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sarrera

Herritar lagun,

Legegintzaldi erdira iritsi gera. San Gregorioko saneamenduarekin hasi

ginen, Aiako elkarte eta parkearekin jarraitu genuen eta San Martingo er-

digunearen berreskuratzea da orain protagonista. Ergoiena, Arinberriaga

eta Arrondo auzoak ere indartu nahi izan ditugu horretarako egin den

planeamendu aldaketarekin. Industrialdea abian izatea garapen ekonomi-

korako pauso guztiz garrantzitsua da eta zentzu horretan egin dira baita

ere nekazal azpiegituretan inbertsioak. Baina herri bat ez da harriekin ba-

karrik egiten eta herritarren arteko elkartasuna helburu izan dugu, lagun-

tza behar zuten herritarrei eskua luzatuz eta Ataunek beharrezko dituen

g i z a rte zerbitzuak ahalik eta egokien bideratzen saiatuz. Herr i t a rron ar-

teko elkarbizitza suspertu asmoz ugari dira udaletik bultzatu edo eta ba-

bestu diren kultur eta kirol mailako ekimenak. Ahaztu gabe  herr i k o

mendiak babestu, garatu eta ustiatzeko egin diren lanak.

228 milioi pezeta ditugu aurtengorako. Egitasmo guztiei erantzuteko

motz gelditzen da aurrekontu hau, horregatik izugarrizko garr a n t z i a

dute beste instituzioetatik lortzen diren dirulaguntzek. Adibidez, San

Martingo erdigunea berreskuratzeko 2001 eta 2002 urteetan 450 milioi

i n g u ru gastatuko dira eta negoziazioak espero bezala amaitzen badira

Udalak 30 milioi inguru bakarrik jarriko ditu.

A u rrera begira arau subsidiarioen berr a z t e rtze bat egiteari ekin diogu,

etorkizuenan izango ditugun beharrei herria egokitzearren. Planema-

nedu berri horren arabera hainbat egitasmo zehaztuko dira eta hoien ga-

rapena izango dugu helburu, proiektuak eginez lehenik eta hauek aurrera

eramanez ondoren, beti ere eskura ditugu bitartekoek ahalbidetzen digu-

ten einean. Ea denon artean denontzako herri bat egiteko gai garen.

Aitor Auzmendi Asurabarrena

Alkatea

✒✒
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sakonean

228 milioi 2001erako

San Martingo erdigunearen berreskuratzea

Industrigunea abian

Elkarte berri bat Aian

Arrondo, Arinberriaga eta Ergoiena

Hiri lurren katastro berria

Bideak hobetuz

Herri Antzokia bizirik

Guatemala, Ruanda, El Salvador eta
Nikaraguarekin elkartasuna

Ataun eta Joxemiel Barandiaran
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U
dal Osoko Bilkurak, 2.000

u rtea amaitu aurretik egin-

dako azken batzarr a l d i a n ,

hastera zihoan 2001. urterako aurre

kontua onartu zuen. Bilkura hau

abenduaren 27an egin zen. 

O n a rtutako aurre k o n t u a ren kapitu-

lukako laburpena ondorengo hau da:

KAPITULUA IZENDAPENA PEZETAK

GASTUAK

A) Eragiketa arruntak

1 PERTSONALA 29.426.512

2 ONDASUN ARRUNT 

ETA ZERBITZUAK 60.440.750

3 FINANTZA GASTUAK 2.312.866

4 TRANSFERENTZI ARRUNTAK 10.748.500

B) Kapital eragiketak

6 INBERTSIO ERREALAK 110.500.000

7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 4.181.663

8 FINANTZA AKTIBOAK 5.000.000

9 FINANTZA PASIBOAK 5.995.809

GASTUAK GUZTIRA 228.606.100

SARRERAK

A) Eragiketa arruntak

1 ZUZENEKO ZERGAK 20.535.000

2 ZEHARKAKO ZERGAK 1.800.000

3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 22.150.000

4 TRANSFERENTZI ARRUNTAK 97.905.000

5 ONDARE SARRERAK 9.216.100

B) Kapital-eragiketak

6 INBERTSIO ERREALEN 

BESTERENGANAKETA

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

9 FINANTZA PASIBOAK 77.000.000

SARRERAK GUZTIRA 228.606.100
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•
103 MILIOI

BEHAR DIRA

GASTU

ARRUNTEI

ERANTZUTEKO

•

Ekitaldi honetan inbertsioen atala

110 milioietakoa da, hau da, aurre-

kontu arru n t a ren % 72 a eta aurre-

kontu osoaren % 48,3a.

Ataungo Udalak bere diru - s a rre r a

a rruntetatik inbertsioetara zuzendu di-

tzaken diruak ia 39 milioi dira. Hauek

nahikoa ez eta, diru sarrera eta gastuak

b e rdintzeko 77 milioitako mailegua

eskatzea aurreikusten da baita ere .

O n d o rengo lerroetan atalez-atal ze-

hazten da 2001. urteko aurre k o n t u a :

1.1. Pertsonala (29.426.512):

Udal langileen soldatak eta hauen

g i z a rte segurantzaren ord a i n k e t a k

daude atal honetan aurreikusita. Ohi-

koak 6 langile izan arren, lan berezie-

tarako kontratatzen diren langileen

soldatak ere hemen sartzen dira.

1.2. Ondasun arruntak eta

zerbitzuak (60.440.750):

Atal zabala da hau. Hemen sart z e n

dira Udal eraikuntza eta gainerati-

koen kontserbazio, mantentze eta ar-

tapenak, eta hauen funtzionamen-

duak sortzen dituen ohiko gastuak,

e n e rgia elektrikoa eta aseguruak adi-

bidez. Baita Udalak ematen dituen

hainbat zerbitzuren kostua ere. Hona

hemen adibide batzuk:

Bide publikoen mantentze eta kon-

tserbazioa (Baserrietako bideena

barne) ............................5.000.000

Ur sarea eta saneamenduaren kon-

tserbazio eta mantentzea 2.500.000

Udaletxea, Atseden-Toki, Eskola,

Mediku-etxeak, hilerriak, Auzoeta

Udal kiroldegia, Zelai frontoia eta

E rroipe aterpearen kontserbazio  eta

mantentzea ....................3.000.000

Makineria, instalazioak 

eta tresneria........................575.000

Ekipamendu informatikoa ..900.000

Bulegorako materiala ..........975.000

Liburutegirako erosketak....525.000

Udaletxea, Atseden-Toki, Eskola, Me-

diku-etxeak, hilerriak, Liburutegia eta

San Gregorio Elkargunea, Auzoeta

Udal kiroldegia, Zelai frontoia eta

E rroipe aterperako hornidurak (arg i

i n d a rra, gasolioa ...) . . . . . . . . . .4 . 1 9 0 . 0 0 0

Herri argiteriaren energia 

elektrikoa ........................2.650.000

Ur Kontsortzioari deposituetatik ir-

teten den uraren arabera ord a i n d u

beharrekoa ......................3.850.000

Udaletxea, Eskola, Osasun-etxeak, eta

Auzoeta Udal kiro l d e g i a ren telefono

eta posta zerbitzuak . . . . . . . . . .2 . 1 1 2 . 0 0 0

Aseguroak ......................1.490.000

Harrera ofizialak ................500.000

Udalberri aldizkaria ............540.000

Gastu juridikoak ................600.000

H e rriko festa ezberdinak . .5 . 4 6 9 . 7 5 0

Garbiketa zerbitzuak: Udaletxea,

Mediku etxeak, Eskola, Zelai fro n-

toia, komun publikoak ....6.154.000

Zabor bilketa zerbitzua 

(Sasieta) ..........................6.635.000

Hirigintza mailako azterketa

eta lan teknikoak ............2.900.000

Tributuen gestioagatik Foru 

Aldundiari eta A.T.R.ri ......700.000

Gestoria, itzulpen eta 

antzeko zerbitzu batzuk ....450.000

Beharrean daudenei 

etxez-etxeko laguntza ......3.200.000



6

X.Zbkia / 2001eko uztaila

Aldi baterako lan 

kontratazioak ....................200.000

Herri Antzokiaren 

ustiaketa ..........................1.800.000

Auzoeta Udal kiroldegiaren ustiaketa

2.000.000

Udal langileen dieta eta 

kilometraia ........................250.000

Alderdiei dirulaguntzak eta 

zinegotzien dieta eta km . .1 . 0 0 0 .000

Z e rrenda luzeegia ez egitearre n ,

p a rtida batzuk aipatu gabe gelditu

dira eta beste batzuk elkarrekin batu

d i t u g u .

B i g a rren kapitulu honetan zerbait

aipatzekotan, esan, aurtengo herr i k o

jaietako diru-kopuruak 644.750,- pe-

zetako igoera izan duela iazkoare-

kiko. Bestalde, Herri Antzokiaren us-

tiaketa partida ere berria da aurre k o

u rteetatik, 1.800.000,- pezetatako

kopuruarekin.

1.3. Finantza gastuak

(2.312.866):

A u rreko urteetatik datozen eta or-

daintzen ari garen kredituei dagoz-

kien interesei buruzkoa da diru izen-

dapen hau.

1.4. Transferentzia arruntak

(10.748.500):

Instituzio, elkarte eta pertsona ez-

b e rdinei ekimen jakin batzuk aurre r a

eraman ahal izateko luzatzen zaizkien

diru ordain eta laguntzak sartzen dira

atal honetan:

Enirio-Aralar 

Mankomunitatea ................300.000

Eudel ..................................50.000

Udalbiltza ..........................300.000

Goieki ................................965.000

G i z a rte Larrialdietarako Laguntzak:

beharrak dituzten

familiei, eta abar ..............2.000.000

Jubilatuen ekintzetarako ....887.500

Kultur eta kirol 

ekintzetarako ..................3.240.000

Eskolaz kanpoko kirolaren 

dinamizatzailea ..................400.000

Bestelako gizarte zerbitzuak (0,7 eki-

mena, Gurutze Gorria, Odol-emaileak,

Seaska, Nafarroa Oinez e.a...)1 . 1 4 6 . 0 0 0

GOIMEN ......................1.200.000

1.6. Inbertsioak (110.500.000):

O n d o rengo hauek dira atal honetan

2001rako aurreikusi diren inbert s i o a k :

Babes ofizialeko etxebizitzak 

egiteko lur erosketa ........ 3.000.000

Medikuetxe-Intxaurrondoko 

lur erosketa ....................7.000.000

Herri Argiteriaren 

hobekuntza .................... 2.000.000

Medikuetxetik Intxaurrondora 

bidea ............................42.500.000

Baserri bideak..................3.000.000

Uholdeen aurkako 

proiektua...................... 40.000.000

H i l e rrietako nitxoen tapak . .1 . 0 0 0 . 0 0 0

Liburutegiko 

informatizazioa ..................250.000

Igeriketa putzu baten 

azterketa ........................2.000.000

Arau subsidiarioen 

berrikuskatzea ................3.000.000

Paskual Iturri eta Udaletxe bitart e k o

espaloiaren proiektua ......1.500.000

•
SA N MA RT I N G O

E R D I G U N E A R E N

B E R R E S K U R AT Z E A

I Z A N G O D A

2001 E TA

2 0 0 2K O

I N B E RT S I O R I K

G A R R A N T Z I T S U E N A

•

•

110 M I L I O I

I Z E N D AT U D I R A

I N B E RT S I O E TA R A K O

•
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Joxemiel Barandiaran 

interpretazio zentroa ...... 5.000.000

H e rri basoetan inbert s i o a k. . . .2 5 0 . 0 00

Bai Mediku-etxetik Intxaurro n d o-

rako bidea eta baita Uholdeen aur-

kako egitasmoa ere bi urteetan buru-

tuko dira, beraz 2002. ur t e k o

a u rrekontuetan ere gutxienez beste

h o rrenbeste diru izendatu beharko

du Udalak. Hori bai, proiektu hauek

a z t e rtzen diren artikuluan azalduta-

k o a ren arabera, espero diren diru l a-

guntzak baieztatzen badira, askoz

d i ru gutxiago jarri beharko du Uda-

lak. Beraz aurrekontuetako hipotesia

kasurik okerrena litzateke.

1.7. Kapital transferentziak

(4.181.663):

Atal honetan, inbertsio jakin ba-

tzuk egin ahal izateko beste institu-

zio batzuei zuzentzen zaizkien la-

guntzak (Atauni dagokion diru

ordaina) sartzen dira:

PAT (Eskola  irakasleei babesa) 

dela eta, Ordiziako Udalari ..75.000

Azpiegitura hidraulikoen kanona dela

eta,  Ur Kontsort z i o a r i . . . . . .3 . 1 8 0 . 0 0 0

G o i e rriko Lanbide Eskolako inber-

tsioetarako Goierriko Herrien Ekin-

tza Fundazioari ..................926.663

1.8. Finantza aktiboak

(5.000.000):

Goierriko Industrialdea ..5.000.000

1.9. Finantza pasiboak

(5.995.809):

A u rrez aipatu dugu Udala ord a i n-

tzen ari den kredituen interesei aurre

egiteko atala. Atal hau aldiz, kre d i t u

horiei dagokien amortizazioa ordain-

tzeko da, aurtengoan 5.995.809 pe-

zeta aurreikusi dira horretarako.

2.1. Zuzeneko zergak

(20.535.000):

Atal honetan sartzen diren zerg a k

eta beraien bitartez 2001ean jasotzea

espero ditugun diru kopuruak ondo-

rengo hauek dira:

Landa lurren gaineko zerga 

(kontribuzioa) ....................865.000

Hiri lurren gaineko zerga 

(kontribuzioa) ................7.150.000

Trakzio mekanikodun ibilgailuen

gaineko zerga ................10.420.000

Hiri lurren balio gehikuntzaren 

gaineko zerga ....................100.000

Ekonomi jardueraren 

gaineko zerga ..................2.000.000

2.2. Zeharkako zergak

(1.800.000):

Zeharkako zergetan, ekimen ezber-

dinak aurrera eramateagatik ordaindu

b e h a rreko zergak aurreikusten dira.

Ataungo kasuan, "Eraikuntza, insta-

lazio eta obren gaineko zerga" baka-

rrik daukagu, eta kontzeptu honetan

milioia eta zortziehun mila pezetako

diru sarrera aurreikusi da.

2.3. Tasak eta bestelako sarrerak

(22.150.000):

Atal honetan, zerbitzu ezberd i n e n-

gatik herr i t a rrok ordaindu beharre k o

tasak sartzen dira nagusiki, eta horre z

gain Udalak izan ohi dituen beste sa-

rrera batzuk ere bai, Iberd rola eta Te-

lekomunikazio eragileak (Te l e f o n i c a ,

Euskaltel) egiten dituztenak adibidez.

Hona hemen kantitaterik nagusienak:

Zabor bilketa tasa ............6.400.000

Estolderia tasa ................3.000.000

Udal hilerri tasa ..............1.400.000

•
GOIERRI MAILAN

HERRI

EZBERDINETAN

INDUSTRIALDEAK

GARATZEKO

SORTU NAHI DEN

ELKARTERAKO 5
MILIOI

AURREIKUSI DIRA

•

•
BASO

USTIAKETETATIK

8 MILIOIKO

SARRERA

IZANGO DA

•
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Hirigintza baimenak ..........750.000

Udal ur-hornidura ..........8.500.000

Udal kiroldegia ..................450.000

Iberdrola............................650.000

Telekomunikazioa ..............500.000

2.4. Transferentzia arruntak

(97.905.000):

H e rr i t a rrok ordaintzen ditugun

hainbat zerga ez ditu Udalak jasotzen,

F o ru Ondasunak baizik, eta jasotako

z e rga horietatik Foru Aldundiak zati

bat udalei zuzentzen die, hori delarik

U d a l a ren sarrerarik garr a n t z i t s u e n a .

H o rrez gain atal honetan sartzen dira

ekimen berezietarako Udalak beste

instituzioetatik jasotzen dituen diru l a-

guntzak ere. Hona hemen garr a n t z i-

tsuenak emailearen arabera sailkatuta:

Estatuak

Itundu gabeko zergetako 

partaidetza ........................215.000

INEM: Enplegu sustapenerako 

programa ..........................800.000

Eusko Jaurlaritzak

Bake-Epaitegirako laguntza 165.000

Liburutegirako laguntza ....190.000

Gipuzkoako Foru Aldundiak

Itundutako tributuetako 

partaidetza ....................92.000.000

Gizarte laguntzailea 

kontratatzeko laguntza ....1.600.000

Etxez-etxeko laguntza 

programa burutzeko........1.200.000

Emergentziazko laguntza 

kanpainarako ......................700.000

Kulturaren 

dinamizaziorako ................100.000

Eskolaz kanpoko kirola 

dinamizatzeko ....................150.000

Jubilatuentzako laguntza ....400.000

Besteak

Etxez-etxeko zerbitzua 

jasotzen dutenak ................275.000

Irabazizko xederik gabeko 

erakundeenak ....................100.000

Bestelakoak ..........................10.000

2.5. Ondare sarrerak

(9.216.100):

Hemen hiru alor bereiz ditzakegu: le-

henik, Udalak dituen diruak eman di-

tzaketen interesak. Bigarren, Udalare n

jabetzakoak diren baina beste batzuk

erabiltzen dituzten ondasunen alogerak

( e rrentak). Eta hiru g a rren, baso apro-

betxamenduetatik jasotzen dena. Hona

hemen 2001rako aurre i k u s i t a k o a :

Gordailuen interesak ......1.000.000

Alokairuak (errentak) ..........12.100

Atseden-Tokiko kanona......204.000

Baso aprobetxamenduak..8.000.000

2.9. Finantza pasiboak

(77.000.000):

A u rrekontu honen gastu eta diru - s a-

rrerak berdintzeko 77.000.000 peze-

tako mailegua eskatzea aurreikusi da.

Dena den, esan behar da Udal honen

b o rondatea eta nahia, mailegu horre-

tara jo beharrik ez izatea dela, horre t a-

rako aurreikusitako gastuak murr i z t e n

eta urtean zehar sarrera berriak egon

daitezen kudeaketa ahalegin bere z i a

eginez. Dena den eta hala eta guztiz

e re mailegu hori gauzatu beharra izan

beharko balitz ere, esan behar da gaur

egungo Udalaren finantza zama

%5,48koa dela, Foru Arauak ezart z e n

duen %25eko mugaren oso azpitik.

•
77 MILIOIKO

KREDITU BAT

AURREIKUSI DA,
DIRULAGUNTZA

BEREZIAK

LORTUZ,
BEHARRIK EZ

IZATEA ESPERO

DEN ARREN

•

•
GAUR EGUNGO

UDALAREN

FINANTZA

ZAMA

%5’48KOA DA

•
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S
an Martingo erdigunea be-

rreskuratzeko ekimen ezber-

dinak jarri ditu Udalak abian,

eta ondorengo lerroetan horien be-

rri ematera goaz.

Bikario-etxetik Artzubira bitart e k o

gunea ez da garatu gaurdaino eta au-

rrerantzean ere zailtasun ugari ikus-

ten ziren arau subsidiarioetan plante-

atuta zegoen bezala egin ahal

i z a t e k o .

H o rri irtenbide bat eman nahian,

gune horren barn e - e rre f o rm a r a k o

plan berezia egin zuen Udalak

1999ko udazkenean, eta ondore n

Gipuzkoako Foru Aldundiak onart u a

izan da, bere garaian aldizkari hone-

tan azaldu izan genuen moduan. 

Plan honek, aurrez gune horre t a n

eraikitzea aurreikusiak zeuden 33

etxebizitzak zer-nola banatu zehaztu

du. Irudietan ikus dezakezuen mo-

duan, bi etxe-multzo egingo dira,

A rtzubi aldean 10 etxebizitzakoa

bata eta Bikario Etxe aldean 23 etxe-

bizitzakoa bestea. Garajeak sotoan

izango dituzte, eta hauetarako sarre-

rak bi etxeen artetik izango dira.

Behin Plan berezia onartu eta

g e ro, gune horren urbanizazio

proiektua egin eta onartu zuen Uda-

lak. Proiektu honetan, gune horre k

izan beharreko zerbitzuak (arg i t e r i ,

u r- h o rnidura, saneamendu e.a..) eta

g e ro herr i a rentzat geldituko dire n

guneak (espaloi, lorategi e.a..) ze-

haztu dira, guztira lan hauen aurre-

kontua 50 milioi pezeta izango dela-

rik. Lan hauek etxebizitza horiek

ERABERRITUKO DEN GUNEA
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egiten dituenak burutu beharko

ditu.

Begi-bistakoa da gune hauetan ja-

betza oso banandua dagoela, beraz

o n d o rengo pausoa izan da bipart z e-

lazio proiektuak egitea, 23 etxebizi-

tzei dagokiena lehenik eta 10 etxebi-

zitzei dagokiena ondoren. Pro i e k t u

hauetan, jabe bakoitzak duen lur

azalera zenbatekoa den zehazten da

eta ondorioz jabe horri dagokion

a p robetxamendua zenbatekoa den

e re bai. Apro b e t x a m e n d u a ren ara-

bera, jabe bakoitzari gune horrek di-

tuen kostuetatik (urbanizazio lanak,

p roiektuak, realojoak, gaur egungo

eraikuntzen ordainak e.a..) zati bat

o rdaintzea dagokio, eta baldin eta

etxerik badu bertan, horren balioa

jasotzea ere bai. Beraz, jabe bakoi-

tzak jasotzeko eta emateko duena

zehazten da.

Modu honetan, sustatzaile edo

p ro m o t o reentzat baliabide egoki bi-

lakatzen dira proiektu hauek, ero s-

keta negoziatzeko zehaztuak baiti-

tuzte jabe bakoitzaren zama eta

onurak.

U d a l a ren nahia da orain, pro m o-

t o re edo sustatzaile batek ekimenari

heltzea, jabeekin ordainak adostu eta

etxebizitzak eraikitzen hasteko.

Uholdeetatik babesteko pro i e k t u a

badiogu ere, ikusiko duzuen mo-

duan hori baino gehiago ere bada

hau.

San Martingo auzuneak, Agaun-

tzaz ezker- eskuin uholde arr i s k u a

du gaur egun, eta hainbat neurr i

h a rtuko dira hau ekiditearren. Gaur

egun Agauntzak 220 m3/segun-

duko ur jaits i ditzake gehienez

erreka dagoen moduan, eta proiektu

honetan aurreikusi diren obra lanak

amaitzean 315 m3/segunduko jaitsi

ahal izango ditu. Diferentzia nabar-

mena da ikusi dezakezuen moduan.

Hau lortzeko, Udalaren eskariz

Injelan enpresak eginiko pro i e k t u a-

ren arabera ondorengo lan hauek

egingo dira:

1. Erre k a ren ubidea dragatu eta

berdinduko da, ura jaisteko ahalmen

berdina izan dezan toki guztietan.

2. Erdian postea duten Ubarr i ,

Eliza atze eta Bidarteko zubiak bota

ANTOLAMENDU

BERRIA GOIALDETIK

IKUSITA

•
UHOLDE

ARRISKUA

EKIDITEKO

NEURRI

EZBERDINAK

HARTUKO DIRA

•



11

X.Zbkia / 2001eko uztaila

eta beraien ordez berr i a k

egingo dira, posterik gabe

eta gaur egun dauden

baino altuago, urak leku

gehiago izan dezan. Ubarri

eta Bidartekoak 6 metro k o

pasabidea izango dute ibil-

gailuentzat erdian eta alde

bietara 2 metrotako oinez-

koentzako pasabideak.

Eliza atzekoa berriz oinez-

koentzako pasabide izango

da bakarrik. Hauez gain,

Altzanipetik Antonioene-

azpikoara (Artzanera) ere

oinezkoentzako pasabide

izango den zubi berri bat

egingo da bi auzune hauek

gehiago lotzeko helburuz.

3. Metro inguruko petril

bat egingo da erre k a ren bi

aldeetan, urak erre k a t i k

ateratzeko arriskua gutxi-

tzearren.

4. Inguru g i ro mailan ere hainbat

n e u rri hartuko dira. Ubarritik Bidar-

tera bitartean 3 metro zabal eta 30

z e n t i m e t roko sakonera izango den

ubide bat egingo da errekan, lehort e

garaietan ur guztia hortik joan dadin

eta bertako arrainek bizirik jarraitzeko

aukera izan dezaten. Zentzu honetan

baita ere, luzera horretan banatuta 18

metro karratuko eta 40-60 zentimetro

sakonerako 8 putzu egingo dira, le-

h o rte garaietan arrainen gord e l e k u

izan daitezen. Gaur egungo euste-hor-

men barrenean jardinera batzuk erai-

kiko dira sahatsak landatzeko, hazten

d i renean errekari itzala emanaz ber-

tako bizia indartzeko. 20 metro t i k

behin eta erre k a ren bi aldeetan, jard i-

nera hauen azpian koba

batzuk egingo dira arr a i-

nen babes-leku.

Hauek dira 363.415.524

pezetako (2.189.250

e u ro) aurrekontua duen

egitasmo honen ildo nagu-

siak. Obra lan hauek egi-

teko, maiatzaren 24an hi-

t z a rmen bat sinatu zuten

Eusko Jaurlaritzako Ga-

rraio eta Herri lan Sailbu-

rua den Alvaro Amann Ra-

banera jaunak eta herr i k o

•
3 ZUBI BOTA

ETA 4 BERRI

EGINGO DIRA

•

•
UBARRIKO

ZUBITIK ETA

MEDIKU-
ETXETIK IZANGO

DITUZTE AUTOZ

SARRERA-
IRTEERAK

UBARRIETA ETA

INTXAURRONDO

BITARTEAN BIZI

DIRENEK

•

AITOR AUZMENDI, ALVARO AMANN, JON BUESA ETA IÑAKI

ESKISABEL EGITASMOA GAINBEGIRATZEN

AITOR AUZMENDI, ALVARO AMANN, JON BUESA ETA IÑAKI

ESKISABEL EGITASMOA GAINBEGIRATZEN

BIDARTEKO ZUBIA
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UBARRIKO ZUBIA▼

OINEZKOENTZAT ZUBI BERRI BAT EGINGO DA

ALTZANIPETIK ANTONIONEAZPIKORA

alkate den Aitor Auzmendi Asuraba-

rrenak.  Hitzarmen honen arabera,

a u rre k o n t u a ren %75a Eusko Jaurla-

ritzak bere gain hartu du eta %25a

U d a l a ren ardurapean gelditu da.

U d a l a ren asmoa %25 hori Foru Al-

dundiak bere gain har dezan litza-

teke, eta horretarako izan diren bile-

retan Foru Aldundiko ord e z k a r i e k

a z a l d u t a k o a ren arabera baikor dira

Udal arduradunak. Esan gabe ezin

utzi, lan hauei dagokien aurre - i k e r-

ketak eta proiektua egitea 12 milioi

pezeta kostatu dela eta Udalak bere

gain hartu duela.

Sinatutako hitzarmenaren arabera,

obra lanak abenduaren 31 baino le-

hen hasiko dira eta urtebete inguru

beharko dute amaitzeko.

ELIZA ATZEKO ZUBIA
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U b a rri eta Bidarten zubi be-

rriak izateak, arau subsidiarioe-

tan aurreikusita dagoen

moduan, Ubarrietatik Intxau-

rrondora bitarteko guneari au-

toentzat sarrera irteerak bi zubi

horietatik egitea posible egiten

du. Horretarako Mediku-etxea

zen gunetik Inxaurrondora bi-

t a rtean bide berri bat egitea

ezinbestekoa izango da eta hori

egin asmo du Udalak.

H o rretarako proiektua egina eta

onartua du Udalak. Proiektu horren

arabera, Mediku-etxea zeneko bide-

gurutzea zabaldu eta egokitu egingo

da gaur egungo Foru Aldundiare n

arauetara egokituz eta Bidartetik In-

t x a u rrondora bitartean 6 metro za-

baleko bide berri bat eraikiko da,

e rreka aldetik 2 metrotako espaloi

bat izango duelarik. Bide batez, In-

t x a u rrondo atzealdean, 28 autore n-

tzat leku izango duen aparkaleku be-

rri bat  egingo da, San Mart i n e n

egun berezietan sortzen diren pila-

ketei erantzun ahal izateko.

Egitasmo honen aurrekontua 85

milioi pezeta ingurukoa da, pro i e k t u a-

ren erredakzioa, lur erosketa, obra-la-

nak eta gaineratikoak barne. Eta lan

hauek finantzatzeko, Foru Aldun-

diko ekonomia sailaren bitartez, Eu-

ropar Batasunarekin hitzartuta du

Udalak 246.415 Euroko (41 milioi

pezeta) diru l a g u n t z a .

Obra-lanak urrian hasteko helburu a-

rekin ari da lanean Udala eta ondo-bi-

dean otsaila amaierarako amaituak izan

beharko lukete.

Lehendik Intxaurrondotik Ubarr i e-

tara egina dagoen bideari lan hauek

gehituz,  Mediku-etxea zenetik Uba-

rriko zubira bitartean bi norabideetan

autoak ibili ahal izateko 6 metro zaba-

leko bidea izango da. Bide berri honen

h e l b u rua ez da errepide nagusia or-

dezkatzea, baizik eta gune horre t a n

bizi direnek autoz sarrera irteerak bi

gune horietatik izatea,

Altzanipeko zubitik

izan ordez. Horre l a

posible izango da, San

M a r tingo plaza be-

rr i ro herr i t a rron elkar-

gune izango den plaza

bat izatea orain 30

u rte zen bezala. 

•

LAN HAUEK

EGIN ETA GERO

SAN

MARTINGO

PLAZA

BERRESKURATU

AHAL IZANGO

DA

•

BIDE BERRIA ETA

APARKALEKUA

EGINGO DEN

GUNEA

SAN MARTINGO PLAZA DUELA URTE BATZUK...
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K
onturatuko zineten moduan,

hasiak dira Zubikoetako in-

dustri gunea garatzeko obra

lanak. Pabilioiak egin aurretik ezin-

bestekoa da urbanizazio lanak egitea,

eta bertako jabeez osatuta dagoen

konpentsazio juntak dagoeneko ha-

sera eman die lan horiei. Gero posible

izango da pabilioien eraikuntzare k i n

hastea, guztira  9.136 metro karr a t u

eraiki ahal izango direlarik.

•
URBANIZAZIO LANAK
URRIRAKO AMAITUTA

IZANGO DIRA
•

K e rejeta tailerrak dagoeneko egina

du pabilioi berri bat eraikitzeko obra-

baimen eskaera, beraz pentsa gene-

zake epe motzean eraikuntza lanekin

e re hasiko direla. Gaineratikoek gaur

oraindik eskaera ofizialik egin ez ba-

dute ere, epe ez oso luzean denak

eraikiko diren esperantza du Udalak.

Industri gune horretan eraiki daiteke-

e n a ren  %10a legez Udalari dagokio,

eta honen asmoa da herri beharre t a-

rako biltegia bertan eraikitzea.

Industri gune horrek aurrera egin

zezan, bere esku zituen bitartekoak ja-

rri ditu Udalak, eta bai urbanizazio la-

nak eta baita eraikuntza lanak ere ,

beste instituzio batzuen laguntzak

jaso ditzaten ahaleginetan ari da orain.

•
KEREJETA
TAILERRAK
ESKATUA

DU LANTEGI
BERRIA

ERAIKITZEN
HASTEKO
BAIMENA

•
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A
ia auzoaren bizia suspertzeko helbu-

ru a rekin eta auzokideen adostasun

eta laguntzarekin, bertan udalak

duen aretoa elkarte bihurtzeko urratsak ema-

ten hasi zen Udala duela bi urte inguru. Eta

jakina den moduan, pasa den negutik ire k i a k

ditu ateak Haitzarri elkart e a k .

•
AUZOAN BIZITZA SUSPERTZEA

IZAN DA UDALAREN HELBURUA.
•

A retoa egokitzeko garaian, eraberritze la-

nak (paretak, zorua, leihoak, bero g a i l u a ,

e.a...) Udalaren gain izan dira, eskulan

gehiena auzolanean burutu da eta elkart e a-

ren barne hornidurarako beharrezko tre s n e-

ria eta elementuak (sukaldea, barra, mahaiak)

bazkideek erosi dituzte. Aipatzekoa da auzo-

t a rrek auzolanean egin duten lan bikaina.

Udalak 7.809.634 pezeta inbertitu ditu

a reto hau egokitzen eta horretarako Goimen

e l k a rtetik 2.600.000 pezetako diru l a g u n t z a

jaso du.

E k a i n a ren 6ean areto hori Haitzarri elkar-

teari uzteko baldintzak onartu zituen Udal-

batzak. Helburu nagusia auzoaren dinamiza-

zioa izango da eta aretoa elkart e a ren esku

izango da helburu hori eta horretara zuzen-

dutako ekimenak burutzen dituen bitart e a n .

Zentzu horretan, elkartea ez da bazkideen-

tzat soilik izango, auzoan ematen diren gi-

z a rte ekintzen inguruan taberna zerbitzua

e re eskaini beharko du. 

E rroipe aterpea lehenik, jolas parkea gero

eta elkartea orain, auzoa bizirik izateko bitar-

tekoak bideratzeko ahaleginean ari da Udala.

•
HAITZARRI ELKARTEA JAIO DA AIAN

•

ELKARTEA KANPOALDETIK

INAUGURAZIO EGUNA

▼
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•

ETXE

BAKARRAK

EGITEA

AURREIKUSI DA

HIRU AUZO

HAUETAN

•

A
urreko Udalberrin aurreratu

bezala, herrian mota ezber-

dinetako etxebizitzak es-

kaintzeko helburu a rekin, Arro n d o ,

A r i n b e rriaga eta Ergoienan  etxebizi-

tza bakarreko edo eta biko etxeak egi-

tea posible izan dadin Arau Subsidia-

rioak aldatu ditu Udalak. Modu

honetan, mota honetako etxebizitza

nahia agertu izan duten herr i t a rre i

erantzun nahi izan die Udalak, asko

izan baitira azken urte hauetan. Beti

e re, auzuneen inguruan eta Ataungo

etxe-ereduekin hautsi gabe.

A rrondon, Erre k o n d o - Z u b i a u rre -

Lopetxea tartean etxebizitza adosa-

tuak eraikitzea aurreikusia zegoen

arau subsidiarioetan.  Etxe eredu hori

a u z o a ren itxurarekin ez dator bat or-

dea, etxe bakarrak baitira nagusi ber-

tan. Ondorioz, adosatu egitura ordez

etxebizitza bakarreko edo biko etxeak

egitea aurreikusi da orain. Eta ez

gune horretan bakarrik, auzune guz-

tian baizik,  gaur egungo etxeen tar-

tean behar adinako lur- e remuak dau-

den guneetan. Era berean, Zubiaurre

eta Mantxitone etxeak botatzea au-

rreikusi da, horretarako  hitzarm e n

bat ere sinatu duelarik Udalak ber-

tako jabeekin, etxe horiek botatzera-

koan berriak egiteko izango dituzten

aukerak zehaztuz.

A r i n b e rriaga eta Ergoiena landa

e remu direnez, gaurdainoko arauen

arabera ez zen posible bertan etxebi-

ARRONDOKO ANTOLAMENDU BERRIA
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•
ATAUN OSOKO

ARAU

SUBSIDIARIOEN

BERRAZTERTZEARI

EKIN DIO ORAIN

UDALAK

•

zitzarik egitea, baserri ustiapen bate-

kin lotuta ez bazen.  Auzo hauetan al-

daketa egiteko, Eusko Jaurlaritzak

duela urte gutxi onartutako lege ba-

tetan oinarritu da Udala. Lege honek,

landa eremuetan dauden auzoen ga-

rapena arautzen du, lehendik dauden

etxeen inguruan etxe berriak egitea

ahalbideratuz. Arau  horietan oinarri-

tuz, Ergoiena auzoan 7 etxe berri egi-

teko aukera bideratu da eta Arinbe-

rriaga auzoan 4. 

Udalak onartu zuen lehenik alda-

keta hau eta azken onarpena Foru Al-

dundiari dagokio, eta honek ere onar-

tua du baina zuzenketa batzuk eskatu

ditu. Udalak zuzenketa horiek bide-

ratu orduko indarrean izango da hiru

auzoetarako araudi berri hau.

Aldaketa honekin eta aurrez San

Martingo erdigunerako onartua duen

B a rn e - e rre f o rmarako plan bere z i a re-

kin, epe motzera herriak behar duen

garapena bideratu nahi izan du Uda-

lak. Behin hori egin eta gero, Ataun

osoko Arau Subsidiarioak berr a z t e r-

tzeari ekin dio Udalak, auzoz auzo,

gunez gune. Herrian ditugun eta

izango ditugun beharrei erantzungo

dien planeamendu bat izatea da hel-

b u rua. Lan honek luze iraungo du

baina 2002ko urte hasieran lehen au-

rrerapena jendaurrean izan nahiko

luke Udalak.

ARINBERRIAGAKO ANTOLAMENDU BERRIA

ERGOIENAKO ANTOLAMENDU BERRIA
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O
ndasun higiezinen ba-

l o reak merkatuko ba-

l o reenera egokitzera

bideratutako katastro a ren ikus-

katzea onartzera doa Gipuzko-

ako Foru Aldundia. Azken ka-

t a s t ro ezarpena orain 25 urt e

egin zen eta ondorioz bert a n

dauden baloreak ez daukate zer

ikusirik merkatuan daudenekin.

Esan behar da ikuskatze hau hiri

lurrei dagokiena bakarrik izango

dela.

A u rten onartzera doan katas-

t ro a ren baloreen berr i k u n t z a

•

25 URTE ETA

GERO

BALORE

KATASTRALAK

GAURKOTU

EGINGO

DIRA.

•

SAN GREGORIO AUZOA
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hau egin aurretik, zenbait lan egin

dira. Aurreko urteetan hain zuzen

e re, katastroak agertzen diren finken

b e rrikuskapena eginda, egon zitez-

keen akatsak zuzendu eta katastro a

txukuntzearren.

Diputazioak balore berriak udal

guztietara bidali ditu hauek bere iri-

tzia eman dezaten eta ondore n

o n a rtu egingo du hiri lurren katastro

berria.

•
JABE BAKOITZARI BERE

ONDASUNAREN BALIO

BERRIA JAKINARAZIKO ZAIO

•
Udalari dagokionean, balore katas-

tral hauetatik eratortzen da "kontri-

buzioa" izenez ezagutzen dugun On-

dasun Higiezinen gaineko Zerga, eta

h o rretarako Udalak, Diputazioak

e z a rritako gutxieneko eta gehieneko

mugen barruan, balore katastralari

aplikatu beharreko koefizientea zein

izango den erabakitzen du. Ondasun

h i g i e z i n a ren jabeak ordaintzen duen

kontribuzioa ondasunaren balore ka-

tastrala eta koefiziente hori biderka-

tuta ateratzen da. Udalak, aurt e n g o

uztaila baino lehen erabaki beharko

du aplikatuko den koefizientea zein

den.

K a t a s t ro berria onartzen denez eta

legeak dioena betetzeko, ondasun hi-

giezin bakoitzaren balio berria jakina-

razi behar zaio bere jabeari eta hori

k a t a s t ro berria indarrean sartuko den

u rtea hasi baino lehen, hau da, dato-

rren urtarrilaren 1a baino lehen. Hori

h o rrela aurtengo udazkenean egingo

ditu Diputazioak balore katastral be-

rrien jakinarazpenak eta baita ere

Udalak onartutako koefizientea apli-

katu ondoren ondasun bakoitzare n-

gatik datorren urtean ordaindu be-

harko duen "kontribuzioa".

Bestalde, esan behar da, orain art e

kontribuzioa urr i a / a z a roan ord a i n-

tzen bazen ere, aurten udazkenean

egingo diren katastroko balore be-

rrien jakinarazpenak direla eta, haue-

kin nahasketarik sor ez dadin, kobra-

tze denboraldia aurreratu egin dutela

maiatza/ekaina denboraldira. "Kon-

tribuzioa" helbideratu  gabe duzue-

noi honezkero iritsiko zitzaizuen or-

dainketa abisua eta helbideratutakoei

b e rriz ordainketako azken egunean

kobratuko zaie bere banketxetik.

Baita ere esan behar da, kobratze

denboraldia aurreratzeko arrazoia ai-

patutako hori izan baldin bada ere ,

datozen urteetarako ere kobratzea

maiatza/ekaina denboraldi horre t a n

geldituko dela.

•
BALIO

BERRIAREN

ARABERA

2002.
URTEAN

KOBRATUKO

DA

•
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•
MUSKIKO PISTAN

9 MILIOI

INBERTITU DIRA

•

Azken urteotako Udalare n

h e l b u ru garrantzitsua izan da

Muskiko Pista konpontzea. Gi-

puzkoako Foru Aldundiko Ne-

kazaritza sailak bere gain hart u

zituen bost kilometro dituen

i b i l b i d e a ren konponketa lanak.

E r a b e rritze lan hauetan sei es-

koilera eta bi baden berri egiteaz

gain, kunetak garbitu eta ur bi-

deak behar bezala egokitu dira.

Bestalde, bide guztia sendo fin-

katuta geratu zedin zadorra edo

"todo uno"-rekin batera balas-

toa nahastu da. Konponketa lan

hauen kostua guztira bederatzi

milioitakoa izan da.

Iazko urt e a ren amaiera aurre-

tik, Ataungo Udalak, Goierr i k o

Mendi Nekazaritza elkart e a r i ,

Goimeni, nekazal guneen gara-

p e n a rekin zerikus ia duten

proiektuak garatzeko eskaini ohi

MUSKIKO PISTA



•
BASERRI BIDEAK EGITERAKOAN

NEKAZAL USTIAPENEK DUTE

LEHENTASUNA

•
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ARANBERRIKO ARTEGIRAKO BIDEA

MUSKIKO BIDEAN EGINIKO ESKOILERETAKO BAT▼

dituen dirulaguntzak eskuratu as-

moz zenbait proiektu aurkeztu ziz-

kion.

Beste zenbait egitasmoren ar-

tean, Goimenek, Aranberriko art e-

gira doan bidea horm i g o i t z e a

o n a rtu zuen. Josu Aldasoro art z a i-

n a ren artegira doan bidea horm i-

g o i t z e a ren aurrekontua 3.148.356

pezetatakoa izan da. Aurre k o n t u a-

ren % 65a Goimenek bere gain

hartu zuen; Ataungo udalak % 15a

o rdaindu du eta gainontzeko %

20a bertako jabeek eskulan mo-

dura eskaini dute. 

Iturritxo eta Iturrioz baserrietara

joateko dagoen bideguru t z e a

baino lehenago dagoen luizia kon-

pontzeko dirulaguntza eskaini

zuen, baita ere, Goimen elkart e a k .

Konponketa lanean aurre k o n t u a

1.016.160 pezetatakoa izan da.

Kopuru honen % 50a Goimenek

b e re gain hartu zuen; Ataungo

Udalak % 25a eta inguruko base-

rri eta lur jabeek % 10a; gainon-

tzeko %15a auzolanean eskulan

modura eskaini da.

M a rtxoan egin ziren bide ho-

rretan gertatu zen luizia kon-

pontze lanak. 16 metroko luze-

ran eskoilera bat egin zen

546.000 pezetako kostuare k i n .

Dirulaguntzarik ez izatearen on-

dorioz, erdia Udalak hartu zuen

bere gain eta beste erdia bertako

b a s e r ritar eta lur- jabeek or-

daindu zuten.
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media bat eginez, 75 lagun izan

dira helduen saioetara asteko (4

egunetakoak batuta) joan dire n a k

eta 54 haurren igandeko emanal-

dira joan direnak.

Ez da erreza Ataunen horrelako

zine programazio bati eustea,

baina aurrez aipatutako erantzun

hori ikusita, datorren kurtsoan ere

antzeko eskaintza batekin jarr a i t u

asmoz negoziaketetan ari dira

udal ordezkariak.

Zineaz gain, bestelako ekital-

diak ere bultzatu eta antolatzen

j a r raitzeko asmoa du Udalak

gaurdaino bezala.

H
e rri Antzokiak lehen

urtea bete du, eta esan

genezake herrian es-

kaintza kultural ezberdinak izatea-

ren helburuari erantzun diola,

b e rtan ikusi ahal izan baititugu,

zine emanaldi, antzerki, musika

jaialdi,  ber tsolar i eta antzeko

beste ekitaldi batzuk. Eta nola ez,

h e rriko artistek ere izan dute tau-

laratzeko aukera, Eate abesbatza,

Otsoak Dantza Taldea, musika es-

kolako ikasleak e.a...

Eskaintza zabal horren barn e ,

u rtean zehar Ataunen zine pro-

gramazio bat izatea zen Udalare n

nahietako bat. Horre t a r a k o

deialdi publiko bat egin eta zerbi-

tzu hori emateko Urbieta Egaña

S.L.rekin kontratu bat sinatu zuen

o n d o ren. Kontratu horrek, beste

batzuen artean, ondorengo bal-

dintza hauek biltzen ditu bere

baitan: urritik maiatzera haur eta

helduentzat zine pro g r a m a z i o a

eskaintzea, film ahalik eta berr i e-

nak eta haurren kasuan euskaraz-

koak lehentasuna izatea, sarre re n

p rezioa helduentzat 550 eta hau-

rrentzat 250 pezetetan finkatzea

eta Udalak zerbitzu horrek sor-

tzen duen defizitari aurre egiteko

1.800.000 pezetako ordaina egi-

tea.

Ikuskizunakean gaurkotasuna

zuten filmak izan ditugu ikusgai

Ataunen, ostegun, ostiral, laru n-

bat eta igandeetan izan dire l a r i k

p roiekzioak helduentzat eta igan-

deetan haurrentzat. Urritik mai-

tzera izan den ikusle kopuru a re n

•
ASTEKO 129
ZINE-IKUSLE

IZAN DIRA

•

KARTELDEGIA ATARIAN

HERRIKO ARTISTAK ERE TAULARATU DIRA
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A
taungo udalak bere

a u rre k o n t u a ren %

0,7a garapen bidean

doazen herrialdeekiko elkar-

tasuna adieraziz, zenbait talde

eta erakundek herrialde hauen

garapena bultzatzeko gauza-

tzen dituzten proiektuak ba-

besteko erabiltzen du. 2000.

u rtean 1.024.000 pezeta era-

bili da helburu honetarako.

Udalak buruturiko deialdira

z o rtzi talde aurkeztu zire n

beraien proiektuak garatzeko

d i rulaguntza eskatuz, eta ai-

patu diru kopurua 4 proiektu-

ren artean banatzea erabaki

zuen Udalak. Ondore n g o

hauek dira laguntza izan du-

ten egitasmoak:

Guatemala

Zuzeneko El-

k a rtasuna taldeak

a u r k e z t u r i k o

p roiektu honek

G u a t e m a l a k o

San Benito elkar-

tean 60 familien-

tzat ur deposi-

tuak ezartzea du

h e l b u ru t z a t ;

modu honetan,

familia hauek

kontsumitu be-

h a rreko ura bal-

dintza egokietan

bideratu dadin

l o rtu nahi da. 

Ruanda

Donostiako Gotzaitegia,

E l i z b a rrutietako Misioak el-

karteak aurkeztutako proiektu

honen bidez Ruandako

Gihara herrian eskolatu gabe

dauden haurrentzat eskola

bat sortzea du helburua. Es-

kola honetan zazpi urt e t a t i k

hamabost ur tera bitar t e k o

adina duten haurrak alfabeta-

tzeaz gain nekazaritzan eta

abeltzaintzan form a z i o a

emango da. 

El Salvador

Mugen Gainetik taldeak

aurkeztutako proiektu honen

bidez El Salvadorreko San Vi-

cente Departamentuan ema-

kumeen atentziorako zentro

bat sortu nahi da, erantzun

egoki baten bidez emaku-

meen osasun egoera hobetu

eta prebentzio mailan lana

egiteko helburuarekin. 

Nikaragua

Honek taldeak bultzatu-

tako proiektu honen helburua

Nicaraguako Esteli Depart a-

mentuko nekazal pro d u k t i b i-

tatea areagotzea l itzateke

e k o i z p e n a ren aniztasuna bul-

tzatuz. 

Aipatutako talde bakoitzak

256.000 pezeta jaso ditu be-

raien egitasmoak aurrera era-

man ahal izateko.

GUATEMALAN UR DEPOSITUAK

KAMIOTIK JAISTEN▼
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J
oxemiel Barandiaran ard a t z

h a rtuta egin asmo den inter-

p retazio zentro a ren aurre-

p roiektua 1993 egin zuen Udalak

K6 enpre s a ren eskutik. Joxemielen

azterketen ondorioz ezaguna zai-

gun ondare kulturala eta herrian di-

tugun natur baliabideak uztart z e n

d i ren aurre p roiektu horretan ze-

haztutako hainbat ekimen txiki bu-

rutu ditu azken urteotan Udalak. 

E g i t a s m o a ren enborrari heldu as-

moz, beste pauso bat eman nahi

izan du Udalak oraingoan. Pro i e k-

tua bera zehaztu eta honen bidera-

g a rritasun ikerketa bat egin dezaten

eskatu die K6 eta XABIDE enpre s e i .

K6 eta XABIDE gai hauetan es-

k a rmentua duten enpresak dira.

K6, museo nahiz interpretazio zen-

t roen diseinu eta kudeaketan ari da

1989 geroztik. XABIDE berr i z ,

1987a geroztik 3 eremu hauetan

ari da lanean: kultur gestioa, zerbi-

tzu eta ideia marketinga eta komu-

nikazio globala. Bi esperientzia

hauetaz baliatu nahi izan du Uda-

lak lan honi ekiterakoan.

Egitasmoa zehazterakoan, aurre z

egindako aurre p roiektu eta lanak

izango dira abiapuntu. Horre z

gain, gaiarekin zerikusia izan deza-

keten pertsona edo elkarteek egin

ditzaketen ekarpen guztiak jaso

nahi dira, horretarako osatuko di-

ren lan-taldeen bidez edo eta au-

rrez aurreko elkarrizketak eginez.

Eta nola ez, Joxemiel Barandiaran

F u n d a z i o a ren aholkularitza eta el-

karlana bidelagun izango ditu pro-

zesu honek.

U d a l a ren ustez, proiektu honek

Ataunen garapenaren eragile izan

behar du, hau da, erre n t a g a rr i t a s u n

kultural eta sozial bat ez ezik,

e rre n t a g a rritasun ekonomikoa ere

izan behar du. Beraz diseinua egite-

rakoan bi kontzeptu horiek kontu-

tan izango dira; edukia eta kudea-

keta uztartuko dira egitasmo

b i d e r a g a rri bat zehaztu asmoz.

Lan honek fase ezberd i n a k

izango ditu. 0 faseak egitasmoare n

alor guztiak bilduko ditu bere bai-

tan, nahiz eta guztiz sakondu eta

zehaztu gabe izan. Fase honek be-

raz, ikuspegi orokor bat emango

digu eta Udalaren esku izango da,

behin hori ikusi eta gero, egitasmoa

sakontzen jarraitu ala bertan behera

uzteko erabakia.

0 fasearen aurre k o n t u a

3.700.000 pezetakoa da eta behin

hori onartu eta gero egitasmo bere

osotasunean amaitzea 10.150.000

pezeta gehiago kostatuko da. Eki-

men honetarako instituzio ezberd i-

nen dirulaguntzak izatea espero du

Udalak, eta horiek bideratu asmoz

han eta hemen bilera eta eskaerak

egiten dihardu. 

•

JOXEMIEL ETA

ATAUN

IZANGO DIRA

ARDATZ

NAGUSIAK

•

•

BIDERAGARRIA

IZANGO DEN

PROIEKTU BAT

NAHI DU

UDALAK

•



25

X.Zbkia / 2001eko uztaila

bi hitzetan
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A
uzoetan bizitza suspertzeko helburuarekin azpiegituraz osatzen ari da udala, eta

azken hilabete hauetan Aian eta Ergoienan haurrentzat jolas parke berriak ko-

katu dira.  Aiakoak 2 milioi pezetako aurrekontua izan du,  jolas aparatuei zego-

kien 700 mila pezetak Foru Aldundiak ordaindu zituen eta gunea egokitu eta kokatzeari

zegokion gaineratikoa, Udalak. Ergoienakoak aldiz 1.115.371 pezetako kostua izan du

eta Foru Aldundiak ordaindu du bere osotasunean.

AIA AUZOA

ERGOIENAKO PARKEA▼
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S
an Martin Etxebizitzak S.L.ak horre l a

eskatuta, Ubarri bezala ezagutzen du-

gun 53. g.u.-an, 30 etxebizitza eta elka-

rri atxikitako 5 etxe egiteko baimena emana dio

Udalak. Aurrez, gune horren garapenerako be-

h a rrezko ziren azterlan eta proiektu guztiak

o n a rtuak zituen Udalak, eta hitzarmen bat ere

sinatu zen sustatzailea eta Udalaren artean. Pla-

neamendu arauen arabera, gune horri dagokio

U b a rriko zubi berria egitea eta hitzarmen ho-

nen arabera, 52 milioi pezetako aurre k o n t u a

duen zubia egiteaz Udala arduratuko da eta

h o rren ordain sustatzaileak 35’5 milioi pezeta

ordainduko dizkio. Era berean, Udalak 2003ko

ekainaren 30erako zubi berria amaituta izateko

konpromisoa bereganatu zuen.

Pasa den urtean biztanle kopuruak gora egin bazuen ere, aurtengoan iazkoarekin kon-

paratuz 12 lagun gutxiago gara, 1.556tik 1.544 izatera pasatu gara eta:  6 gutxiago San

Martinen, 5 gutxiago San Gregorion eta bat gutxiago Aian.  2000. urtean 11 izan ziren

jaiotakoak eta 16 hildakoak. Eta kanpotik etorritakoak baino 7 gehiago izan ziren beste

herri batzuetara joandakoak.

2001eko urtarrilaren 1eko data erreferentziarekin honela gaude auzoz auzo banatuta:

San Martinen ..........................1.008

Elbarrena 646

Astigarraga 73

Arrondo 77

Arinberriaga 33

Otadi aldea 27

Sukizearra 33

Otamots aldea 31

Aitzarte aldea 51

Ustatxo aldea 37

San Gregorio .............................401

Erdigunea 196

Ergoiena 98

Lauztierreka 42

Murkondo aldea 34

Urrutsumendi 31

Aia.............................................135 ASTIGARRAGA AUZOA
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A
taungo ondarea be-

rreskuratzeko ekime-

nen artean, duen ba-

lioa kontutan izanik Larru n t z a

i n g u runeari arreta berezia es-

kaini izan zaio. 

A u rreko urteetan, auzolan-

degi bidez, Kutxa Fundazioa,

Aranzadi eta Udalaren art e a n ,

b e r reskuratze helburu a re k i n

garbiketa eta txukunketa lan ba-

tzuk egin dira: ataurreak, estol-

detako arkuak, kanalak, turbi-

nak, aldaparoak...

E r a b e rritze osoa garestia da eta gainera eraikinak

ez dira jabego publikokoak. Baina egoerak kezka-

turik, 1999an lehen eraberritze fase bati ekin zi-

tzaion Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzare-

kin.  Viteri eta Rezabal jaunen zuzendaritzapean,

teilatuan eta egurrezko estrukturan oso gaizki

ikusten ziren hainbat gune berritu zire n .

2000. urtean berriz, berre s k u r a t z e a rekin aurre r a

j a rraitu aurretik, Aranzadik horrela pro p o s a t u t a ,

azterketa arkeologiko bat egiteari ekin zitzaion.

Juantxo Agirre, Alfredo Moraza eta Sonia San Jo-

sek egin duten lana ondorengo ikerketa hauen on-

dorio da: historiko-dokumentala, arkeologiko-on-

d a rezkoa, inguru g i ro a ren eraginarena eta

b i d e r a g a rr i t a s u n a re n a .

Ikerketa honen aurrekontua bi milioi pezetakoa

da eta Foru Aldundia eta Udalaren artean ord a i n-

duko da.



U
dalak onar t u a

duen Ataungo

pagadien anto-

lamendu planeko lehen

pausoa izan da Maru m e n-

din egin berri den pago ba-

kanketa. 33 hektare a k o

e remuan egin da bakan-

keta hau eta gutxi gora be-

hera 1.825 pago izan dira

atera direnak. Lehen ere

U d a l b e rrin azaldu geni-

zuen moduan, Pedro Txa-

partegiri adjudikatu zion Udalak lan hauek eta horren ordain 6.225.000 pezeta jaso

ditu. Haserako prezioa 11 milioiko bazen ere, bi deialditan eskaintzarik gabe gelditu

eta gero, aipatu prezioan adjudikatu zen, diru - s a rrerak adinako garrantzia baitzuen

p a g a d i a ren birsortzeak, eta antolamendu planaren arabera horretarako beharre z k o

zen egin den bakanketa egitea.
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PAGADIA BAKANKETA EGIN ETA GERO

2
000. urteko edizioan Andoni Etxeberria izan zen irabazlea "Domoa" arg a z k i a re k i n ;

bigarren saria, Iker Barriolarentzat izan zen "Intxusti Berri" argazkiarengatik eta hi-

ru g a rren lekua Mikel Egigurenentzat "Udazkena" arg a z k i a rengatik. 60, 25 eta 15

mila pezetako sariak izan ohi dira eta aurtengorako ere deialdia egina dago, abenduaren 1ean

amaitzen delarik argazkiak aurkezteko epea. Aurtengo deialdiak berezitasun bat du aurrekoe-

kiko, aurkezten diren argazkietan ezinbestekoa izango baita herritar bat azaltzea.

ANDONI

ETXEBARRIAREN

“DOMOA“
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J
oxemiel Barandiaran Eskolako atarian ezagutu izan dugu Tolosako Juanito Lope

eskulturagileak eginiko Joxemielen oro i g a rria. Oro i g a rri hau barnealdean koka-

tzeko materialez egina izan zen, baina kanpoaldean kokatu zen eta  urteak pasatu

ala hondatzen joan da egoera larrian bilakatu delarik. Konpontzeak zentzurik ez zuela

eta adituen esanak jarraituz Udalak brontzezko replika bat egin eta lehengoa ordezkatu

du, urte luzez iraungo duen esperantzan. Lan honek 850.000 pezetako kostea izan du.

ZAHARRA

BERRIA
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O
tso Festa, kurtsoa agurtzeko antolatzen den kultur eta kirol ekintzaz

osatzen den ekimen berezia dugu Ataunen. Aurten azpimarr a t z e k o a k

izan dira Easo Koruko Gregoriano Kaperak emandako kontzertua, he-

rriko Otsoak Dantza Taldeak eta Musikako ikasleek emandako jaialdiaren arr a-

kasta, Joxemiel Barandiaranek hartutako irudien proiekzioa, Sari-banaketa afariko

g i roa eta Gandiagaren oroimenez egindako kontzertua Oskarbi, A. Va l v e rde eta F.

J u a r i s t i re k i n .

FUTBITO TXAPELDUNAK SARIA JASOTZEN

EUSKADIKO FILMATEGIA.
JOXEMIEL BARANDIARANEK HARTUTAKO IRUDIAK

(1928-1934)
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S
ara ibilbideko landare aberas-

tasuna aprobetxatu nahirik,

b e r tan ikus daitezkeen

zuhaitz mota desberdinei izendatze-

ari ekin zaio. Honekin batera seinali-

zazioko bi panel jarri dira eta libu-

ruxka berri bat argitaratu da bert a k o

i n f o rmazioa jasoz.

Ekimen hau Goierri bailaran eta

Goimenen bidez burutzen ari den

p roiektu bati dagokio. Helburu a ,

zenbait herrietan eta aurrez zeuden

ibilbideen babesean, botanikari lotu-

tako pasabide erakarg a rriak pre s t a-

tzea izan da.

B
a s e rri bideen mantentzea egin asmoz, zehar ezberdinetan  auzolanak an-

tolatu nahian ari da Udala. Lehen esperientzia Otamots zeharrean egin

zen martxoaren 8an eta erantzun ona izan zuen.  Bertan bizi direnek eta

bertako lur-jabeek, ur-bide garbitze lanak egin zituzten. Udalak lanerako ziren be-

harrezko bitartekoez gain, ohiturari jarraituz hamaiketakoa eskaini zien lanera hur-

bildu zirenei ez zuten gutxiago merezi eta.  

IBILBIDEA
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L
i b u rutegiko zerbitzua  osatu eta

gaurko beharretara egokitu nahian,

i n t e rnet-en nabigatzeko aukera ja-

rri da herritarren eskura.

Bestalde, aurreko urteetako ohiturari ja-

rraituz liburu eguna ospatu zen apirilare n

23an, herriko haurrei Joxerra Garziak es-

kaini zielarik hitzaldia. Liburu azoka ere an-

tolatu zen, liburu intere s g a rriak modu

onean eskuratzeko aukera eskaini asmoz.

A
taungo dantza talde honek orain urte batzuk bide berriak urratzeari ekin zion

h e rrian zegoen nahiari erantzunez. Harrez gero eta jende aurrean egin dituz-

ten ekitaldietan ikusi ahal izan dugun modura, emaitza nabarmena izan da.

Lehen helburuak burutu ondoren, taldea sendotu eta gorpuzteko garaia iritsi da eta

zentzu horretan eman dira azken pausoak: alde batetik, entsaioetarako aretoa prestatu da

ispilu eta guzti. Bestalde, jantzi berriak ere egin dira Udalak eman duen laguntzare k i n .

Zeregin honetan, zenbait gurasoen partaidetza oso garrantzitsua izan da eta Udalak bere

eskerrona azaldu nahi izan du. Emaitza ikusgarria izan da, izan ere jantziak oso dotoreak

baitira. Eta azkenik, kanpora irten eta beste taldeekin harremanak izan asmoz, irt e e r a k

egin dira Dantzari txiki egunean parte hartuz.

Esan gabe ezin utzi, kurtso honetan ikasle kopurua bikoiztu egin dela, haur txikien

izen ematea handia izan baita. Oraindik ere norbait zalantzan bada, anima dadila.
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A
taun herri zabala da denok dakigun

bezala eta hiru auzo nagusi eta

bes te hainbat auzune ditu, eta

noski auzo eta auzune bakoitzak bere jaiak

ditu, batzuek handixeagoak eta beste batzuk

txikiagoak.

Udalak aurreko urtean jarri zuen baino

seiehun eta berrogeita lau mila zazpiehun eta

b e r rogeita hamar (644.750,-) pezeta

gehiago jartzea erabaki du aurtengo aurre-

kontuan herriko jaietarako, hau da, guztira

bost milioi laurehun eta hiru rogeita bedera-

tzi mila zazpiehun eta berrogeita hamar

(5.469.750,-) pezeta. Horrela ikusita igoera

nahiko handia ematen badu ere, herrian di-

tugun festa egun guztien artean banatu ez-

kero ez da horrenbesterako gertatzen.

Hau dugu aurten nola banatuko den diru hau:

HERRIKO JAIAK 5.469.750

Hiru Auzoetako Jaiak 4.300.000

%ko 55 hiru zatitan eta %ko 45 biztanleen arabera.

S.Martin(1.008):788.333+1.257.750 (%65) 2.046.083

S.Gregorio(401): 788.333+ 483.750 (%25) 1.272.083

Aia            (135):  788.334+193.500 (%10) 981.834

Eskenatokia muntatzea eta garraioak 350.000

Bat eta beste 104.750

San Isidro Eguna 275.000

San Juan Eguna 250.000

Arrondo (%ko 23) 57.500

Ergoiena (%ko 23) 57.500

San Martin (%ko 18) 45.000

San Gregorio (%ko 18) 45.000

Aia (%ko 18) 45.000

Arantzamendiko erromeria 30.000

Garaipen Eguna eta S. Gregorio Eguna 160.000

%ko 55 hiru zatitan eta %ko 45 biztanleen arabera.

S.M. (1.008) 44.000 + 51.120 95.120

S.G. (401) 44.000 + 20.880 64.880

SAN GREGORIOKO JAIETAN PILOTA PARTIDUA
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N a f a rroa aldetik Ataungo lurretara ganadua sartzen zela

eta, Udalak Aretzatik Saratsamendira hesitura jartzeko pro-

posamena egin zion Foru Aldundiari. Honek bere gain hartu

zuen 3.115 metrotan hesitura jartzea eta jadanik 1.828.000

pezetatako kostuarekin lan hau bukatuta dago.  Alde batetik

bestera pasatzeko pasabideak ere jarri dira. Lan hau bukatu

zenetik denbora gutxi pasatu den arren, jadanik kalteak ere

egin dira, bai pasabide batetan eta baita hesituran ere. Herri-

tar edo elkarte ezberdinek pasabide hauek hobetzeko edo eta

b e rriak egiteko proposamenik badute, Udalera zuzendu dai-

tezela, kontutan izanik, oinezko eta txirrindularientzat izan

beharko dutela hauek, paraje horietan motoz ibiltzea debeka-

tuta baitago.

A
u rreko Udalberrin, herri ar-

giteria eta ur hornidura zer-

bitzu sareak planoetan ja-

soko zirela adierazten zen, oinarr i

o i n a rrizkoa jotzen zelako Udalak zi-

tuen zerbitzu-sareak ondo dokumen-

tatuta jasotzea. Baita ere Udalberr i

b e rean, planoak egitearekin batera

s a re horien diagnostikoa egingo zela

esaten zen, gero premi larrienetik ha-

siz sare horiek berritzen joateko.

Hori horrela egin zen eta berrikuntza lanekin hasiz, herri argiteriari dagokionean, San Gre g o r i o k o

Olalde aldetik hasiko dira lan horiek. Olalde aldetik hastearen arrazoiak hiru dira, bata, lehengo arg i t e r i

instalakuntza oso zaharkitua egotea, bi, Larruntza aldean egin diren lau etxeetarako herri argiteria Olalde-

koari lotu nahi izan zaionean, hau ezinezkoa izan delako, azken honek dituen kableak melarregiak dire l a k o

lotura hori egin ahal izateko, eta hiru, Hiru Bide ondoan egin diren etxe berrietako herri argiteria honi lo-

tzeko baita ere, haserakoz San Gregorioko beste koadroari erantsi bazaio ere, kokamenaren ikuspegitik

Olaldekoari eranstea egokiagoa ikusten delako.

Olalde aldean egingo den herri arg i t e r i a ren berrikuntzak bi milioi eta zazpiehun mila (2.700.000,-) pe-

zeta inguruko aurrekontua du. Berrikuntza honetan, lehengoa erabat zaharkitua dagoela kontutan izanda,

dena sartuko da berria: koadroa bera, kableen kanalizazioa, kableak, farolak eta lanparak. Gainera, eta elek-

trizitate kontsumoa ahal den neurrian arrazionalizatze helburu a rekin, instalakuntza nibel bikoitzarekin ja-

rriko da, gaueko ordu batetik aurrera argi txikiagoak jarri ahal izateko. Azkenik esan, gaur egungo koadro a

Olalde etxearen barruan kokatzen dela eta koadro berria etxetik kanpora jarriko dela, horrelako herri ins-

t a l a k u n t z a ren kokapena kanpoan egokiagoa delako.
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Aldaketaren ondoren koadroa beste hau duzue:

Ataungo Udalak

Turismo mota Kuota minimoa 2001. Urterako ezarri

zuen kuota

(Koefizientea = 1’5)

9 HP baino gutxiagokoak 3.000,- pta. 4.500,- pta.

9 HPtik 11’99 HPra bitartekoak 6.000,- pta. 9.000,- pta.

12 HPtik 13’99 HPra bitartekoak 10.000,- pta. 15.000,- pta.

14 HPtik 15’99 HPra bitartekoak 14.000,- pta. 21.000,- pta.

16 HPtik 19’99 HPra bitartekoak 18.000,- pta. 27.000,- pta.

20 HPtik gorakokoak 22.000,- pta. 33.000,- pta.

Ikus daitekeenez 12tik 13’99 HP bitarte dituzten ibilgailuak izan dute abantailarik han-

diena aldaketa honekin (minimoa lehen 11.400,- pta. orain 10.000,- pta.) eta tarte horretan

dago ibilgailu kopururik handiena  bai Ataunen eta bai beste herrietan ere.

Bestalde esan, aldaketa hau zela eta, Udalak bere koefizientea erabakitzeko garaian jarraitu-

tako irizpidea, lehengo koadroarekin guztira biltzen zen diru zenbateko berdintsua biltzeko

adinako koefizientea jartzearena izan zela.

A
u rten bat baino gehiago harrituko zen ibilgailuaren udal zerg a ren erreziboa jaso

duenean, eta harritu diogu, izan ere, zenbait herritar bere ibilgailuaren erreziboaren

zenbatekoa iazkoa baino gutxiago zela konturatuko baitzen.

Gauza bitxi honen zergatia honako hau da: Gipuzkoako Foru Diputazioak ezartzen du ibil-

gailuen zergaren oinarria den koadroa, non ibilgailu motak eta bakoitzak ordaindu beharreko

zenbateko minimoak finkatzen diren. Gero Udalek koefiziente baten aplikazioaren bidez mi-

nimo horiek gehitzeko aukera izaten dute. 1999. urtean, 2001 urterako indarrean sartu den

k o a d ro hau aldatu egin zuen Diputazioak abenduaren 27ko 4/1999 Foru Arauaren bidez,

eragin handiena turismoei dagokionean izan duelarik.  Orain artean, ibilgailuen udal zerg a

honi dagokionean, turismoak era honetan sailkatzen ziren eta tarifa hauek zituzten:

Turismo mota Kuota minimoa Ataungo Udalak

2000. Urtean ezarrita

zuen kuota

8 HP baino gutxiagokoak 2.000,- pta. 2.865,- pta.

8 HPtik 12 HPra bitartekoak 5.400,- pta. 7.735,- pta.

12 HPtik 16 HPra bitartekoak 11.400,- pta. 16.335,- pta.

16 HPtik gorakokoak 14.200,- pta. 20.355,- pta.

* HP = zaldi fiskalak
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E rrepidera irteera den zubi sarrera hau oso

arriskutsua zela irudituz ekin zitzaion lan honi.

S a rrera zabaltzea Diputazioko Errepide Zu-

zendaritzak bere baimenean ezarritako baldin-

tzen arabera egin behar izan da, hau da, 9 me-

t roko jiratze err a d i o a rekin, eta erre p i d e r a

i rteeran Stop seinaleak jarriz. Lan hau egitean

Sasietako edukinontziarentzat txoko bat egi-

teko aprobetxatu da.

Zelaieta etxea eta honen urbanizazio lanen

barruan bidea egokitu zenean, Altzanipeko ga-

raje-sarrera lehen zeukana baina malda handia-

g o a rekin gelditu zen. Hasera batean Altzani-

peko garajeetarako beste sarrera bat aurre i k u s i

bazen ere, gerora, Udalak San Martingo kasko

historikoa berreskuratzeko gune horre t a k o

etxeetarako bidea atzealdetik planteatzen zuela

ikustean, Altzanipeko bizilagunek sarrera be-

rria egitea baino lehengo sarrera egokitzea

nahiago zutela adierazi zioten Udalari. Hau

horrela, Udalak, horretarako aurreikusitako di-

ruz Altzanipeko garajeko sarrera egokitu du

porlan kapa batez malda leunduz.

Honen aurreko albistean adierazitakoaren on-

dorioz, hau da Altzanipekoek Zelaieta ondotik

garajerako sarrera berria egiteari uko egiteare n

ondorioz, horretarako prestatuta zegoen zuloa

Udalak hartu du eta bertan bere beharre t a r a k o

lokala egokitu du, porlanezko zorua bota eta ate

bat jarr i z .

San Gregorioko Kanposantu edo hilerr i k o

aterpeari teilatu berria jarri zaio, lehen zuena

oso egoera kaskarrean zegoela eta. Teilatua oso

osorik berritu da egurrezko egitura eta teila

guztia berria jarri delarik.

HILERRIKO ATERPEA

BIDEBIETAKO SARRERA
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4
5 lagun izan dira aurtengo kurtsoan antolatu diren ondorengo ikastaro hauetan parte

h a rtu dutenak: taila egurrean, lora lehorrekin apaingarriak egitea, hari lanak, dantza

eta yoga.

Hauez gain ardo dastatze ikastaro bat ere egin zen maiatzaren 5ean Mikel Zeberioren es-

kutik. Bertan, 40 herritarrek ardo mota ezberdinak dastatzeaz gain, hauen inguruko azalpe-

nak entzuteko parada izan zuten.

2000ko azaroan berriz, osasunari buruzko hitzal-

diak antolatu ziren. Sumendi elkarteko Txema Pierola

eta Mikel Pikaza izan ziren osasuna arlo  ezberdineta-

tik, fisikoki, psikikoki zein sozialki jorratu zutenak.

KATA IKASTAROA MIKEL ZEBERIOREN ESKUTIK

PIRAGUISMOA AGAUNTZAN

▼
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AURTENGO LANEN ERAKUSKETA

ESKALADA JENTILBARATZAN

ARKUZ TIRAKETA JOSTUN LANETAN

Uda garairako berriz, 8tik 16 urte bitarteko gazteentzat kirol ikastaroak antolatu dira aurten ere .

Espeleologia, eskalada, arkuz tiroa eta piraguismoaz gozatzeko aukera izango dute aurten herr i k o

gazteek.



Ataungo Udala


