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Gabiriagiri
Gabiriako udalaren berri 1. alea 2012ko ekaina

EUSKARA ETA KULTURA

Bost bilera egin ditugu aurtengo partean, batez beste, 9 lagunek 
hartu dugu parte. Hauexek izan dira, labur-labur, jorratu ditugun 
gaiak:

Kultur etxea
Kultur etxearen erabilerako araudia prestatu genuen idatziz eta 

baita Gaztelekuarena. Biak kultur etxean daude ikusgai eta baita 
udaletxean ere.

Ikastaroak
Euskara ikastaroa:  Otsailaren 15ean hasi zen ikastaro hau eta 

ekainaren 22an bukatuko da. Sei lagun ari dira euskara ikasten eta 
Nerea Iztueta dute irakasle. Ikasleek 50€ko matrikula ordaindu dute 
eta Udalak 450€ jarriko ditu.

Argazkigintza ikastaroa:  Otsailaren 15ean hasi eta martxoaren 
31n bukatu zen kamera digitalaren ikastaro hau, KUTXAren diru 
laguntzaz antolatu zen,  eta 10 lagunek hartu zuten parte.

Filmak
Azaroan hasi zen pelikulak ematen, haur, gazte eta helduentzako. 

Haurrentzat 4 film eman dira, igande arratsaldeetan. Gazteentzat 4 
ostiral eta larunbat iluntzeetan, eta helduentzat, berriz, 3 pelikula 
ostiral iluntzeetan. Plangintza luzeagoa egitea komeni da, agian hiru 
hilabetekoa, baina horretarako aldez aurretik zehaztu behar da eta 
adostu egun eta ordu egokiak, batez ere gazteen emanaldiak.

MAKILARI aldizkaria
Urtero bezala, Udaberri kultur aldirako atera zen, apirilaren 

hasierako banatu zen etxe guztietara.
Udaberri Kultur aldia
Apirilaren 8an, Aberri Egunez, ekin zitzaion 36ko gerran ibilitako 

gabiriar guztiei eskainitako omenaldiarekin eta ekainaren 2an bukatu 
zen “Zopilotes” eta “Egurra eta kitto” taldeen kontzertuarekin. Parte 
hartzea orokorrean arrakastatsua izan da guztietan, eta ekintza 
guztiak musu truk edo afari/meriendaren truke izan dira.

Festak
Bi bilera egin dira dagoeneko, eta momentuz, musika-taldeak 

zeintzuk izan daitezkeen proposamenak bildu dira: abuztuaren 

13an “Skandalue” taldea, 14an “Dantzadi”, 15ean “Trikihots”, 
16an “Vendetta” eta “3gabe2” eta 17an “Joselu anaiak”. Bertsolari-
jaialdirako bertsolariak izendatzen hasiak dira, eta buruari eraginez, 
beste zenbait ekitaldi berri edota zaharberrituak jartzeko asmoa 
agertu da.

UEMA
Gai hau ere, UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea) 

mahai gainean izan dugu. Gabiriarako interesgarria eta onuragarria 
iruditzen zaigu, baina kostea kontuan hartuta, momentuz, beste 
baterako utzi dugu, gaiari berriro aurrerago heltzeko asmotan.

Proiektu elkartuak
Herri txikien artean euskara lantzeko proiektu ezberdinak 

proposatu dizkigute Foru Aldunditik. “Hizkuntza kontzientzia landu 
gurasoen artean” proiektuan izena ematea pentsatu dugu.

Udaleku irekiak
 Aurreko urteetan bezala, aurten ere udaleku irekiak antolatuko 

dira Gabirian, ekainaren 25etik uztailaren 20ra arte.
Udazken aldera egin nahi ditugun ekintzak

Haurrentzat argazki rallya: Eskolako Guraso •	
elkartearen laguntzaz, astebururen batean, haurrei 
argazkiak aterarazi eta erakusketa bat egin.

Kantu afaria: Herriko musikariekin, •	
bertsolariekin… kantu afaria prestatu.

Zenbait ikastaro antolatu:•	
KUTXArekin hitz eginda dago egur-taila 	

ikastaroa emateko.
“Hartu eta eman” Herritarren artean 	

zenbait ikastaro txiki antolatu, belaunaldien 
arteko transmisioa sustatzeko, adibidez, “hika 
ikastaroa”, “arbolak nola/noiz inausi”,…

Euskara ikastaroari jarraipena eman 	
eta ahal dela gehiago zabaldu.
Aurten Balentzategi eskolak 100 urte beteko •	

dituen aitzakian, zenbait ekintza egingo ditugu. Bestalde, 
Eskola Txikien festak ere 25 urte bete ditu eta bideo 
proiekzio, mahainguru,… antolatzeko asmotan gara.

GABIRIagiri Gabiriako Udalaren berri eman nahi duen udal aldizkaria dugu. Hiru hilabetez behin edo, udalak zer erabaki hartu dituen eta 
Lan Batzordeetan zer egin den edo zertaz hitz egin den kontatzea da helburu, baita herritarrak animatzea ere lan batzorde hauetan parte 
hartzera. Denok egin behar dugu herria! Parte hartzea garrantzitsua da.

Hauxe dugu GAIBIRIagiri udal aldizkariaren lehen alea. Hona hemen aurtengo partean, hartutako erabakien, hitz egindako gaien, egindako 
lanen eta egiteko asmoa daudenen laburpena.
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HIRIGINTZA ETA HERRI LANAK

Obretakoari buruz esan behar baditugula hainbat gai aurrera 
doazenak.

Aztirira ura eramateko proiektua:
Proiektu hau aurreko legealdietatik dator eta Gabiria bakarka 

joanda aurrera ateratzerik izan ez dugunez, Mutiloa eta Legazpikoekin 
batera aurkeztu dugu indar gehiago izan dezan.

PDRS(Plan de Desarrollo rural sostenible) diru laguntzak :
Herriko hainbat bide konpontzeko erabili nahi dugun diru-

laguntza hau Madrildik etorriko litzateke. Bere egunean Zapatero 
jaunak atera zuen laguntza hau eta orain gobernu aldaketa dela eta 
ez  dakigu zertan geratuko den. Erantzun baten zain gaude.

Erein: Gipuzkoako Foru Aldundiko diru laguntza:
Bi proiektu aurkeztu ziren: Gabiriako haur parkearen konponketa 

eta Ugaran auzorako telebista antena. Biak onartu dituzte eta %66 
finantzatuko dute diru laguntza horrekin. 

 Dagoenekoz haur parkea konpontzeko proiektu ezberdinak 
aztertzen ari gara eta laster jende aurrean aurkeztuko ditugu 
herritarren iritziak jasotzeko.

Diru laguntza honekin, bestalde, Ugaran auzoan telebista antena 
berria jarriko da, behar bezala ikusten ez duten baserri batzuek 
arazo hori konpondua ikus dezaten. Udalak jarri beharreko diru zatia 
ahalik eta txikiena izateko, auzo lanean ahal den guztia aurrezten 
saiatuko gara. 

Gainuko pagaditik pasatzen den linea elektrikoa lur azpian sartzeko 
proiekturako  GOIMENek ez du diru laguntzarik emango.

 Herrian obrak egiteko zer pauso eman behar diren jakiteko arauen 
laburpen bat egiteko asmoa dago.

Alegira doan bidegorria: Aldundiak legealdi bukaerarako aurreikusia 
du obra hau. Halere, ahaleginak egingo dira lan hauek azkartzeko.

Herriko pilotalekua erabiltzeko araudia prestatzen ari gara. Laster 
zabalduko da herritarren artean.

AUZOLANA: 
Zenbait lan auzolanean egiteko asmoa dago: frontoira doan 

elektrizitate kablea berritu, herriguneko harri losak (eskola 
atzekoak, Erbie elkarte aurrekoak eta Ostatu aurrekoak) konpondu, 
Aztiria bideko zangak garbitu, Udaletxean dagoen etxebizitza 
txukundu.

“Animalia solteak” seinaleak jartzeko eskaria egin Foru Aldundian 
eta onartua dago. Hau ere auzolanean egingo da.

Herriko mugak aztertu eta hasitako lanari jarraipena emanez, falta 
direnak, Aztiri eta Sanesteban ingurukoak, jarri behar dira. Behin lan 
hau amaituta, Gabiriako ibilbide batzuk markatu eta gida moduan 
ateratzeko asmoa dago.

Herriko produktuen azoka. Batzorde berezi bat sortzea erabaki 
zen Erbie elkartearekin adostu zen bezala,  gaiak zuen garrantzia 
ikusita. Bi bilera egin dira aurtengo partean, eta batez beste 10 
lagunek hartu dute parte. 

ONGIZATEA

Bi  bilera egin dira legealdi berrian, 6 bat  lagunek hartu dute 
parte. Hauek izan dira jorratutako gai nagusiak:

Sasieta:
 Datorren urtean zaborren tarifikazio sistema aldatuko dute, 

sortzen dugun zaborraren arabera kobratuko dio udalari Sasieta 
mankomunitateak. Hau dela eta, Gabirian ere birziklapena sustatzeko 
ahalegin berezia egin behar dela uste da.

Herri bilera bat egitea proposatu zen gai honetaz, bere zabaltasun 
osoan, hitz egiteko, auto-konpostaren inguruko informazioa biztanle 
nahiz profesionaleei  besteak beste. 

Edukin ontzi ezberdinetan zer bota daitekeen nabarmendu eta 
traste zaharrak zein egunetan bota daitezkeen azaltzen duen 
informazio boletin bat zabaltzeko asmoa dago.

Deikaztelu/Ezkio-Itsaso autopista elektrikoa:
 Gabiriako udalak autopista elektriko horren kontrako 

mozioa onartu zuen eta horren ildotik Goierriko herri batzuek mendi 
martxa bat antolatu zuten maiatzaren 27an eta horren berri eman 
zen. Bestalde, proiektuaren ez adostasuna aldarrikatzen duen 
banderola jartzera bultzatuz udal  bandoa atera zen.  Udaletxeko eta 
Ostatuko balkoietan zintzilik jarri dira. Banderola horiek udaletxean 
eska daitezke 5 €n. 
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FINANTZAK‐
KONTU BATZORDE BEREZIA

Aurtengo urtean bi bilera egin ditugu, eta batez beste 6 lagunek 
parte hartu dugu.

Aurrekontua:
Gabiriako udalak hasieran onartutako 2012ko aurrekontua 

berriro aztertu behar izan dugu, 2011ko fondo foralaren 40.000€ 
itzuli beharko ditugulako aurten. Horrez gain 2011n aurreikusiriko 
25.000€-ko sarrera ez da egin, Torre, Kalerdi eta Kalebarren etxeetan 
ez delako obrarik egin. Hau guztia dela eta, aurrekontua %5 inguru 
estutu beharra ikusten dugu, 15.000€ inguru falta baitira aurtengo 
aurrekontua osatzeko. Halere, aurrekontua ez da erabat itxia, bi 
hilabetez behin berrikusketak eta azterketak egiten ari dira, gain-
gainean egongo gara.

Honi buelta emateko, zenbait ataletan aurrezteko modua 
ikusi dugu, lehen egiten ziren gauzak egiten jarraituz. Adibidez, 
udal eraikinen (eskola, udaletxe, mediku kontsulta, kultur etxe) 
garbitasun plegua berrikusterako garaian zenbait egokitzapen 
egingo dira. Bestalde, herriko hainbat mantentze lan eta proiektu 
berri auzolanean egingo dira dirua aurreztearren. Diru eskasiak 
sormenari lekua uzten dio eta horrela gure herriaren ezaugarrietako 
izan den AUZOLANA bultzatuko dugu.

Neurri hauez gain, Lan batzordeetan arazo hau aztertu beharko 
da, dirua aurrezteko zein neurri hartu daitezkeen erabakitzeko.

Etxebizitza:
Alkain Barren auzoan udalak duen etxebizitzarako urte betean 

ez da erostunik azaldu, hau dela eta etxebizitza berriro baloratu eta 
berau saltzeko pleguak prestatu beharko dira.

GARAPENA ETA KOMUNIKAZIOA

Bi bilera egin dira aurten eta 5 bat lagunek hartu dute parte. 
Hauek izan dira, batez ere, jorratu diren gaiak:

Gabiriako udalaren web gunea: 
Aurreko legealdian hasi zen weba berritzen, eta jarraipena emanez, 

poliki-poliki, lanean ari gara. Helburua da udaleko informazio guzti-
guztia edozein herritarren esku jartzea webean. Horrek, halere, ez 
ditu ordezkatuko orain arte atera diren bandoak.

Udal aldizkaria: 
Batzorde honetan erabaki zen komenigarria dela udal aldizkaria 

argitaratzea, udalak zer erabaki hartzen dituen eta Lan batzordeetan 
zer egiten ari den herritarrek jakin dezaten. Informazioa zabaltzeko 
beste bide bat delakoan baikaude.

KZ gunea: 
Komenigarria iruditzen zaigu denoi gogoraraztea edozein izan 

daitekeela KZ guneko erabiltzaile, horretarako izena eman besterik 
ez dago. Ikus Gabiriako udalaren web gunean, www.gabiria.net 
ordutegiak eta gainerako xehetasunak.
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UDALAK HARTUTAKO ERABAKIAK

Deikaztelu/Ezkio-Itsaso autopista elektrikoa: 
400 Kw-eko goi-tentsioko linea berri bat jarri nahi du REE S.A enpresak 

eta Gabiriatik pasako litzateke, baita Gipuzkoako beste 47 herritatik 
ere. Batez ere ingurumenari eta osasunari eragin diezaioketen kalteak 
direla eta Gabiriako udalak, aho batez, proiektu honen aurkako mozioa 
onartu zuen 2011ko urte bukaeran.

Bungalow’ak Beheko Errotan: 
Aurreko legealdietatik datorren proiektu honen Plan Bereziaren 

hasierako onespena egin zuen udalak 2012ko martxoaren 28ko 
plenoan. Plan honen arabera, 5 egurrezko etxetxo eraikiko dira Beheko 
Errota inguruan, aterpetxearen ondoan, eta aisialdirako erabiliko dira.

Gabiriako Ostatuaren ustiaketa arautzeko baldintza plegu onespena: 
Dagoeneko dakizuen bezala, bi sukaldari kubatarrek eta Zumarragako 

bikote batek kudeatzen dute apiriletik Gabiriako Ostatua. Lehenengo 
pleguaren ondorioz aukeratutakoek huts egin ondoren, beste aukera 
batzuk aztertu genituen eta Aste Santu ondorenetik, talde berri honek 
darama Ostatuko martxa. Urtebeteko kontratua dute probarako, eta 
beste lau urterako luzatzeko aukera.

  Hirigintza eta Herri lanak 
 uztailak 10 arratsaldeko 7etan

  Euskara eta Kultura 

 irailak 12 arratsaldeko 7etan

  Garapena eta Komunikazioa 
 irailak 19 arratsaldeko 7etan

  Finantzak 
 Zehaztu gabe Webgunean jarriko da

  Ongizatea
 Zehaztu gabe Webgunean jarriko da

 

bilerenagenda

www.gabiria.net


