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Bizi
baldintzak
hobetzen
UDAL GOBERNU TALDEA

K

risi ekonomikoa gero
eta larriagoa den
sasoian, egoera larrian
dago langile eta lantegi asko. Horrek izan du eragina
Bergarako Udaleko aurrekontuetan. Aurtengo aurrekontuetan Foru Aldunditik jaso beharreko diru ekarpena 288.044,64
eurotan murriztu da, eta ez hori
bakarrik, iazko dirulaguntzetatik 1.133.579,56 euro itzultzera
behartu du Foru Aldundiak udala. Horrek gure udalari sekulako kaltea egiten dio, onartuta
genituen proiektuak edo bergararrentzat beharrezkoak diren
egitasmoak gauzatzeko oztopo
nabarmenak baitira. Foru
Aldundiak hartutako erabakiek
kolokan jartzen dute udalon
autonomia, eta demokrazia
zuzenaren adierazpidenik nagusiena diren udalen gestiorako
autonomia kolokan jartzen dute.

Krisi garaian ere
proiektuak eta
ekimenak bultzatuko
ditugu

Askotan kritikatu izan da
Madrildik edo Paristik zentralismoa bultzatzen dutela Euskal
Herriaren erabaki ahalmena
ahultzeko. Hala ere, Foru Aldundiaren erabakiak guztiz baldintzatzen eta mugatzen du udalon jarduna.
Zailtasunak zailtasun, Bergarako Udaleko Gobernua osatzen dugun kideok herriaren alde
lan egiteko gogoarekin jarraitzen dugu, eta aldizkari honetan
irakurri ahal izango duzuen
moduan, hainbat ekimen ari gara
bultzatzen. Ekonomia mailan,
krisia nagusi den arren, gure
nahia eta lan jarduna oinarrituko ditugu bergararrek eguneroko bizitzan ahalik eta gutxien
antzeman dezaten krisiaren eragina. Horretarako, hirigintzan,
kulturan, ongizatean, turismoan,
kiroletan, ingurumenean eta

auzoetan aurreko urteetan bultzatutako ekimenekin jarraitzeaz gain, proiektu berriak bultzatuko ditugu. Ez da erraza izango
krisi egoera orokor honetan gauzak aurrera eramatea, ez baititugu jasoko azken urteotan udalaren funtsezko finantzaketa
bideak izan diren etxebizitzek
sorturiko etekinak. Finantzaketa bide berriak topatu behar ditugu. Bergara ezin da geldirik geratu, guztion ekarpenarekin eta
egin beharreko gastu eta inbertsioak ahalik eta modu eraginkorrenean kudeatuz, neurriak
hartuko ditugu egoera larri honi
aurre egiteko.
Eginbehar horretan ezinbestekoa izango da guztion partaidetza, eta guztiok elkarrekin
lan eginez gero, Bergararen eta
bergararron bizi baldintzak
hobetzen jarraituko dugu.

MOTZEAN
Mejorar y aumentar la
oferta cultural de Bergara
al servicio de los
ciudadanos y la cultura

En este número de la revista municipal los responsables de
ayuntamiento de Bergara dan
conocer las ideas principales de
la nueva política cultural que han
puesto en marcha con intención
de impulsar la oferta cultural en
Bergara. Para ello apuestan por
un programa cultural adecuado

a todas las edades y gustos que
se centrará, sobre todo, en
aumentar la cantidad y calidad
de las actividades culturales. Los
ciudadanos tienen un papel
importante en esta nueva política cultural, ya que podrán
tomar parte y opinar. Además de
la cultura, otro de los sectores

que preocupa al Ayuntamiento
es el de la crisis económica y
cómo afectará en el día a día de
los ciudadanos de Bergara. En
la sección de urbanismo, la alcaldesa profundiza sobre las consecuencias que la crisis puede
tener en los futuros proyectos
urbanísticos.
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BERGARA, KULTURA
EGITASMOZ LEPO
Bergarako Udalak kultura politika berria
abiarazi du herria pizteko asmoz. Funtsean,
kultura eskaintza areagotu, eta aldi berean,
jendearen partehartzea bultzatu nahi da.
Horretarako, proiektuz beteta dakarte zorroa.
Neguak iraun bitartean, Zabalotegi aretoak
eskainiko ditu kultura egitasmo gehienak.
Udaberritik aurrera, berriz, kale ekitaldiak
nagusituko dira.
Bergarako jai batzordearen bilera.

K

ultura herriarena da, eta
horregatik da beharrezkoa
herritarren partehartzea.
Lelo honi jarraiki, herritarrei zuzendutako kultura eskaintza
handitzea erabaki du Bergarako Udalak.
Lehenengo hazia Zabalotegi aretoak erein du, neguko kultura eskaintzaren hutsunea betetzera etorri baita. Maider Osa, kultura teknikariaren
esanetan, “duela gutxi arte Bergarak
ez zuen azpiegitura egokirik formatu txikiko kontzertuak, ipuin kontalarien saioak eta filmak emateko”.
Urrian ireki zutenetik, ekitaldi
dezente eskaini ditu Zabalotegik.
Asteburuetan zine emanaldiak dira
nagusi, film komertzialak proiektatuz. Era berean, ostegunetan zine
kluba antolatzeari ekin dio Bergarako zine zale talde batek. Bertan, zinema klasikoa eta modernoa tartekatzen dira, eta bideoklubetan edo zinemetan ohikoak ez diren pelikulak
ikusteko aukera eskaintzen zaie bergararrei. Zine kluba ostegunero ospatzen da, arratsaldeko zortzietan. Hileko lehen ostegunetan, berriz, ipuin
kontaketa saioak antolatzen dira.

URTE BERRIA,
KULTURA ESKAINTZA BERRIA
2009an hamaika ekitaldi jarri dira
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Otsailean erakusketa
eta hitzaldi ziklo bat hasi
da Nafarroa eta Euskal
Herriaren arteko
harreman historikoa
lantzeko

martxan. Otsailean erakusketa eta
hitzaldi ziklo bat hasi da Nabarralderen eskutik. Nafarroa eta Euskal
Herriaren arteko harreman historikoa lantzen dihardute, batez ere,
subiranotasunean, estatuan eta independentzian sakonduz. Erakusketak
“Nafarroa, euskal estatua” izena du,
eta udaletxeko pleno aretoan dago
ikusgai. Hitzaldiak ere antolatu dituzte, aditu ezberdinen eskutik. Astero
egingo dira, apirilaren 1a arte.

Ekainean ospatuko da Erdi Aroko azoka.

UDABERRITIK AURRERA
KALEAK PIZTU
Eguraldiak hobera egitearekin batera, berritu eta gehitu egingo dira kale
ekitaldiak. Horien bidez, Bergarako
bizitza suspertu nahi da, herritarren
partehartzea bultzatuz. Udaberriko
egitaraua Erramu-zapatuarekin hasiko da, Aste Santuen aurreko zapatuan.
Iaz ospatu zen lehen aldiz Erramu-

Irailean eskainiko du Tirri-Tarra fanfarriak Argi Beltz ikuskizuna.
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zapatuko bazkaria, eta iazko harrera ona ikusita, aurten ere egingo da.
“Aurtengo helburua da jende gehiago erakartzea, beraz, udal pilotalekuan ospatuko da”, aurreratu du Maider Osa kultura teknikariak.

Iazko harrera ona
ikusita, Erramu-zapatuko
bazkaria udal
pilotalekuan ospatuko da

Bergarako jaien aurretik giroa
pizteko asmoz, maiatzeko erromerixak ospatuko dira Bergarako Munibe plazan. Azken hiru urteotan izan
duten harrera paregabea dela medio,
maiatzaren zortzian, hamabostean
eta hogei eta hiruan egingo dira aurten. Trikitixa eskolen eta dantza taldeen lankidetzarekin antolatuko dira
erromerixak, eta dantza zaletasuna
praktikan jartzeko aukera eskainiko
zaie bergararrei. Maiatzaren hogei eta
hiruan, gainera, afaria egingo da erromerixen azken eguna ospatzeko
asmoz.

Erramu-zapatuko azoka.

ENARA MINGUEZ
BERGARAKO UDALEKO
KULTURA ZINEGOTZIA

ERDI AROKO AZOKA
Ekainaren erdialdean Erdi Aroko azoka ospatuko da Bergarako kaleetan.
Maider Osaren hitzetan, “ Bergarak
alde zahar polita du, eta testuinguru horretan kokatu nahi dugu azoka”. Halaber, helburua da azoka euskalduna antolatzea, hau da, Erdi Aroko Bergararen errepresentazio txiki
bat egitea. “Ez dugu Toledoko edo
Pontevedrako azoka bat iruditzerik
nahi”, dio Maider Osak. Hain justu
ere, Basque Power enpresaren eskutik emango da antolakuntza.

TIRRI-TARRA
Irailaren erdialdean Tirri-Tarra fanfarriak Argi Beltz ikuskizuna eskainiko du. Bergarak historikoki izan
duen musika tradizioari probetxu
hartuz, Bergarako orfeoiarekin eta
Aritzeta abesbatzarekin batera egingo den ospakizuna izango da. Muntai biziki handia denez, udal pilotalekuan egingo dela erabaki du Bergarako Udalak.

“Sorkuntza arloan sekulako
aberastasuna bazegoen ere, kultura
eskaintza oso ahula zen Bergaran”
Zergatik areagotu dituzue kultura egitasmoak?
Bergara herri bizia eraikitzeko egiten ari
garen ahaleginaren parte da. Bergararron
kultura zaletasuna berreskuratu eta herritarrei aisialdirako aukera ezberdinak eskaini nahi dizkiegu, herritik ateratzeko beharrik izan ez dezaten.
Zein dira udal gobernuak antzeman
zituen kultura hutsuneak?
Uste dut Bergara orokorrean zela kultura
hutsune bat. Eskaintzari dagokionean oso
ahul zegoen. Egia da kultura eskaintza garatzeko espazioak falta zirela. Zabalotegi aretoak, daukan muga guztiekin, gabezia
hori betetzera etorri da. Bertan ahalik eta

eskaintza zabalena egiten saiatzen ari
gara, sentsibilitate eta adin guztiak kontuan hartuz. Espero dezagun, etorkizun
ez hain urrunean, Bergarak behar eta
merezi duen antzoki bat izatea, bergararron behar guztiak asetzeko aukerak zabalduko dituena.
Proiektu berri honetan,zein paper jokatzen dute bergararrek?
Bergararron iritziak eta proposamenak
jasota antolatu nahi dugu kultura eskaintza, beraz bergararrak dira protagonista.
Gauzak horrela, udala guztiz zabalik dagoela gogorazi nahi dugu. Edonork edozein
ideia izanez gero, kultura zerbitzuan proposatzea besterik ez du.
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GALDERAK

Zergatik debekatu duzue
txakurrak berdegunetan sartzea?
Ez da erabaki erraza izan,
baina txakurren kakek higiene
arazo larria eragiten dute, eta
azkenean erabaki bat hartu
behar izan dugu. Txakur kaken
ondorioz askotan zikindu dira
herritarrak berdeguneetan, eta
udal langileek ere arazoak izan
dituzte lorategiak edo parkeak
txukuntzerako orduan.
Ondorioz, aurrerantzean
txakurrak ezingo dira lorategietan sartu, ezta Errotalde, Errekalde, Usondo eta Arrizuri parkeetan ere. Dena den, alternatibak eman nahi ditugu, eta
horregatik, herriko sei lekutan
gune bereziak jarriko ditugu,
txakurrek kaka egin dezaten.
Magdalena plazan, Bolun, San

Lorentzon, Boni Laskurainen,
Kataibia ondoko bidegorrian
eta Artzamendin egongo dira.
Bestalde, txakur kaken arazoaz jabetzeko sentsibilizazio
kanpaina zabalagoa egingo
dugu herritarren artean. Egun,
1.900 txakur daude erroldatuta
Bergaran, eta horien jabeei gutuna bidaliko diegu, neurri berriak
azalduz. Lorategi eta parkeetan
ere debeku kartelak jarriko ditugu. Dena den, prebentzio neurriek funtzionatzen ez badute,
udaltzaingoa zaintzen egongo
da, neurriak betetzen direla ziurtatzeko.
Enara Minguez /
Gobernazio batzordeburua

Noizko egingo da Amillagan
dagoen gasolindegiaren pareko biribilgunea?
Lehenik eta behin, adierazi
behar da Amillagako biribilgunea egiteko ardura Gipuzkoako
Foru Aldundiarena dela. Hala
ere, Bergarako Udalak bere lanak
egin behar ditu, inguru horretako lur jabeak ados jarri ahal
izateko. Gauzak horrela, Foru
Aldundiak biribilgunearen lizitazio lanak iragarri ditu, eta Aste
Santu alderako esleituta egotea
espero da. Hilabete inguru
iraungo dute lanek, eta urte
amaierarako amaituko dituzte.
Lizitazioa 1.320.000 eurokoa da.
Obraren helburua da bidegurutze arriskutsuak sortu dituen
arazoekin bukatzea. Eibarretik,
Elgetatik eta herri barrutik dato-

rren trafikoa ordenatzeaz gain,
Iraho eta Asepeyo aldera doan
bidea ere modu egokian jarriko
dute.
Hala ere, hori ez da udalaren aldetik beharrezkoa ikusten
dugun biribilgune bakarra.
Pakea aurrean dagoen bidegurutzea ere kentzeko asmoa dago,
baita bertan biribilgune bat egiteko proiektua ere. Udalaren
asmoak betetzen badira, Amillaga inguruko bi bidegurutze
arriskutsuak kenduko ditugu
aurten, trafikoaren segurtasuna
hobetuz.
Agurne Barruso /
Alkatea

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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HERRITARRAK KAZETARI 07
IRITZIAK

Lanpostuei eutsi eta
baldintzak hobetu,
horra gure errezeta!
Hamabost urtetako hazkunde ekonomiko oparoaren
ostean, krisia! Ez dago besterik
komunikabideetan, enpresarien ahotan eta gobernuaren
agerraldietan. ELAn badakigu
langileok ez garela egoera larriaren erantzule. Azken 15 urtetan
guk sufritu dugu horrenbestetan entzundako krisia. Zergatik
diogun hori? Azken hamarkadan
sortu dugun aberastasunaren
parte aktibo izanik, aberastasuna usaindu ere ez dugulako
egin. Langileok aberastasunaren
banaketa horretan, 6.000 euro
galdu ditugu urtean batez besteko. Hori guztia administrazioaren eta patronalaren konplizitatearekin. Tristeena da langileoi leporatzen digutela orain
erantzukizun guztia, eta guk
jasaten ditugula horren ospetsu
egin diren EREak, kaleratzeak,
lan prekarioak...
Bergaran hainbat enpresa
dugu espedienteekin (batzuk
onartuak eta beste batzuk soilik aurkeztuak). Horietako
batzuk enpresa garrantzitsuak
dira herrian (Candy, Elay, Industrias Linacisoro...). Beste batzuk
enpresa txikiak dira (Industrias
Betiko, Zuber, Pleiber, GKN, Lazpiur...).
Esan beharra dago ERE ofizialetara iritsi aurretik enpresa
guztiek “garbitasun” itzela egin
dutela. Behin-behineko eta azpikontratatutako langile guztiak
langabezian utzi dituzte, inongo eragozpenik gabe.
ELAtik argi dugu langileak
ez garela krisiaren erantzule,
eta guzti honi aurre egiteko anto-

latu eta kalera atera behar dugula. Lanpostuen suntsiketekin
eta lan baldintzak okertzearekin
ez da krisia konponduko. Langileok gurea defendatzen jarraituko dugu, baita krisi garaian ere!
Jabi Garitano
(ELA sindikatua)

Saldremos adelante
Mucho se ha hablado sobre
el origen de esta situación, pero
lo único cierto es que nunca
antes las crisis habían sido tan
intensas, rápidas y sobre todo
tan globales. La situación es
muy grave y lo es para todos, para
Euskadi también y, por supuesto para el Alto Deba y Bergara.
En nuestra comarca partíamos de unos datos verdaderamente buenos, un índice de I+D
del 4,42 respecto al PIB, tasas de
desempleo residuales, etc., pero
la situación ha cambiado a peor
sin que de momento seamos
capaces de saber si ha tocado
fondo. El desempleo en esta
zona ha crecido un 56% durante 2008, llegando en el mes de
enero a 3.108 parados.
Aunque contamos con
empresas pertenecientes a sectores que están aguantando
mejor el tirón, existen muchas
otras en sectores como la construcción o la automoción, donde la parada es tan importante
que hace que se encuentren en
peor situación.
En un contexto así, es necesario el compromiso de todos
los estamentos sociales en pro
de la supervivencia de las empresas y del mantenimiento de los
puestos de trabajo.

Las empresas tendremos
que trabajar en acciones a corto plazo orientadas a combatir
los efectos de la situación, y en
sentar bases más sólidas de crecimiento a largo plazo. Asimismo, será necesario ofrecer el
apoyo financiero necesario y
potenciar las empresas tractoras, así como apoyar al sector de
automoción, entre otros.
Estamos viviendo una de
las peores crisis de las últimas
décadas, pero contamos con
recursos suficientes para hacerle frente. Saldremos adelante, no
me cabe la menor duda.
Miguel Lazpiur
(CONFEBASK)

Langileok aldaketa
Azken hilabeteotan mundu
guztia dabil krisia gora eta behera, enpresariak, gobernuak eta
sasi-gobernuak, besteak beste.
Langileok, ordea, aspalditik pairatzen dugu krisia, baina horrek,
antza, ez du batere ardurarik.
Orain krisian gaudenez, langileok “solidarioak” izatea eta
“gerrikoa estutzea” nahi dute, ez
dezagula lan baldintza hobeagorik edota soldata igoerarik
eskatu.
Krisiaren kontrako sasi neurriak hartzen dituzte, enpresarien mesederako direnak. Horrela, enpresarien zergak murrizten dituzte, gure diruaz
azpiegitura erraldoiak enkargatzen dituzte eta enpresak subentzionatu eta banku pribatuei
diru publikoa ematen dizkiete.
Nahi dute irabaziak eurentzako
gordetzea, baina galerak denon
artean ordaintzea. Gauzak

horrela, askotarikoak dira hartu dituzten neurriak: lan eskubideak murriztu, kaleratzeak
merkatu, malgutasuna handitu,
pentsioak gutxitu, soldatak are
gehiago gutxitu, aldi baterako
langileak eta langile “finkoak”
kalera bota, azpikontratazioa
handitu, eta beste zenbait.
Baina hori guztia ez da aldaezina. Langileok, pentsiodunak,
langabezian daudenak eta gazteak horren kontra borroka gaitezke, eta borrokatu behar dugu.
Lau lotsabako gure kontura
zelan aberasten diren ikusteaz
nekatuta gaude.
Ezinbestekoa da eredu ekonomikoaren, sozialaren eta politikoaren aldaketa. Euskal
Herrian denok ondo bizitzeko
adina aberastasun dago, baina
horretarako, aberastasuna era
justuan banatu behar da. Pertsonen mesederako planifikatu
behar da ekonomia, ez alderantziz. Horretarako, kalitateko
zerbitzu publikoetan inbertitu
behar da: hezkuntza, osasuna,
babes sozial eta etxebizitza eskubidea. Hori guztia burutu ahal
izateko, ezinbestekoa dugu Euskal Herrian eredu ekonomikoa,
soziala eta politikoa erabakitzeko eskubidearen jabe izatea.
Jose Ramon Kortabarria
(LAB sindikatua)

Iritziak jasotzeko aldizkaria@bergara.net helbidean edo udaletxe atariko postontzian.
Ez da komeni 1200 karaktere baino gehiagoko iritziak bidaltzea. Iritzi guztientzat lekurik ez bada, hurrengo zenbakirako gordeko dira.
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08 GURE BERGARA
ELKARTEEN TXOKOA
ASPACE

ASPACE elkartea, garun paralisia sufritzen
dutenen alde lanean
Discipulis, sed etiam mag.

MIRANDO AL FUTURO

ASPACE no quiere ni estancarse ni recrearse en los
logros conseguidos hasta el
momento y por eso ha iniciado el proyecto de un nuevo centro para jóvenes en
Bergara. Saben que para
seguir creciendo es necesario el apoyo de la ciudadanía. Por eso, José Luis Irazabal invita a que cualquier
ciudadano se haga socio de
ASPACE. “Tenemos que
seguir apostando para que
ASPACE siga siendo una realidad en Bergara y en las
comarcas”.

Oxirondoko eguneko zentroa.

ASPACEk 30 urte baino gehiago daramatza Bergaran garun
paralisia duten pertsonei arreta eskaintzen.Eskualdeko zentro nagusia izanik, hazten eta
errotzen segitzen duen elkartea
da.
ASPACE 1970eko hamarkadan sortu zen Bergaran, garun
paralitikoek pairatzen zuten
laguntza ezari eta bereizketari
irtenbidea emateko. Sorreratik
gurasoek argi erakutsi zuten
proiektuarekiko konpromiso
aktiboa, eta ordezkari politikoen zein bestelako elkarteen
laguntzarekin martxan jarri
zuten elkartea. Ordutik aurrera,
eskutik egin dute Bergarak eta
ASPACEk azken 30 urteotako
bidea.
1976an eskualdeko lehenengo zentroa sortu zen Erret
Mintegiko etxabeetan. Garun
paralisia zuten umeei arreta
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eskaintzeko asmoz, 20 haur
inguru jasotzen zituen orduan.
Urteak pasa ahalean, 1991tik
aurrera, San Martin eskolako
geletan kokatu zen ASPACE. Pertsona helduen arretarako gunea,
berriz, Ibaiondo eraikinean
kokatu zen.

Jose Luis Irazabal.

XEDEAK ETA JARDUERAK

Oxirondo eguneko
zentroak 23 pertsona
ingururi eskaintzen
die zerbitzua

EGUNGO ERREALITATEA
Denborarekin, azpiegitura handitu eta sendotu du ASPACEk,
bai Bergaran, baita Debagoienean ere. Egun, eskaintza zabalagoa ematen zaie garun paralisia sufritzen dutenei. 2005ean
Oxirondo izeneko eguneko zentroa zabaldu zen helduentzako
Bergaran. Etxe berriak, 23 pertsona ingururi eskaintzen die
zerbitzua. San Martin eskolan
dauden gazteak, ordea, eraberritze lanetan dagoen Ibaiondoko zentrora pasako dira aurki. Arrasaten ere egoitza berria
zabaldu berri da, eguneko zen-

tro eta residentzia bezala funtzionatzen duena. Jose Luis Irazabalek alaba du ASPACEn, eta
elkartearen Gipuzkoako Juntaren kide da. Bere esanetan,
“gurasoentzat lasaigarria da gure
eskualdea ongi hornituta dagoela ikustea”.
Egungo errealitatea, ordea,
duela 30 urte hazia landatu zutenen fruitua da. Jose Luis Irazabalen ustez, “esker ona merezi
dute 70eko hamarkadan Bergaran arreta bereziko zerbitzuak
sortzearen alde borrokatu zutenek”.

ASPACEk argi du bere helburu
nagusia: garun paralisia jasaten
duen pertsonari arreta espezializatua eskaini, garapen pertsonalerako aurrerapausoak eman
ditzan. Jose Luis Irazabalen
ustez, “ASPACEn inor ez da kanpo sentitzen, bakoitzari ezartzen
zaizkio bere aukeren araberako
ekintzak” . Hori dela eta, askotarikoak dira eguneko zentroetan egiten diren jarduerak: saskigintza, garbitegia, imintzioa,
eta beste zenbait. Horretaz gain,
asteburuko txangoak ere antolatzen dira, gurasoei atsedena
emateko asmoz. Jose Luis Irazabalek gonbite bat luzatzen
die gurasoei, ASPACEk eskaintzen dituen zerbitzuak erabil
ditzaten. Bere esanetan, “aldian
behin, garun paralisia duten
pertsonen eta beren familien
arteko distantzia erraztu behar
da”.
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AMATASUN KLINIKAK

MATERNIDADIA,
BERGARAKO LEHEN AMAETXEA
Askok gogoratzen dute emaginaren laguntzarekin umeak
etxeetan jaiotzen ziren garaia.
1954an, ordea, lehen amatasun-klinika sortu zuten Bergaran. Sasoi hartako bergarar
gehienak bertan jaiotakoak
dira, baita inguruko herrietakoak ere.
Clínica de Urgencia y Maternidad San Martín de Aguirre
zuen izena, baina Maternidadia
bezala ezagutzen zen. Mizpirualde egoitzaren atzeko aldean zegoen, eta herriko zenbait
beharrei erantzuteko sortu zen,
batez ere, osasun eta higiene
egoera hobetzeko. Bi zerbitzu
nagusi eskaintzen zituen: larrialdietarako arreta eta amatasunklinika. Klinikaren kudeaketaz
“karitateko alabak” izeneko
mojak arduratzen ziren. 1954an
jarri zen martxan, eta ordura arte
etxean edo kanpoko ospitaletan
jaiotzen ziren bergararrak.

ORDAINDU BEHARREKO
DIRUA
Maternidadeko arreta ez zen
musu-truk izaten. 1956ko uztailean, ospitaleratzeagatik ordaindu beharreko prezioa finkatu
zuten Gobernu Batzordeko bileran. Salneurri horiek berdinak
ziren bai gaixotasun segurua
zutenentzat, baita partikularrentzat ere. Gela bakoitia erabiltzearren, 100 pezeta ordaindu behar ziren eguneko. Gela
bikoitia nahi izanez gero, 75
pezeta. Gela orokorrean egoteagatik, berriz, 50 pezeta ordaindu behar zituen bakoitzak.

ARAZOAK ETA ITXIERA
Urteak pasa ahalean, makina bat
arazorekin topo egin zuen klinikak. 1964an, gastuen igoeraren ondotik prezioak igo zituzten, eta eguneko 160 pezeta
ordaintzera pasa ziren gaixoak.

1956an Maternidadeko gela orokorrean
egoteagatik 50 pezeta ordaindu behar
ziren
Egonaldiko gastu guztiak prezioaren barruan sartzen ziren.
1972an, berriz, 500 pezetara igo
zuten eguneko egonaldia. Halaber, mojek bertan lan egiteari
utzi zioten, eta azkenik, 1977an
Maternidadia itxi zuten.

Mojek lan egiteari
utzi eta 1977an
Maternidadea itxi
zuten

AGIRIAK JASOTA DAUDE
Maternidadiako dokumentuak
udal artxiboan gordeta daude.
Zenbait herritar hurbildu izan
da kontsultak egitera eta jaiotza datak ziurtatzera. Dena den,
kontuan izan behar da izaera
pertsonaleko datuak direla, eta
beraz, informazioa legez babestuta dagoela. Kontsultatzeko
eskubidearen eta pertsonaren
intimitatearen arteko oreka egon
behar dela argitu du Udal Artxiboak.

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL ARCHIVO MUNICIPAL
En la sección “Recursos” de la página del archivo municipal bergarakoartxiboa.net hemos incorporado un nuevo apartado llamado “Genealogía”. El objetivo es ofrecer a las personas interesadas en genealogía recursos e información sobre el tema.

LOS DOCUMENTOS DEL CASINO VERGARÉS YA ESTÁN EN EL ARCHIVO MUNICIPAL
Gracias a la donación de Bitoriano Larrañaga los documentos del Casino Vergarés ingresaron en
el archivo en diciembre de 2008. Esta asociación funcionó desde 1921 a 1991 y tuvo su sede en
la calle Komenio número 4. En total son 4 cajas de documentos.
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10 UDALA
HIRIGINTZA
ELKARRIZKETA
AGURNE BARRUSO • BERGARAKO ALKATEA

dira: San Migel kaleko zazpigarren eta
bederatzigarren eraikinak erosi eta
bota, eta Bidebarri-Zubieta eta Boluko igogailuak egitea. Nolanahi ere,
obra txikiek garrantzi handia dute
guretzat.

HIRIGINTZA

Askotarikoak dira Udal Gobernuak aurtengo egutegiari begira abiatu
dituen hirigintza proiektuak. Batzuk, jada, martxan jarri dituzte. Beste batzuk, berriz, definitzear dauden egitasmoak dira. Horien guztien
inguruan eta egun bizi dugun krisi ekonomikoak izango dituen eraginen gainean jardun dugu Bergarako alkatearekin.

“Borondate eta indar
guztiarekin ari gara
lehentasunezko proiektuak,
obrak eta ekimenak burutzen”
Zeintzuk dira alor honetan dituzuen egitasmo nagusiak?
2009rako exekuzio-proiektu handiak
ditugu; Agorrosingo kanpoko igerilekuak bukatu eta Ipintza futbolzelaiko aldagelak ordezkatu, San Migel
kaleko zazpigarren eta bederatzigarren eraikinak erosi eta eraitsi, Erret
Mintegiko eliza konpondu eta eraikina finkatzeko obra zibila egin (Udal
Gobernuaren asmoa da liburutegia
bertan jartzea), Bidebarri-Zubieta
kaleko urbanizazioa, Bolu auzora heltzeko igogailuak jarri eta Domingo de
Irala kaleko irisgarritasuna hobetu.
Bestalde, obra txikiagoak ere baditugu esku artean; Agarre baserriaren
azpian dagoen aparkalekua hobetu
eta Madura gaineko aparkalekua
asfaltatu, besteak beste.
Gainera, proiektu bidean dauden hainbat egitasmo ditugu; Zubiaurre eta saihesbidea lotuko dituen
zubiaren proiektua, Martokoa gaina
eta Zubiaurre auzoetako aparkalekuak
eta oinezkoentzat pasabideak hobetu, Ibaiondoko urbanizazio proiektua,
Amillagako urbanizazio proiektua,
Espoloiko kiosko berria eta liburutegiaren proiektua, besteak beste.
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Plan Orokorraren onarpena eta
Alde Zaharreko Birgaitze Plana ere
aurten egin nahi ditugu.
Azkenik, inpermeabilizazioobrak egingo ditugu Burdiñateko
plazan, Boni Laskurain plazan eta
Matxiategiko garajeko hainbat gainaldetan, hainbat garajeko jabekidekin elkarlanean.

“Proiektu handienak San
Migel kaleko eraikinak
eta Bidebarri-Zubieta eta
Boluko igogailuak dira”
Azkenik, 2009rako Mizpirualde
egoitzaren kokapen egokia zehaztu
nahi dugu. Eskuartean hainbat alternatiba darabilzkigu, eta horien bideragarritasuna eta egokitasuna azterturik, erabakia hartu beharko dugu.
Zein izango da 2009ko proiektu
nagusia?
Guretzat, eskuartean ditugun proiektu guztiak dira garrantzitsuak. Hala
ere, bolumen eta kostu aldetik proiektu handienak honako hauek izango

Zein eragin izango du krisiak arlo
honetan eta inbertsio posibleetan?
Krisiak udal finantzaketan dauka eragina. Udalaren diru-sarrerak gutxitu
egingo dira, eta ez dugu inbertsioetarako tarte handirik izango. Kudeaketaren ardatza izango da dirua ondo
gestionatzea, hau da, soilik beharrezkoak diren obretan gastatzea.
Espainiako Gobernuaren dirusarrera jasoko duzue aurten. Zein
proiektu egingo dituzue horrekin?
Espainiako Gobernuak inbertsioak
burutzeko fondo bat egokitu die udalei. Estatuaren fondoaren kontura
egingo ditugun inbertsioak izango
dira Bideberri-Zubietako proiektua,
Bolurako igogailuak eta Domingo de
Irala kaleko urbanizazioa.
Dagoeneko bi urte egin dituzue
agintean. Zein balorazio egiten
duzue?
Bi urteak betetzeko oraindik hilabete batzuk falta zaizkigu, dena den, uste
dugu balorazioa herritarrek egin
behar dutela. Gure borondate eta
indar guztiarekin ari gara lanean.
Esango nuke lehentasunezko proiektuak, obrak eta ekimenak burutzen
ari garela, nahi genukeen guztia egiterik ez badugu ere.
Zeintzuk dira datozen bi urteotarako
proiektu berriak?
Aurten agintaldiko plana landu dugu,
eta jaso ditugu datozen urteotarako
proiektuak: UNED Arrizuriagan kokatu, Erret Mintegian, liburutegiaz gain,
beste zerbitzu batzuk kokatu, Migel
Altunako orubean antzoki berria
kokatzeko plana burutu eta Mizpirualde egoitzaren proiektua ere egin
nahi dugu, besteak beste. Ikusteko
dago proiektu horiek abiarazteko
zenbat baldintzatuko gaituen egoera ekonomikoak. Horregatik, datozen
urteetara begira finantzazio-plana
egitea aurreikusten dugu.
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UDALA 11

AGORROSIN KIROLDEGIA

LABURRAK

Kirol jarduerek harrera ona dute
erabiltzaileen artean

Gazte eta nerabeak
Gazteleku proiektua lantzen
Gazteria Kontseilua lantzen ari
da 12-18 urte bitarteko gaztetxoentzako bilgune izan nahi
duen Gazteleku proiektua. Kontseilua osatzen dute 14-18 urte
bitarteko 20 gaztetxo inguruk eta
udaleko ordezkariek.
Kontseiluak Gaztelekuaren kudeaketari ekin dio, besteak beste,
azpiegiturak eta jarduerak prestatzeari eta Gaztelekua gidatuko
duten arauak, ordutegiak eta
arduradunak definitzeari.

Rokodromoaren
erabilerarekin haserre

Bergararrek oso ongi baloratzen
dituzte Agorrosin kiroldegian eskaintzen diren kirol ekintzak. Pasa den
urteko abenduan hainbat asebetetze
inkesta burutu zitzaion 95 pertsonako
laginari, eta batezbesteko puntuazioa
7,55ekoa izan da. Materiala, puntualtasuna, irakaslea eta metodologia baloratu dituzte erabiltzaileek,
beste ezaugarri batzuen artean. Puntuazio altuena jaso duten jarduerak
yoga, tai-chi eta fibromalgia izan dira.
Baxuena, berriz, acuaerobik-ak, igeriketak eta tonifikazioak jaso dute.
Emaitza guztiak www.bergara.net
web gunean zintzilikatuko ditu uda-

Azken boladan Bergarako eskalatzaile asko kexu dira rokodromoaren inguruan batzen den
nerabe eta gaztetxo kopuruagatik. Eskalatzaileen iritziz, gazte
horiek ez dira eskalatzera joaten,
jolastera edo egonean egotera
baizik. Horregatik, gogorarazi
nahi dute rokodromoa eskalatzeko eremua dela, eta beste toki
batzuetara joateko gonbitea luzatu nahi diete gazteei.

lak, jardueraz-jarduerako balorazioak ikusi ahal izateko.
Puntuazioa emateaz gain, kexak
plazaratzeko aukera izan dute erabiltzaileek, besteak beste, honako
hauek izan dira gehien errepikatu
diren kexak: bizikleta estatikoen mantenu eskasa, jarduera batzuk burutzeko material gabezia eta musikaren ozentasun handiegia.
Horretaz gain, iradokizunak eta
proposamenak egiteko gonbitea luzatu zaie herritarrei. Horrela, Aste Santuak arte jardueren araberako asebetetze inkestak jarriko dituzte Agorrosingo sarreran.

AUZOLANDEGIAK

Auzolandegiak antolatuko dira uztailean Bergaran
Udalak auzolandegiak antolatu ditu
uztailerako Bergaran, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Helburua da
belaunaldien arteko harremanak
bultzatu eta sendotzea, gazteak eta
adinduak elkarrekin harremanetan
jarriz.
Horretarako, bi auzolandegi egingo dira Bergaran. Bi txandatan banatuko dira, eta hamabost eguneko

iraupena izango du bakoitzak. Txanda bakoitzean 15 gazte inguru elkartzea aurreikusten da, eta funtsean, bi
egiteko izango dituzte: Alde batetik
Mizpirualde egoitzan kultura jarduerak garatzea eta bestalde bertako egoiliarrekin harremanak izatea.

BESTELAKO EKIMENAK
Haatik, bestelako ekimenak ere buru-

tuko dituzte gazteek, uztailean zehar
Bergaran antolatuko diren egitasmoetan parte hartuko baitute.

EUSKAL HERRIA
EZAGUTU
Bestalde, estatu espainiarretik datozela kontuan izanda, Euskal Herriko
hainbat txoko ezagutuko dituzte parte hartzaileek.

KIROLA/ GAZTERIA

KIROLA / GAZTERIA
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KULTURA
ERRAMU-ZAPATUA

Erramu-zapatuan mahoiz jansteko gonbitea egin
die udalak bergararrei
teak txorimaloen lehiaketa antolatuko
du Ibargarai hiribidean. Gainera, Bergarako trikitilariek eta joaldunek kaleak alaituko dituzte goiz osoan zehar.
Udalak mahoiz janztera animatu
nahi ditu herritarrak.

500 LAGUNENTZAKO
HERRI BAZKARIA

KULTURA

Aurten ere 500 lagunentzako herri
bazkaria antolatu du herritar talde
batek udal pilotalekuan. Beste jaki
batzuen artean, bildotsak burduntzian dastatzeko aukera egongo da
bertan. Salneurria 18 eurokoa izango da eta herriko hainbat tabernatan erosi ahal izango da.
Aurten ere egitasmo dezente jarri
ditu abian udalak, Erramu-zapatua
ospatzeko asmoz. Egitaraua apirilaren 3an, bezperan, hasiko da, bertso
saioarekin. Bergarako Udal pilotalekuan ospatuko da, gaueko 22:30ean.
Bertara punta-puntako bertsolariak
etorriko dira, Maddalen Lujanbio,
Maddalen Arzallus, Amets Arzallus,

Jexux Mari Irazu eta Unai Iturriaga.
Sarrerak erosteko leihatila ordu bete
lehenago irekiko da, gaueko bederatzi eta erdietan, pilotalekuan bertan.
Erramu-zapatuan ere hainbat
egitasmo egingo dira Bergarako kaleetan. Alde batetik, fruitu, barazki,
ganadu eta artisau feria egingo da goiz
osoan. Bestetik, Jardun Euskara Elkar-

KORRIKA
Festa borobiltze aldera, gogorarazi
behar da Korrikak ere Erramu-zapatu eguna aukeratu duela Bergaratik
pasatzeko. Gaueko 12ak inguruan
egingo diote Korrikari ongi-etorria
Osintxu auzoan. Aurretik, ordea,
Hesian taldearen kontzertua izango
da Domingo Iralan, 22:30ean hasita.

LEHIAKETA

Bergarako erraldoiei izena jartzeko lehiaketa abian jarri du udalak
Bergarako erraldoien konpartsa osatzen duten sei erraldoietako lauk ez
dute izenik. Horri irtenbidea emateko, lehiaketa antolatu du Bergarako
Udaleko kultura sailak.
Lau erraldoien izenak proposatzerakoan, erraldoien ezaugarriak
aintzat hartzeko deialdia egin du
udalak. Hain zuzen, bi bikote osatzen
dute. Horietako bat elegantea da, eta
XVIII-XIX.mendeko Bergarako noblezia irudikatzen du. Beste bikotea,
ordea, Bergarako senar-emazte baserritarra da.
Lehiaketa honetan Bergaran
erroldatutako edonork har dezake
parte. Erraldoien izena proposatzerako orduan, azalpen labur bat eman
beharko dute lehiakideek, izenaren
zergatiak azalduz.
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UDALA 13
GIZARTEA

DROGEN MENDEKOTASUNEN PREBENTZIOA

LABURRAK

Hogei urte bete ditu
prebentziorako udal zerbitzuak

Egitasmo solidarioak
ezagutzeko erakusketa

EGITASMO EZBERDINAK
Dezente dira zerbitzuak azken hogei
urteetan landu dituen egitasmoak.
Horien artean, informazioa, formazioa, sentsibilizazioa, orientazioa,
erretzeari lagatzeko ikastaroak, eta
beste zenbait ekintza antolatu dituzte. Horietan guztietan, gurasoekin eta
eskolekin elkarlana bultzatu du udal
zerbitzuak. Hori dela medio, gurasoentzako prebentzio aldizkaria eta
orientazio psikologikorako zerbitzua
sortu dute, baita irakasleentzako ikastaroak antolatu ere. Jaietan, irizpide
prebentiboak gauzatzen dituzte, alkoholdun edariak saltzen dituzten dendariekin, tabernariekin eta jaien antolatzaileekin bilduz. Horretaz gain, testing programa burutzen dute, drogen
kontsumoaren arriskuak gutxitzeko.
Azken urteotan ehun pertsona
baino gehiagok eskatu dute orientazioa eta aholkua udal zerbitzuan.
Gehienetan drogen kontsumitzaileen

senitartekoak izaten dira, baina kontsumitzaileek ere beren zalantzak plazaratzen dituzte. Udal zerbitzuan egoera aztertzen eta baloratzen laguntzen
zaie, erantzun edo irtenbide egokiak
bilatzeko. Tratamendu mota ezberdinen inguruko informazioa jasotzen
dute kontsumitzaileek, eta tratamendua aurrera eramateko dirulaguntzak
eskaintzen zaizkie. Erreabilitazio zerbitzua ere eskaintzen dute, eta behar
izanez gero, zerbitzu berezietara bideratzen dituztes. Era berean, gizarteratze prozesuan laguntzen dute.

AURRERA BEGIRA
Dena den, zerbitzu honen berri emateko premia ikusten da oraindik ere.
Pertsona asko ez da bere portaeraren
arriskuaren jabe, eta beraz, ez zaio
burutik pasatzen laguntza bilatzeko
aukera. Beste batzuk, ordea, arriskuaren jabe dira, baina ez dute irtenbiderik bilatzen, laguntzarik bilatzen
ez dakitelako, edo familia eta lagunei
egoera zein den adierazteko lotsa edo
beldurra sentitzen dutelako. Beste
batzutan ez dute uste arazoa konpondu daitekeenik, edo tratamenduen inguruko iritzi okerrak dituzte.
Bergarako Drogen Mendekotasunaren Prebentziorako Udal Zerbitzua udaletxean bertan dago, eta aholkularitza nahi duten guztiak hurbil daitezke astelehenetik ostiralera, goizeko
zortzietatik eguerdiko ordu bietara.

La convivencia, el nuevo
reto del fenómeno de la
migración
Con el lema Diversidad y convivencia en Bergara y en Euskal
Herria,diferentes orígenes un único pueblo, el Ayuntamiento de
Bergara y la Asociación Anitza
han puesto en marcha un nuevo proyecto sobre la migración.
Según ha informado el Ayuntamiento, la gestión del fenómeno de migración se ha convertido en un nuevo reto para el
municipio, ya que éste influye a
la estructura económica, social
e identitaria. De esta manera, se
ha abierto un nuevo proyecto que
estará abierto a todos los ciudadanos y a diferentes agentes.
Durante el mes de marzo,
mediante una metodología participativa e integradora, se recogerán diferentes opiniones que
tienen los diferentes agentes
sobre la inmigración. En abril se
presentarán todas la reflexiones
adquiridas y se comenzarán a
recoger la opiniones de los ciudadanos. El Ayuntamiento ha
pedido la participación de todos,
para que el proyecto resulte lo
más enriquecedor posible.

GIZARTEA

Hogei urte daramatza Drogen Mendekotasunen Prebentziorako Udal
Zerbitzuak, drogen inguruan informazioa eskaintzen eta prebentzio
formulak garatzen. Heroinak sorturiko arazoei erantzuna emateko sortu zen zerbitzua EAEko hamar Udaletan, horien artean Bergaran. Urteak aurrera egin ahalean, drogen
inguruan eman diren aldaketekin
batera garatu da zerbitzua.

Bergarako Udalak eta Gobernuz
Kanpoko Elkarteek erakusketa
bat antolatu dute, udalaren diru
laguntzaz aurrera eraman dituzten egitasmo solidarioez informatzeko. Bertan, 2007ko deialdian jaso diren dirulaguntzen
eta 2008an burutu diren proiektuen berri ematen da.
Erakusketan zortzi elkartek
hartuko dute parte, eta argazki
zein testuez osatuko da.
Martxoaren 24tik 30era egongo da zabalik, udaletxeko pleno
aretoan.
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INGURUMENA
ARGITERIA

INGURUMENA

Argiteria publikoa eta ingurumena,
zerbitzu berdina kontsumo gutxiagorekin
Argiteria publikoa garapen soziokulturalaren eta ekonomikoaren zutabe
garrantzitsua da. Azkenaldian, ordea,
garapen ekonomikoak bultzatuta,
argiteria-sistemak larregi hedatu dira,
eta antzeman da kutsadura mota
berriak sortzen dituela: lanparak egiteko erabiltzen diren materialen toxikotasuna, besteak beste.
Gure herrietan gaizki diseinatutako argiteria sistema dezente dugu.
Horrek guztiak dakar energia kopuru itzela alferrik galtzea, eta sektore
energetikoak dituen ingurumeninpaktuak ikusita, beharrezkoa da
energia hori hobeto aprobetxatzea.
Udalarentzat gakoa da eraginkortasun energetikoa, hau da, zerbitzu
berdina ematea, baina kontsumo
gutxiagorekin.

AZTERKETAREN ONDORIOAK
Ingurumen Sailak bultzatuta, energia eraginkortasunari eta argi kutsadurari buruzko azterketa bat egin da
Bergaran. Ondorioetako bat herrian

dauden farolen % 44k argi-kutsadura sortzen dute. Faroletako bonbillei
dagokienez, %27k hondakin toxiko eta
arriskutsuak sortzen dituzte. Esan
daiteke Bergarako argi puntuen %56a
kutsakorrak direla. Bestalde, produzitzen den argi guztiaren %12a alferrik galtzen uzten da.
Datu horiek hobetze aldera, Ingurumen Sailak neurri berriak proposatu ditu. Horien artean argia gorantz

botatzen duten farolak eta kutsakorrak diren bonbillak ordezkatzea.
Proiektu horiek gauzatzeko beharrezkoa da udaleko sail ezberdinen
eta obren sustatzaileen arteko koordinazioa. Udalak badaki aldaketek
inbertsioak eskatzen dituztela, baina aldaketaren alde egiteak, diru
publikoan gastuak aurrezteaz gain,
eragin positiboa dauka denon bizikalitatean.

BIDEGORRIAK

Bidegorri-sarea luzatzeko proiektuak abian dira
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Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik, bidegorri proiektu berriak iristen
ari dira udaleko bulego teknikora, fase
ezberdinetan banatuta.
Lehendabizi, Soraluze-Mekolalde zatiaren egokitzapen proiektua
jaso du udalak, eta txirrindularientzat eta oinezkoentzat egokituko dute
bidea. Soraluze-Osintxu zatia duela
6 urte egin zen, eta orain, OsintxuMerkolalde zatia egingo da. Proiektuaren helburua da 4 km-ko bide
zatia ikuspuntu guztietatik hobetzea.
Kostua 1.080.817 eurokoa izango da
eta atzerapenik ezean, uda iritsi baino lehen hasiko dira lanak.
Era berean, Bergara-Antzuola
zatiaren hirugarren zatia aurkeztu da.
Hemen ere indusketak eta betetzelan garrantzitsuak egingo dira. Lanak

egiteko 1.178.000 euroko inbertsioa
egingo du Foru Aldundiak. Exekuzio
data ez dago argi. Hala ere, espero da
2010a baino lehenago egitea.
Azkenik, San Prudentzio-Oñati
eta San Prudentzio-Epele bidegorria
egiteko proiektua jaso du udalak.
Bidea abiatuko da Epeleko araztegitik, eta San Prudentziotik pasatuz,
Zubillagaraino iritsiko da. Hemen
ere argiteria ezarriko dute eta urak
jasotzeko kunetak eraikiko dituzte.
Proiektua gauzatzeko aurrekontua
3.764.768 eurokoa izango da, eta
obrak uda ostean hasita, bederatzi
hilabetetan egiteko asmoa dago.
Udala aztertzen ari da proiektu
horiek hobetzeko proposamenak,
desjabetutako pertsonek ahalik eta
kalte gutxien izan ditzaten.

BERGARA
2009ko martxoa

UDALA 15
UDALBATZARRAK

Bergarako Udaleko osoko bilkuretan azken hilabeteotan hartu diren erabaki garrantzitsuenen zerrenda.

• ABIADURA HANDIKO TRENA Abiadura handiko trenaren sareko Arrasate-Elorrio-Bergara gurutze guneko tartean, oinarrizko proiektuaren gaineko txostena
aztertu eta bozkatu zuten. Udal Gobernuak proposatutako txostena onartu egin zen, EAJ, EA eta Gobernuko bederatzi zinegotzien aldeko botoekin, eta PSEko bi
zinegotzien aurkako botoekin.
• SAN ANTONIOKO URBANIZAZIOA San Antonioko urbanizazio lanen faktura eta lanen likidazioa onartu zen
Osoko Bilkuran, esku hartu zuten hamasei zinegotzien
aldeko botoekin.
• ORDENANTZA FISKALA Ordenantza fiskalen inguruan herritar batek sartutako alegazioa onartu eta
behin-betiko onarpena eman zitzaien 2009rako ordenantza fiskalei, EAJko bost zinegotzien eta Gobernuko
bederatzi zinegotzien aldeko botoekin. EAko zinegotzia eta PSEko bi zinegotziak abstenitu ziren.
• LAN HITZARMENA Udaletxeko langileei egin zaien
lan-hitzarmena onartu zen, Gobernuko zinegotzien eta
EAJren aldeko botoekin. PSE eta EA abstenitu egin ziren.
• GAZTERIA Gazteriaren alorra landuko duen Batzorde Informatzailea Hezkuntzarekin batera Kultura Departamentutik atera eta Gazteria eta Hezkuntza berariaz
landuko dituen Batzorde Informatzailea sortzea erabaki dute aho batez.
• UDALEN AUTONOMIA EKONOMIKOA Udal Finantzaketa
Sistema salatzeko eta udalen autonomia ekonomikoa
aldarrikatzeko mozioa onartu zuten Gobernua osatzen
duten bederatzi zinegotzien aldeko botoekin, EAJ eta
PSEren aurkako botoekin eta EAren abstentzioarekin.
• MIGUEL ALTUNA ESKOLA Miguel Altuna Eskola berria
eraiki ahal izateko 4. sektorean (Mayc inguruan) udalaren jabetzakoa den lur-zati bat Eusko Jaurlaritzaren
esku jartzea erabaki dute aho batez.

• EUSKARA PLANA Udal barruko euskararen erabilera plana onartu dute 2008-2012 epealdirako, PSEren aurkako botoekin eta gainontzeko zinegotzien aldeko
botoekin.
• ETORKINAK Etorkinen alorrean Anitzak elkartearekin Aniztasuna eta Bizikidetza Bergaran eta Euskal
Herrian proiektua garatzea onartu dute aho batez.
• SAN ANTONIO San Antonioko A-12 gunean, Eusko
Jaurlaritzak etxebizitza sozialak egin dituen orubearen
inguruan, orubea permutan ematea onartu dute aho
batez.
• LAGAPENA Victoriano Larrañagak Casino Vergareseko hainbat dokumenturen doako lagapena eskaini zion
udalari, eta aho batez onartzea erabaki dute.

2009KO URTARRILAREN 26KO UDALBATZARRA
• ORDAINKETA Tamainu naturalean eginiko Olentzero eta Mari Domingiren figurak ordaintzea onartu da,
PSEren aurkako botoekin.
• ZABALOTEGI Zabalotegi Kultur aretorako soinu-ekipoen hornidura eta instalazioa kontratatzeko baldintza-plegua onartu dute, aho batez.
• SAN PEDRO KALEA San Pedro kaleko obren adjudikazio gehigarria egitea erabaki dute PSEren aurkako botoekin.
• GARAJE PLAZAK 20-A exekuzio unitatean, 25 garaje-plaza saltzeko eskaeren zerrenda onartu dute EAJren eta PSEren aurkako botoekin.

UDALBATZARRAK

2008KO ABENDUAREN 22KO UDALBATZARRA
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KULTURA
AGENDA
MARTXOA > APIRILA

14, 15
> MARTXOAK
o
Che el argentin

> MARTXOAK 24
Korrika kulturala “Bidaia
intimoak”

MARTXOA
>ASTEAZKEN GUZTIETAN
Antzerki tailerra Zabalotegin
> MARTXOAK 14 / 19:00 / 22:30
Miserableak.
/ Udal pilotealekuan. Sarrerak
Musika Eskolan.
> MARTXOAK 15 / 19:00
"Orfeoi Txiki", "Orfeoi Txikitxo"
eta "Gabero"ren kontzertua
/ Mariaren Lagundiko elizan

ZINE EMANALDIAK / Zabalotegin

Euskara elkartea.
/Artatse elkartean. Txartelak
salgai: Kortazarren eta Jardunen .

• Umeen saioa: 2 euro ¤
• Helduen saioa: 3 euro

> MARTXOAK 28 / 20:00
Aritzeta abesbatzaren
30.urteurreneko kontzertua
/ Mariaren Lagundiko elizan

> MARTXOAK 14
El patito feo y yo / 17:00
Che el argentino / 19:30 / 22:30

> MARTXOAK 29 / 10:00
Gorlako XXXV .txirrindulari igoera
23 urtez azpiko
txirrindularientzat.

> MARTXOAK 17 / 19:00
Hitzaldia Floren Aoizekin.
“1512-2012. Independentziaren
galera”
/ Udaletxeko pleno aretoan

ERAKUSKETAK

> MARTXOAK 20 / 22:30
Oihulari Klown taldearen “Jaque”
helduentzako antzezlana
/ Zabalotegi aretoan. 5 euro.

> J.L GONZALEZ PAZOS-EN
ESKULTURA
martxoaren 13tik 29ra

> MARTXOAK 21
El espíritu del bosque / 17:00
Las hermanas bolena
/ 19:30 / 22:30

Aroztegi aretoa
> MARTXOAK 22
El espíritu del bosque / 17:00
Las hermanas bolena / 19:30
> MARTXOAK 28
Space chimps, misión
espacial/17:00
Quemar después de
leer/19:30/22:30

Udaletxeko pleno aretoa
> MARTXOAK 24 / 19:00
Korrika kulturala: “Bidaia
intimoak” dokumentala
/ Zabalotegi aretoan
> MARTXOAK 25 / 19:00
Hitzaldia Luis M. Mtz. Garaterekin
“Navarra como paradigma”
/ Udaletxeko pleno aretoan
> MARTXOAK 27 / 21:00
Kantu afaria. Antolatzailea: Jardun

> MARTXOAK 15
El patito feo y yo / 17:00
Che el argentino / 19:30

> NAFARROA, EUSKAL ESTATUA
otsailaren 25etik martxoaren
15era

> MARTXOAK 29
Space chimps, misión
espacial/17:00
Quemar después de leer /19:30

> GOBERNUZ KANPOKO
ERAKUNDEEK 2007AN
BERGARAKO UDALAREN
DIRULAGUNTZAREKIN
GARATUTAKO PROIEKTUAK
martxoaren 24tik 30era

ZINE KLUBA / Zabalotegin /20:00
• Sarrerak: 2 euro ¤

> MARTXOAK 12
4 meses, 3 semanas, 2 días
> MARTXOAK 19
Funny games
> MARTXOAK 26
Invisibles

IKASTAROAK
Ikastaroetarako izen-ematea kultura
etxean (943 779 159) martxoaren 28a
baino lehen.
Zozketa egingo da. Bergararrek
lehentasuna izango dute.
> BREAK DANCE
Apirila/maiatza/ekaina
Ostiraletan 19:00 – 21:00
Agorrosinen. Euskaraz
> ESKULANAK-LARRUA
Apirila/maiatza/ekaina
Asteazkenetan 18:30 – 20:30
Kultura etxean. Gazteleraz
> ZERUKO IZARRAK EZAGUTZEN
Apirilak 21 eta 28
+ irteera (eguna zehazteko)
19:00 – 20:00
Kultura etxean. Euskaraz
> SENDABELARRAK
Maiatzeko ostegunetan
18:30 – 20:30
Kultura etxean. Euskaraz

APIRILA
> APIRILAK 1 / 19:00
Hitzaldia Iñaki Egañarekin
“1936. Memoria”
/ Udaletxeko pleno aretoan
> APIRILAK 2 / 19:00
Ipuin kontaketa saioa
/ Zabalotegi aretoan
> APIRILAK 3 / 22:30
Erramu zapatu bezperako bertsosaioa. ertsolariak: Amets Arzallus,
Maddalen Arzallus, Maddalen
Lujanbio, Jexuxmari Irazu eta

ORDUTEGIAK:
• ERAKUSKETAK /

Unai Iturriaga.
/ Udal pilotalekuan.

“Omeiarren legezkotasun
diskurtsoaren eraikuntza
IX.mendeko Al-Andalusen”

> APIRILAK 4 / 22:30
Erramu zapatu eguna

• Alex Uriarte, Historian
Lizentziatua (EHU)
“Bortxakeri politikoa Aro
Garaikidean”

> APIRILAK 25 / 10:30 – 14:00
Ikerlari Gazteen II.Jardunaldia:
Diskurtso politikoak eta
zilegitasuna historian zehar.

> APIRILAK 26 / 11:30
Udal Musika Bandaren eta Musika
Eskolako banda gaztearen kalejira
eta kontzertua
/ Udal pilotalekuan

ERAKUSKETAK
Aroztegi aretoa

Hizlariak:
• Eneko López Martínez de
Marigorta, Historian Lizentziatua
(EHU)

• Jon Andoni Fernández de Larrea,
EHU-ko irakaslea
“Los discursos políticos de los
enfrentamientos sociales en
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en el
final de la Edad Media”

> OTEIZAREN ERAKUSKETA
apirilaren 3tik maiatzaren 3ra

• 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
• Pleno aretoa / Asteartetik ostiralera: 18:00-20:00 / Larunbat eta igandetan: 12:00-14:00 / 18:30-20:00

BERGARAKO UDALA
San Martin Agirre plaza, 1
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Tel.: 943 77 91 00
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Faxa: 943 77 91 63

www.bergara.net

