo
ere zenbait ekintza kulturaletan parte hartu dute, besteak beste, San Martinetako danborradaren antolaketan. Gainera San
Martinetako margo lehiaketan
sari berezia eman zuten. Elkarteko zuzendaritza batzordearen
helburua da datozen urteotan
Bergarako aktibitate kulturaletan parte hartu eta ekintza
berriak sustatu.

Ficha técnica:
Nombre:
Sociedad Gastronómica Zuloa
Número de socios: 81
Ubicación:
Calle Domingo de Irala s/n
Objetivo:
Colaborar en las actividades
culturales del pueblo

día colabora en la organización
de las tamborradas tanto de
mayores como de niños que se
celebran en las fiestas de San
Martín.
Para la Junta Directiva ese
debe ser el camino y el objetivo
de la sociedad para los próximos
años, colaborar de forma activa
en las actividades culturales del
pueblo, sin descuidar el buen funcionamiento de la sociedad.
Zorionak, Zuloa elkartea.
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GURE BERGARA 09
UDAL ARTXIBOAK SINATUA

LABADEROAK

Garbigailuen iraultzaren aurretik labaderoek
garrantzia zutenekoa (II)
Bergarako Udal aldizkariaren
laugarren zenbakian labaderoen gaineko erreportajea irakurtzeko aukera izan zenuten.
Garbigailuen iraultzaren aurretik labaderoek garrantzi handia baizeukaten Bergaran eta
inguruko herrietan. Oraingo
aldizkarian ere beste labadero
batzuen berri emango dizuegu.
Goardia zibilen kuartelaren
ondoan alberga bat zegoen
1860ean. Garai hartan, kuartela Arruriaga kalearen bukaeran
eta Masterreka kaleko hasieran
zegoen. Labadero horren berri
jaso zen udaletxean, izan ere,
1860an arropa garbitzaile batzuk
adierazi zuten teilatua jausten
ari zela; urte batzuk beranduago, 1891an, beste eskaera bat
egon zen, Elosua errekan garbitzeko zeuden hiru harriak kentzeko eskatuz.

SAN ANTONIO AUZOKO
LABADEROA
Herria handitzearekin batera, iturri eta labadero beharra ere areagotu egin zen. Kale auzoak sortu
ziren eta aurretik zeudenetan ere
biztanleak areagotu ziren. Hori argi
ikusten da San Antonio auzoan,
San Antonio auzoa XIX.mendeko bigarren zatian handitu zen,
Algodonera lantegiaren inguruan
eraiki ziren etxeekin.
Horrek labaderoa egiteko premia sortu zuen. Antzuola errekako ura aprobetxatuz egin zen labaderoa. Urte askoan itxita egon
zen, eta 2004ko azaroaren 22an
bota egin zuten. Ur falta zegoenean labaderoak itxi egiten ziren
eta arazo hori askotan izaten
zuten, batez ere uda partean.
Egoera horri irtenbidea
emateko Bergarako Udalak errekatik gertu zeuden labaderoendako ura – Iritzakoa eta Zubietakoa- Deba ibaitik hartzea erabaki zuen 1922an.

Elkarrekin hitz egiteko eta egoteko aprobetxatzen zuten
emakumeek

OSINTXUKO LABADEROA
San Lorentzo auzoko biztanleek ere 1928an labaderoa egiteko eskaria egin zuten, baina
azkenean ez zen egin aipatu
auzoan. Osintxu auzoan, ostera, 1934 urte inguruan iturri eta
labadero berria egin ziren.
Horrela dago jasota Udal Artxiboan.
Albergak baserri auzoetan ere
egin ziren eta baserri bakoitzak
ere izan ohi zuen bere labaderoa.
Eta horren adibide ziren Angiozarrekoak eta Elosukoak.
Labaderoak erabiltzeari noiz
utzi zitzaion zehatz mehatz ez
dakite udal ordezkariek, etxeetan
ere arropa eskuz garbitzen zen
hasiera batean. Gero, bueltak
ematen zituen makina bat erabili ohi zen; aurrerapena izan zen
lana kentzen zuelako. Ondorengo pausua garbigailua ekartzea
izan zen. Eta gaur egun ezingo
genuke bizi garbigailurik gabe.

1954an Osintxuko labaderoaren kokapena

ARROPA GARBIKETA
LAGUNARTEAN
Arropa garbitzera joaten ziren
emakumeak elkarrekin berriketan egiteko aprobetxatzen
zuten; lanerako lekuaz gain,
elkargunea ere bazen. Arropak
etxetik labaderoraino nola eramaten zituzten, zer-nolako
xaboia erabiltzen zen, etxerako
bueltan arropa bustia nola eramaten zuten... horiek guztiak ez
dira udal agirietan azaltzen.
Makina bat gauza administrazioko paperetan agertzen ez
dena, baina garai bateko gizartean eguneroko bizitzan egiten
zirenak.

Bergarako Udal Artxiboa, Roman Larrañaga fondoa. 1959
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10 UDALA
INGURUMENA
ZUHAITZEN GIDA

INGURUMENA

Bergarako Udaleko Ingurumen Batzordeak
“Usondoko zuhaitzak” gida argitaratuko du
Zuhaitzak beharrezko bidelagunak
dira gizakiontzat, plastikoaren eta
silizioaren garaian ere: naturan,
behar-beharrezko funtzio ekologikoak betetzen dizkigute; biodibertsitateari eutsi, uholdeak apaldu,
CO2a finkatu; behar materialak asetzen ditugu haiei esker (sendagaiak,
fruituak, egurra); eta hiriguneak edertzeko paregabeak dira.
Hori guztia kontuan izanda eta
zuhaitzen mundu zabal hori ezagutu nahi duenarentzat ‘Usondoko
zuhaitzak’ izeneko gida argitaratuko
du Bergarako Udalak.
Egilea Maitane Arizabaleta bergararra da. Maitanek, guztira, Usondo parkeko 32 zuhaitzen gaineko
informazioa batu du. Egilearen hitzetan, “lanaren helburua izan da sentsibilizazioa sustatzea eta aberasta-
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suna ezagutzera ematea”. Horretarako, zuhaitzak identifikatzen laguntzeaz gain, haiei buruzko interes kulturaleko hainbat datu eskainiko ditu
gida berriak.
Usondo parkea, Laureaga etxeko lorategi pribatua izan zen. Urdangarin familiak, Bergarako beste
batzuen eredua jarraituz lorategi aberatsa egin zuen XX. mendeko lehen
hamarkadan (zuhaitz multzo zabala, bide sarea, urmaela...).
Bergarako Udalak lorategiaren
jabegoa eskuratu ondoren, 1982urteaz geroztik parke publikoa da. Ordutik hona landatutako zuhaitzekin
batera, duela ia 100 urte landatutakoak ere badaude oraindik. Gida hau
eskuan hartuta, ezagutu eta gozatu
ezazu parkeaz eta parkean aurki daitekeen ondareaz, hau da, arbolez.
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UDALA 11
KIROLA

HITZARMENA

Bergarako Udalak eta Fortuna Kirol
Elkarteak hitzarmena sinatu dute
nahi izanez gero, aurrerantzean ere
aukera izango du entrenamendu
saioetara integratzeko.
Hain justu ere, lan saioak urtarrilean hasiko dituzte. Gipuzkoan
beste zenbait herri eta eskualdetan
ere jarri dira abian antzerako proiektuak. Besteak beste, Bergaran bezala, Arrasaten, Donostian, Irunen eta
Tolosan ere egin dituzte programa
piloto horiek, eta, momentuz emaitzak oso onak izaten ari dira.

gomendioak emango dizkie, prestaketa espezifikoak bideratuko dizkie eta
luzaketa saioak antolatuko ditu. Bide
batez, atletismoa bultzatzeko, taldekako lan saioak antolatuko dituzte. Eta
horrela, herri lasterketetan emakumeen partehartzea areagotu nahi da.

BERGARAN 17 EMAKUME
Bergaran, Agorrosin kirol gunean
egingo dira taldekako lan saioak,
eta dagoeneko 17 emakumek eman
dute izena programa berezian
parte hartzeko. Doako programa
izango da, eta izen ematea ez da
itxiko. Hau da, edonork parte hartu

BEHOBIA-DONOSTIAN %26
EMAKUMEAK
Fortuna Kirol Elkarteak antolatzen du
urtero izen handiko Behobia-Donostia herri lasterketa, eta emakumeen
parte hartzearen gaineko datuak ere
badituzte. Horien arabera, lasterkari
guztien artean %26 emakumeak dira.
Aipagarria da, Gipuzkoan egiten diren
gainerako herri lasterketetan portzentai hori dezente txikiagoa dela.
Era berean, Fortuna Kirol Elkarteko ordezkariek jakitera eman digutenez, %26 horietatik asko debagoiendarrak izaten dira. Joera positibo hori bultzatzeko asmoz sortu da
oraingo programa ere.

ZIKLO-KROSA

Espainiako kopako ziklo-kros txapelketa jokatuko da urtarrilean Osintxun
Urtarrilaren 10ean jokatuko da Bergarako ziklo-kros lasterketa Osintxu
auzoan. Espainiako kopako txapelketarako puntuagarria izango da Bergarako ziklo-krosa eta, parte hartzea
ere ez da nolanahikoa izango. Hain
justu ere, Katalunia zein Madrildik
dagoeneko konfirmatu dute etorriko direla Bergarara.
Madrilgo Federazioak 40 txirrindularirekin etortzeko asmoa du, izan
ere, Osintxuko lasterketaren ondoren,
hurrengo egunean hain justu ere,
jokatuko da Itsasondoko ziklo-krosa eta Espainiako Federazio ezberdinek aprobetxatuko dute bi lasterketetara gerturatzeko.
Argazkia: Pol Pol Argazki taldeko Benito Cantero

EUSKAL HERRIKO ONENAK
Euskal Herriko ziklo-kros espezialista handiek ere esku hartuko dute
Osintxun jokatuko den lasterketan,
besteak beste, bertan izango dira
Unai Yus, Julen Ruiz de Larrinaga edo
eta David Seco gizonezko elite mailako kategorian, eta Ione Muxika
elgetarra emakumezko kategorian.
Bergarako lasterketaren antolakuntza Lokatza Txirrindularitza Elkartearena izango da eta Bergarako Udalak laguntza eskainiko die Lokatzakoei.
Bergarako Txirrindularitza taldearen
asmoa da gizonezko zein emakumezko mailak parekatzea sariei dagokienez, eta ahalgin hori egingo dute.

KIROLA

Emakumeen artean atletismoa
eta herri lasterketak bultzatzeko
asmoarekin Donostiako Fortuna Kirol
Elkarteak eta Bergarako Udalak akordioa sinatu dute. Horri esker, bi erakundeen artean abian jarriko dute
programa berezi bat emakumezkoen kirol jarduera sustatzeko.
Astero bi lan saio antolatuko dituzte, astearte eta ostegunetan, eta lan
saio horiek bideratzeko entrenatzaile bat kontratatuko du Bergarako
Udalak. Fortuna Kirol Elkarteak,
berriz, programa finantzatuko du.
Entrenatzaileak lan saioak koordinatuko ditu, osasun eta elikadura
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12 UDALA
KULTURA
GABONAK

Gabon egunetan ekitaldi ugari egingo dira
Bergarako kaleetan
JOLAS PARKEA, 26, 27
ETA 28AN
Gabonetako jolas parkea ere izan da
aurten Labegaraieta kiroldegian,
abenduaren 26tik 28ra 16:00etatik
19:30ra. Eguneko sarrera hiru eurokoa izan da. Eta bertan, 2 urtetik gorako umeentzako ludoteka puzgarria,
txirrista erraldoia, haurren puzgarria, giza futbolina, jumping, zezen
mekanikoa, haurrentzako tailerrak
eta beste hamaika jolas eta egiteko
izan dira.

URTARRILAREN 5EAN
BIZAR ZURI

KULTURA

Iazko jolas parkea Labegaraietako kiroldegian

Iritsi dira Gabon egunak eta konturatu orduko amaituko da urtea eta
sartuko gara 2009an. Eta egunotan,
urtero moduan, Bergarara etorri dira
Olentzero eta Mari Domingi, eta etorriko dira Bizar Zuri eta Orienteko hiru
Erregeak. Egun bereziak izaten dira,
kale giro politarekin eta horrexegatik
guztiagatik Bergarako Udalak kultura
egitasmo zabala prestatu gura izan du.

OLENTZERO ETA MARI
DOMINGI ABENDUAREN 24AN
Abenduaren 24an etorri ziren Bergarara Olentzero eta Mari Domingi,
Surratik iritsi ziren herri erdira eta
arratsaldeko 17:15ean guztiok harrera egin zioten azoka ondoan eta kalejiran joan ziren plazaraino. Behin
plazara helduta, Olentzerok eta Mari
Domingik gutunak jaso zituzten.

Gabon egunetako ekintzei amaiera
emateko, urtarrilaren 5ean, Bizar
Zuri iritsiko da Bergarara 17:30ean.
Erregeentzako gutunak hartuko ditu
udaletxean eta Erregeei emango dizkie kabalgatan. Hiru Erregeak arratsaldeko 19:00etan etorriko dira Bergarara. Hain justu ere, 19:00etan hasik o d u t e Be rg a ra k o k a l e e t a t i k
kabalgata.
Bergarako Udalak, bergarar guztioi Gabon zoriontsuak opa dizkie eta
2009 urte oparoa.

ARATUSTEAK

Pirritx, Porrotx eta Marimotots Bergaran Aratusteetan
Euskal Herriko pailazorik arrakastatsuenek emanaldia eskainiko dute
Aratusteetan Bergarako Udal Pilotalekuan. Piratak izeneko ikuskizuna
eskaintzera etorriko dira Bergarara.
Pailazo taldearen azken lana da Piratak, eta herriz herri sekulako arrakasta
izaten ari da.
Aratusteak otsailaren 20tik 22ra
ospatuko dira Bergaran, eta Pirritx,
Porrotx eta Marimotots pailazoek bi
emanaldi eskainiko dituzte otsailaren 21ean, larunbata. Lehenengo
emanaldia izango da 16:00etan eta
bigarrena 18:30ean. Sarrerak bost
eurotan salduko ditu Bergarako Udalak ohiko saltokietan.
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UDALA 13

ANIZTASUNA

LABURRAK

Aniztasuna eta bizikidetza
bultzatzeko politikak abian

Bergarako 17 elkartek
jasoko dituzte
dirulaguntzak
Bergarako Udalak dagoeneko
esleitu ditu aurten banatuko
dituen dirulaguntzak. Guztira,
herriko 17 elkartek jasoko dute
Udalaren babes ekonomikoa
euren proietuak aurrera eramateko. Elkarte horiek askotariko
kolektiboekin egiten dute lan;
hirugarren adinekoekin, gaixotasun fisiko zein psikikoak dituzteneki, eta beste zenbait esparrutan dihardutenak. Guztiek
jasoko dituzte Udalaren babes eta
laguntza.

Fluxu migratzaileek eragiten duten
gizarte aniztasuna ezaguna da mundu osoan, baita Bergaran eta Euskal
Herrian ere. Betidanik izan ditugu
Frantzia eta Espainiako herri eta
eskualdeetatik etorritako pertsonak
gure artean.
Migrazio bide horrek oraindik
jarraitzen badu ere, azkenaldian gero
eta gehiago hazten ari den bide berri
bat dugu: egungo globalizazio prozesuak eraginda munduko edozein
leku eta estatutatik Bergara eta Euskal Herrira gerturatu direnak. Eta, ezin
ahaztu, arrazoi politiko edota ekonomikoek eragindako gure herriaren
tradizio migratzailea.

ERRONKA UDAL
ADMINISTRAZIOENTZAT
Fenomeno horren kudeaketa erronka bihurtu da gure gizarteko administrazio publikoarentzat, baita eskualde edota udal administrazioentzat

ere. 2004tik Bergarako Udaleko Gizarte Zerbitzuetatik herriko migrazio
mugimenduen ikerketak egiten ari
diren arren, oraingoan beste pausu bat
eman nahi izan du udalak, eta Anitzak elkartearekin elkarlanean, aniztasuna eta bizikidetzan oinarritutako
partaidetza eztabaida prozesu bat
jarriko da martxan.
Proiektu honek elkarrenganako
errespetuaren eta onarpenaren ideia
sustatu, eta herri honetako pertsona ororen eskubide politiko, sozial,
ekonomiko, linguistiko eta kulturalak bermatzea du oinarri gisa. Horretarako eragile guztiak bildu eta bakoitzak duen egoeraren bere ikuspegia
emango duen eztabaida eta hausnarketa prozesua hastea du helburu.
Epeak errespetatuz gero, Bergarako Udalaren asmoa da datorren
urtean abiaraztea proiektua eta hausnarketa prozesua.

LAGUNTZAK

Bergarako gobernuz kanpoko erakundeentzat
laguntzak
Gobernuz Kanpoko Erakundeek urteroko jarduerarako dirulaguntzak
behar izaten dituzte. Azken urteotan
gainera, elkarteak areagotu egin dira
eta antolatzen dituzten egitasmoak
ere gero eta gehiago dira. Hori horrela, Bergarako Gobernuz Kanpoko Erakundeek dirulaguntzak eskatzeko

aukera izan dute iragan hilabetean.
Dirulaguntza eskaria udaletxean egin
behar izan da, eta guztira 12 elkartek
egin dizkiote eskaera Udalari. Udal
ordezkarien asmoa da urte amaierarako laguntza horiek guztiak esleituta edukitzea.

Euskara ikastaro bereziak
antolatu ditu Udalak
Udaleko Euskara Batzordeak eta
Udal Euskaltegiak euskara ikastaro bereziak antolatu dituzte.
Bertako euskaraz dihardugunean egiten ditugun akatsak zuzentzeko 10 orduko ikastarotxoa
izango da bat eta, bestea, dendari eta tabernariek oinarrizko
euskara lantzeko 60 ordukoa,
bezeroen eskariak ulertu eta oinarrizko elkarrizketetan euskaraz
erantzuteko gaitasuna lortzeko
helburuarekin. Urtarrilaren 28ra
arteko epea dago ikastaroetan
parte hartzeko izena emateko.
Horretarako, Udal Euskaltegiarekin harremanetan jarri behar
dute interesdunek: 943764453.

GIZART./EUSKARA

GIZARTEA / EUSKARA
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14 UDALA
BASERRI AUZOAK

BASERRI AUZOAK

BERPIZTU PROGRAMA

Berpiztu programaren lehenengo
emaitzak aztertuko ditu Udalak

Elosu auzoa.

Bergarako Udalak 2008ko otsailean
Berpiztu programa jarri zuen abian
Elosu, Ubera eta Angiozar auzoetan.
Landa eremuko hiru auzo dira hirurak ere, oso ezberdinak eraketan eta
ohituretan, eta bakoitza bere errealitatearekin.
Hori kontuan izanik, Bergarako
Udalaren asmoa izan da, auzoetako
errealitatea ezagutu bizilagunen
bitartez, informazio guztia paperean jaso eta errealitate bakoitza hobetzeko ekintza plan bat diseinatu.

BERPIZTU PROGRAMAREN
HELBURUAK
Berpiztu programaren helburuak dira;
landa eremuko auzoei eta herriei laguntza eman, zerbitzuak eta azpiegiturak
hobetu, kultura arloan proiektuak diseinatu eta garatu, belaunaldien arteko
aldaketa ziurtatu, nekazaritza sektorea
aztertu eta laguntzei buruz informatu, bertakoen arteko harremanak garatu ahal izateko guneak bermatu eta bizilagunek dituzten kezka eta nahiak asetu, ahal den neurrian behintzat.

ELOSUN ABIATU ZEN
PROGRAMA
Udala Elosu auzoan hasi zen lanean,
Itsasmendikoi erakundeko Itziar Arko-
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nadak bideratu zuen lana. “Elosun bizi
direnekin elkartu ginen eta konturatu ginen zein errealitate gogorra duten.
Bizilagun gutxi, zerbitzu gutxi eta jende gaztea falta da baserri gehienetan.
Hain justu ere, gure ekintza plana
bertatik etorriko da, jende gaztea Elosura erakartzen saiatuko gara eta auzoan bertan ekintza ekonomikoak garatzen ahaleginduko gara”. Udalaren
asmoa da, Elosun lan egin ahal izateko aukerak eskaintzea.

UBERAN BESTE ERREALITATE
BAT
Nahiz eta Elosuko egoerarekin antzekotasunak egon, Uberan beste arazo batzuk dituzte. Itziar Arkonadaren esanetan uberarrak gustura bizi
dira euren auzoan. “Uberako bizilagunek bertan bizi nahi dute, baina
aukera gutxi dituzte. Etxebizitzak
eraikitzeko proiektu bat badago, baina oraindik ez da proiektua definitu
eta bertako jendea itxaropena galtzen
hasi da”. Era berean, Bergarako Udalak uste du egunero erabiltzen diren
azpiegiturak hobetu behar direla.

AZPIEGITURAK HOBETU
BEHARRA ANGIOZARREN
Angiozarren, berriz, jende nahikoa

bizi da, eta belaunaldi aldaketa ziurtatuta dago, baina bestelako eskaerak dituzte Angiozargo bizilagunek:
eskola txiki bat irekita mantendu,
zerbitzu eta azpiegiturak hobetu,
auzotarren arteko harremanak hobetu, auzoen arteko komunikazioak
hobetu eta urtero egiten dituzten
ekintza kulturalak hobeto egituratu.
Momentu honetan, Berpiztu programaren azterketa egina dago eta
auzoetako bizilagunekin adosten ari
da Udala. Auzo batzuetan, ekintza plana garatzen hasi dira eta laster ekintzak landuko dituzte. “Aipatu beharra dago, auzotar guztiek udalari gertutasuna eskatzen diotela. Ez dute
izan nahi bigarren mailako biztanleak eta programa honekin hastea
lehenengo apustua izan bada, honetan ez gelditzea eskatzen digute”.
Itsasmendikoiko Itziar Arkonadaren esanetan, Bergarako Udalak
bide horretan lanean segituko du.
“Orohar, auzoetan bizi den jende
jatorrarekin lortuko dugula ziur nago”.
Horretarako, Lan talde txiki bat osatu dute hiru emakumerekin. Bertan
dira, Mari Carmen Iturbe (Debagaraia), Maite Guridi (Bergarako zinegotzia) eta Itziar Arkonada (Itsasmendikoiko teknikaria).

BERGARA
2008ko abendua

UDALA 15
UDALBATZARRAK

2008KO IRAILAREN 26KO UDALBATZARRA

2008KO AZAROAREN 10EKO UDALBATZARRA

• LAGAPENA Toribio Jauregiren oinordekoek bere argazki-bilduma eman diote Bergarako Udalari eta Udalak
dohaintza onartu egin zuen aho batez.

• KANPOKO IGERILEKUAK 2008an hasi eta 2009an bukatuko diren kanpoko igerilekuko obrak egitea erabaki
zuen Udalbatzak. Obra egiteko baldintza-plegua onartu zuen. Egitasmoaren bozketan, PSOEko zinegotziek
kontra bozkatu zuten eta EA eta EAJ-koak abstenitu egin
ziren. Erabaki honen arabera 2009ko uztailaren 1ean
irekiko dira kanpoko igerilekuak.

• LAGAPENA Arantxa Arana Ormaetxeak Jose M Larrea
kazetariaren kronika eta beste hainbat dokumentu
eman dizkio Udalari eta Udalak onartu egin zuen aho
batez.
• UNED-BERGARA UNED-Bergara Fundazioak Erret
Mintegia erosteko Udalak egin beharreko 100.000 ¤eur oko aportazioa onartu zuen Udalbatzak aho batez.
• ORDENANTZA FISKALEN ONARPENA 2009rako Ordenantza Fiskalak onartu ziren aho batez behin-behingoz. KPIaren igoera %5ean kokatu zen eta jendaurrean jarri zen 30egunez.
• ORDEZKAPENA Bergarako Udalak Debagoieneko Mankomunitateko Juntan duen ordezkarietako bat, Iñigo
Iñurrategi hain zuzen ere, ordezkatzea erabaki zuen aho
batez. Udalak Debagoieneko Mankomunitateko Juntan izango duen ordezkari berria Mikel Etxaniz izango
da.

• ROCK TALDEEN ENTSEGU LOKALAK Goiko Estazioan rock taldeek beraien entseguetarako duten eraikina konpondu bitartean, JAM aretoarekin hitzarmena
sinatzea erabaki du Udalak. Aho batez onartu zen sinatzea hitzarmena eta rock taldeek bertan entseatuko dute.
• PLAN OROKORRAREN ONARPENA Plan Orokorrari
behin behineko onarpena eman zioten, Gobernuko zinegotzien eta PSOEko zinegotzien aldeko botoekin, eta
EA eta EAJ-PNVren abstentzioarekin.
• KALE IZEN ALDAKETA Mekolaldeko poligono industrialeko kale bati Iruerreka izena jartzea erabaki zuen
udalak, PSOEko zinegotzien aurkako botoekin.
• UDAL-LANGILEEN BALDINTZAK 2008ko Udal langileen lan-baldintzak arautuko dituen hitzarmena onartu zen PSOEko zinegotzien aurkako botoekin, eta EA
eta EAJko zinegotzien abstentzioarekin.

UDALBATZARRAK

Bergarako Udaleko osoko bilkuretan azken hilabeteotan hartu diren erabaki garrantzitsuenen zerrenda.
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KULTURA
AGENDA
ABENDUA > URTARRILA

ABENDUA
> ABENDUAK 24
Herriko hainbat talde kantuan
Bergarako kaleetan
• 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
• Bolu-ko hainbat artisten ate
irekien jardunaldia
/ 11:30 - 14:30
• Bertso trama: Gabon-afaria
Bertsolariak:
Iñigo Manzisidor "MANTXI"
Beñat Gaztelumendi
Ainhoa Agirreazaldegi
Eñaut Uriarte
/ Zabalotegi aretoan/18:00/ 3 euro

K9
> URTARRILA
Virginia Imaz

> URTARRILAK 8
Koldo Amestoy

GABONETAKO JOLAS PARKEA

ERAKUSKETAK

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

Aroztegi aretoa
> BEART MARGO ELKARTEAREN
ERAKUSKETA
abenduaren 19tik 28ra

URTARRILA
> URTARRILAK 2
• Umeentxako esku-lanak eta
jolasak. Antolatzailea: Jardun
/ Munibe plazan/ 18:30 - 20:00
• “Ezinean” eta Sarkor taldeen
kontzertua. Antolatzailea: Jardun
/ Munibe plazan/ 22:30
> URTARRILAK 3 / 16:30 / 18:30
Nora zoaz txanogorritxu?
Deabru beltzak taldearen
umeentzako antzerki emanaldia
/ Zabalotegi aretoan/sarrera: 3 euro
> URTARRILAK 4 / 19:30
Rafa Ruedaren kontzertua
/ Zabalotegi aretoan/sarrera: 5 euro
> URTARRILAK 5
• Bizarzurik erregeentzako kartak
jasoko ditu
/ San Martin plazan/ 17:30
• Txokolatea San Joxepe jubilatuen
elkartearen eskutik
/ San Martin plazan/ 18:00
• Errege kabalgata / 17:00
• 14-18 urte bitartekoentzako
afaria. Kuadrilek izena emateko
Kultura etxera deitu (943 77 91 60).
Udalak mahaiak eta aulkiak
jarriko ditu, jatekoa norberak
eraman beharko du.
/ Munibe plazan/ 20:30
• Hesian taldearen kontzertua eta
ondoren Drindotsekin erromeria
/ Munibe plazan/ 23:00
ORDUTEGIAK:
• ERAKUSKETAK /

> URTARRILAK 8 / 19:00
Koldo Amestoy-rekin “Biderdi”
helduentzako ipuin kontaketa
saioa.
/ Zabalotegi aretoan

> URTARRILAK 30 / 22:30
“Gixonak” helduentzako antzerki
emanaldia
/ Zabalotegi aretoan/sarrera: 5 euro

> URTARRILAK 9 / 19:00
Virginia Imaz-en “Encantadas”
antzezlana
/ Zabalotegi aretoan/sarrera: 5 euro

> URTARRILAK 31 / 16:30 / 18:30
“Galtzagorriei to, inaxito!”
5-12 urte bitarteko gaztetxoentzako bertso-antzerki emanaldia
/ Zabalotegi aretoan/sarrera: 3 euro

> URTARRILAK 10 / Goizean
Ziklokross proba. Lokatza
txirrindulari elkarteak antolatuta.
/ Osintxun
> URTARRILAK 16 / 20:00
“Bikustik” taldearen kontzertu
akustikoa
/ Zabalotegi aretoan/sarrera: 3 euro
> URTARRILAK 23 / 22:30
“Hoteleko kantu eta kontuak”
Asier Serrano idazle eta
musikoaren, eta Antxon Sarasua
piano-jolearen poesia, kontu eta
musika emanaldia
/ Zabalotegi aretoan/sarrera: 3 euro
> URTARRILAK 25 / 12:30
Udal Musika Bandaren kontzertua
/ Udal pilotalekuan

ERAKUSKETAK

ZINE EMANALDIAK / Zabalotegin
• Umeen saioa: 2 euro ¤
• Helduen saioa: 3 euro ¤ ¤
• Leihatila saioa bakoitza baino
ordubete lehenago irekiko da.
> URTARRILAK 10
Kung Fu Panda / 17:00
No es país para viejos/19:30/22:30
> URTARRILAK 11
Kung Fu Panda / 17:00
No es país para viejos /19:30

Aroztegi aretoa
> BERGARAKO TAILA
ELKARTEAREN ETA BUZTINZALE
ZERAMIKA ELKARTEAREN
ERAKUSKETA
Urtarrilaren 2tik Urtarrilaren 11ra
> BEKE ELKARTEAREN ESKULAN
ERAKUSKETA
Urtarrilaren 16tik Urtarrilaren 25era
> BENITO CANTERO ETA AGUSTIN
GURRUTXAGAREN ARGAZKI
ERAKUSKETA
Urtarrilaren 30etik Otsailaren 15era

> URTARRILAK 17
Wall-E / 17:00
Indiana Jones y el templo de la
calavera de cristal /19:30/22:30
> URTARRILAK 18
Wall-E / 17:00
Indiana Jones y el templo de la
calavera de cristal /19:30
> URTARRILAK 24
El arca de Noé / 17:00
Algo pasa en Las Vegas /19:30/22:30
> URTARRILAK 25
El arca de Noé / 17:00
Algo pasa en Las Vegas /19:30

• 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

BERGARAKO UDALA
San Martin Agirre plaza, 1
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Tel.: 943 77 91 00
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