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Gabiriagiri
Gabiriako udalaren berri 2. alea 2012ko abendua

EUSKARA ETA KULTURA
Hiru bilera egin dira udaz geroztik eta 9-12 lagunek hartu dute 

parte. Hauexek izan dira jorratutako gaiak:

Ikastaroak
Euskara ikastaroa: Iaz hasitako bideari jarraituz, aurten 

ikasturtearen hasieratik jarri nahi izan da martxan, eta deia 
zabalduta, 6 lagun hasi ziren urriaren 15ean eta ekainaren 21ean 
bukatuko dute. Iaz bezala, Nerea Iztueta dute irakasle. Ikasleek 
150€ ordainduko dute eta Udalak 450€ jarriko ditu.

Egur taila ikastaroa: KUTXArekin aurretik hitzartua zegoen 
ikastaro honetan 5 lagun ari dira “Erbie” elkartean, urriaren 9an hasi 
eta abenduaren 11n bukatu zen. Ikastaro hau 60€ kosta zaio parte-
hartzaile bakoitzari eta KUTXAren diru laguntza izan du.

Filmak
Lauhilabeteko programazioa egin da, hau da, martxora artekoa, 

eta hilean bi film izango dira: ostiraletan, 22:00etan, helduentzat, 
eta larunbatetan, 17:00etan, haurrentzat. Ohiko lekuetan dago 
ikusgai programazioa, pelikula, eguna eta ordua zehaztuta.

Artisten kantu-afaria
Azaroaren 9an egin zen kantu-afaria Gabiriako artistekin. 70 

lagun inguru izan ziren afaltzen. Artista askok hartu zuten parte, 
zeinek baino zeinek hobeto. Berandu xamar eta eskas ibili ginen 
afaria iragartzen; hurrengorako kontuan hartu beharrekoa da, garaiz 
deia egitea komeni da, jendeak izena eman dezan.

Errezil sagar lehiaketa eta baserriko produktuen azoka
Azaroaren 18an egin zen azoka. Oso arrakastatsua izan zen 

aurten ere “Erbie” elkarteak antolatzen duen azoka hau.  Jendea 
erruz eta giro ona. Udalak Ezkioko karpa montatu zuen plazan, eta 
1.000 €ko diru-laguntza jarri zuen. Aurten, lehenengo aldiz Gabirian, 
Goierri eskualdeko ezti-lehiaketa ere  egun horretan egin zen.

Balentzategi eskolaren 100. urteurrena
Abenduaren 14, 15 eta 16an egin ziren eskolaren 100. 

urteurreneko ospakizunak. Oso arrakastatsuak izan dira 
oroitzapenez betetako egunak. Mendeurrenaren oroigarri dago  
eskolan jarrita plaka dotore askoa.

MAKILARI aldizkaria
  MAKILARI aldizkariaren 24. zenbakia prestatzen ari gara. Gai 

ugari izango dira, eta jakina, Balentzategi eskolaren mendeurrena 
gai nagusia. Urtero bezala, okerrik izan ezean, udaberri alderako 
argitaratuko da.

Gabonen ondoren egin nahi ditugun ekintzak
Aerobic ikastaroa:  Badira herrian interesa agertu dutenak 

horrelako ikastaro bat egiteko, eta nahiz eta saiatu batekin 
eta besterekin, oraindik ez du aurkitu Gabirian emango lukeen 
irakaslerik. Gabonen ondoren berriro ere ahaleginak egitea da gure 
asmoa ikastaro hau martxan jartzeko.

Mintzalaguna: Herri askotan martxan dagoen ekimena da: 
euskaldun zahar batek euskaldun berri pare batekin astean 
ordu beteko solasaldia egiten du kaferen bat hartuz, ibilalditxo 
bat eginez,… helburua da euskaldun berri horiek herdoilduta 
duten mingaina askatzea. Eta ikusirik herrian badirela horrelako 
euskaldunak, mintzapraktika behar dutenak, martxan jarri nahi 
dugu Gabirian ere.

“Hartu-eman” ikastaroak: Mahai gainean ditugu ideiak, zer 
ikastaro-mota izan daitezkeen (txertaketak, ukenduak, puntua, 
hika,…) nork eman ditzakeen,… Ea hurrengo urtean uda aurretik 
pare bat antolatzen ditugun! Hori bai, dohainik izango dira.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenez “Herri euskaldunetako 
gurasoen arteko erabileraren diagnostikoa” proiektua dago mahai 
gainean, eta laster helduko diogu gai honi. 

Kultura arloko hurrengo bilera, urtarrilaren 16an izango da, 
10:00etan.

Hauxe dugu Gabiriagiri udal aldizkariaren bigarren alea. Udaz geroztik Udalak hartutako erabakien berri ematea eta bost Lan Batzordeetan 
hitz egindako gaien, egindako lanen eta egiteko asmoa daudenen berri laburra ematea da helburua.

Hala ere, berri hauek guztiak aurrez aurre ere kontatu nahi dizkiegu herritarrei abenduaren 28an, 19:00etan, Kultur etxean egingo 
dugun Herri Batzarrean. Gainera, herritarren proposamenak, kexak eta iradokizunak entzun eta bildu nahi ditugu Herri Batzar horretan, 
beharrezko jotzen baitugu Udalaren eta herritarren arteko gertutasuna.
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FINANTZAK
Ekainetik hona bilera bakarra egin dugu, eta bertan lau lagunek 

parte hartu dugu.
Egoera:
Azken aldi honetan  krisi hitza egunero entzuten dugu, badakigu 

jende askoren egoera oso txarra dela eta egoera zail hau, Gabiriako 
udaleko diru kontuetan ere nabari da. 

Gabiriako udaleko sarrera garrantzitsuena  “fondo forala” deitzen 
dioguna da, urte hasieran Foru Aldundiak kalkulu bat egin ohi du. 
Jasoko duen dirua kalkulatu eta herri bakoitzari diru partida bat 
zuzentzen dio. Urte amaieran, kalkulatutakoa baino gutxiago jaso 
badu,  udalek diru zati hori itzuli  egin behar izaten dute. 

Horixe da azken urteetan gertatzen ari dena, aurten 2011ko 
fondo foralaren 40.000€ itzuli behar izan ditugu. 2009koaren 
itzulketa atzeratu egin zenez beste 24.320€ ere bai, horretaz 
gain, futbol zelaia egiteko eskatu zen mailegua ere hor dugu, 
beste 27.500€ urtero itzuli beharrekoak.  Aurtengotik ere 18.000€ 
inguru itzuli beharko ditugula kalkulatzen da. Horrez gain 2011ko 
aurrekontuan  aurreikusiriko 25.000€ sarrera ez da egin, Torre, 
Kalerdi eta Kalebarren etxeetan ez delako obrarik egin.

Itzulketa hauek guztiek nahiko egoera zailean jarri du lehen 
ere aberatsa ez zen udala, inbertsioetarako oso tarte txikia utziz. 
Hala ere, uste dugu urtea aurrera aterako dugula. Urtean zehar 
aurreikusitako ekintza guztiak egin dira eta hala ere,  gastuari 
nahikoa eutsi zaio eta atal batzuetan beherakada ere izan  da, esate 
baterako urte guztiko festa eta ospakizunen partidan (musika 
talde, bertsolari, puzgarri...) iaz baino 10.000€ inguru gutxiago 
gastatu dira. Bestalde, eraikinen garbiketa zerbitzuaren kontratua 
berritu egin da eta honek ere aurrezki nabarmena suposatzen du, 
aurrekoarekiko hilabetean 1.000,00 euro inguru, baina aurten 3 
hilabetetan bakarrik izango dugu aurrezki hau. Auzolanean egindako 
lanek ere gastu honi eusten lagundu digu.

Tasak
Ibilgailuak: Inguruko herriekin (Zerain, Mutiloa, Ormaiztegi, Ezkio 

Itxaso) konparatu genituen herrian ditugun ibilgailuen zergak eta 
ikusi genuen ia multzo gehienetan gutxien kobratzen zuen herria 
zela Gabiria. Gastu guztiak gora doazenez eta iazkoan ere igoerarik 
izan ez zenez aurtengoan ibilgailuen tasak KPIa (%3’5 inguru) 
igotzea proposatu zen. 12- 13’99 arteko zaldi fiskaleko turismoetan, 
berriz, diferentzia oso handia zela eta KPI+1,5 igotzea proposatu 
zen. Bestalde, iaztik izan genuen 40 urtez gorako autoek tasarik 
ez ordaintzeko eskaria, hau ere aztertu zen eta ibilgailu hauen tasa 
gutxienekoen parera jaistea erabaki zen.

Zaborrak: Tasa hauek bere horretan uztea proposatu zen.  
Ondoren jakin dugu Sasietatik %5eko igoera izango dugula datorren 
urterako. 

Udal kostuak: Zenbait ekintza  (Plan bereziak, Normen aldaketak, 
Repartzelazioak…) udalari sortzen dizkioten gastuak kobratzea 
proposatzen da.  Ekintza hauek puntualki egiten diren obra edo plan 
bereziek eskatzen dituztenak dira eta udalari  gastu handia sortzen 
diotenak. Adibidez, Kanposantu Azpiko repartzelazioa eta Beheko 
Errotako plan berezia. Orain arte ez  dira kobratu eta udalak bere 
gain hartu ditu.  

Aurrekontua
Fondo foralaren itzulketari buruzko azken datuak oraindik 

ez ditugunez aurrekontuaren onarpena hurrengo urteko lehen 
hilabeteetan egingo dugu.

Etxebizitza
Alkain Barren auzoan udalak duen etxebizitzarako interesdunik 

azaldu ez zenez eta zuen prezioa gaur egungo egoerarekin bat ez 
zetorrenez, 2012ko urrian tasazio berria egin zaio. Tasazio berria 
195.000€+B.E.Z. ingurukoa da.
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HIRIGINTZA ETA HERRI LANAK
Obrak eta dirulaguntzak
Azkeneko berriak argitaratu genituenetik herriko parkearen 

berritzea da aurrera eraman dugun lanik garrantzitsuena. 
Beronen kostua 36.000 eurokoa izan da. Kopuru honen %66a  

Eusko Jaurlaritzaren “Erein” programaren diru-laguntzei esker 
lortu dugu. Parke honen aukeraketarako aurrez bi proposamen 
jende aurrean jarri genituen. Herriko haur eta gurasoen iritzia jaso 
ondoren,  bilera bat izan genuen gustukoena aukeratzeko. Parke 
zaharra kendu eta lur zorua prestatzea auzolanean egin genuen.

Ugaran auzoan telebista lokalak ikusteko antena jartzea, 
berriz, momentuz geldirik daukagu. Izan ere Itelazpirekin hitz egin 
ondoren, badirudi ez dagoela garbi zenbait kateren etorkizuna krisia 
dela medio, eta badirudi aldaketa batzuk izango direla luzera gabe. 
Gauzak horrela, lanak alperrik izan ez daitezen,  momentuz pauso 
gehiago ez ematea gomendatu digute eta diru laguntza datorren 
urterako gordetzen saiatuko gara etor daitezkeen aldaketen zain.

Baserri bideen konponketarako hainbat diru laguntza eskaera 
egin ditugun arren, momentuz ez dugu lortu horretarako laguntzarik. 
Urtarrilean irtengo diren Goimeneko laguntzetara aurkezteko aukera 
aztertzen ari gara.

Ostatu aurreko arrisku puntuak kentzearren, zebra bidearen 
norabidea aldatu eta lorontzien aurrean ez aparkatzea eskatuko da. 
Lorontzi hauen kokapena ere aldatzeko asmotan gara mediku etxe 
aurrera beharren bat denean autoak sartu ahal izateko.

 Datorren urterako, herri gunean dauden farolak, kontsumo 
baxuko argi sistema batera aldatzeko %33ko laguntza jaso dugu 
EVEtik.  Ereinen ere aurkeztu genuen proiektu hau eta bertatik ere 
laguntza jasotzeko esperantza badugu.

Datorren urteari begira, herriko frontoiari ere berritu bat ematea 
komenigarri ikusten dugu. Gai hauek aztertzeko, hurrengo bilera 
martxoaren 13an, 19:30etan egingo dugu .

Auzolanak
Azken hilabete hauetan Auzolanean zenbait lan egin dira:
-Herriko mugarrien bilatze eta GPS koordenadak hartzea.
-Udaletxetik  frontoira doan kablea aldatzea.
-Udaletxe gaineko etxebizitza hustu eta garbitzea.
-Herri gunean lurrean suelto zeuden harri losak konpontzea.
-Parkeko ekipamendu zaharra kendu eta lurra berdintzea.
-Ardantzako bide bazterrak garbitzea.
Aztirira doan bide bazterrak garbitzeko abenduaren 29rako egin 

dugu hitzordua.

Arauak
Obraren bat egin behar denean zein pauso jarraitu behar diren 

jakiteko arautegia aztertu eta modu ulerterrazago batean jartzen 
ari gara. Honetarako hurrengo bilera datorren urtarrilaren 23an 
izango dugu iluntzeko 7:30ean.

Troiako urtegiaren emergentzi plan bat prestatu du Eusko 
Jaurlaritzak. Bestetik bertako material kutsatuak isolatzeko 
proiektu bat prestatzen ere ari dira.

ONGIZATEA
Batzorde honetan ekainetik hona ez dugu bilerarik egin.  Zaborren 

gaia da esku artean izan dugun gairik garrantzitsuena eta Sasietaren 
pausoen zain egon gara.

Zaborrak
Sasietan orain arte herri bakoitzari buruzko txosten bat 

prestatzen aritu dira, herri bakoitzari zein zabor bilketa komeniko 
litzaiokeen agertzen duen txostena. Urtarrilean aurkeztuko 
digutela agindu digute, beraz,  datorren urtean izango dugu zer 
eztabaidatua.

2014 urtetik aurrera Sasietak kobratze sistema aldatu nahi du.  
Herri bakoitzak sortzen duen zaborra pisatuko du eta horren arabera 
kobratuko digu udalari, eta ez orain arte egiten zuen moduan, 
hau da, herri guztien arteko bataz besteko bat.  Hau dela eta,  
autokonpostaiari eta birziklatzeari garrantzia eman nahi diogu.

Informazio guztia esku artean dugunean, herri batzar bat egitea 
da gure asmoa. Gure ideiak azaldu eta guztion artean bilketa sistema 
eta kanpaina egoki bat antolatzeko.

Goi tentsioko linea
Urtebete pasatxo da Ezkio-Itsaso  Deikaztelu goi tentsioko 

linearen inguruko lehen berriak jaso genituela. Hasera batean bi 
bide posible ziren aurkeztu zirenak, bata Leitza, Tolosa, Beasaindik 
barrena Ezkion sartuko zena eta bestea Etxegaratetik  barrena 
Zegama, Segura, Zerain, Mutilo, Gabiria zeharkatu ostean,  Ezkion 
sartuko zena. Oraindik ez dago argi bi bide posible horietatik nor 
izango den proiektu definitiboa, REE S.A-ak (Red Electrica Española) 
eta Espainiako Gobernuak ez dute inongo argibide edo informaziorik 
zabaldu udaletara eta kaltetuak izan daitezkeen herrietara.

Dakiguna da dagoeneko topografoak ari direla beraien lanak 
egiten bai Zerainen,  Barbari auzo inguruan,  eta Gabirian,  Bekoetxe 
baserriaren inguruan.

Egoeraren larritasuna ikusirik,  Goierriko goi tentsioko linearen 
aurkako plataformak hainbat ekimen egin ditu azken hilabeteetan. 
Ordiziatik Beasaina egin zen 400 bat laguneko manifestazioa,  
Zerainen Barbari auzora egin zen mendi martxa, DVD-aren 
aurkezpena ,  etab.

Denon esku dago inolako zentzurik ez duen goi tentsioko linea 
hau gelditzea.

GARAPENA ETA KOMUNIKAZIOA
Ekainetik hona 2 bilera egin ditugu, batean 3 eta bestean 6 

pertsonak parte hartu genuen.

Webgunea:
Udaleko webgunea pixkanaka elikatzen ari gara, urtean zehar 

egindako ekintza eta jarduera ezberdinen berri eman nahi baitugu 
bertan. 

Informazio panelak:
Baltsalekun dagoen informazio panela txukuntzea proposatu 

da: herriko mapa hiru ibilbiderekin jartzea proposatu da, baina hori 
egiteko aukera ezberdinak aztertzeko asmoa dago. 
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UDALAK HARTUTAKO ERABAKIAK
Eliza:
Gabirian antzinako ohitura zen Korporazio bezala mezetara 

joatea. Aurtengoan, korporazio bezala joan beharrean, gainontzeko 
herritarrekin batera egotea proposatu zen. Udalean adostasun  
osorik ez izan arren, gehiengoaren  botoekin, korporazio bezala ez 
joatea erabaki zen.

Garbiketa enpresa: 
Eraikin eta lokalen garbiketa zerbitzuaren kontratuaren esleipena.  

Hiru proposamen aurkeztu ziren eta “Limpiezas Abando, S.L.” 
enpresa bizkaitarra izan zen baldintza onenak eskaini zituena, beti 
ere lehendik lan horretan ari ziren bi  langileak mantenduz. Esleitzea 
erabaki zen lau urterako, 29.868 €/urteko prezioan.

Espainiako bandera:
Gobernuko ordezkaritzatik Espainiako bandera Gabiriako 

udaletxean jartzeko agindua iritsi zitzaigun uztailean. Agindu honi 
kasurik ez egitea erabaki genuen. Hala ere,  herriko festetan ikurrina 
ez jartzea erabaki genuen, badaezpada, ez genuelako jaietan istilurik 
nahi, eta ez ginelako fio bandera ezartzera ez ote ziren etorriko. 
Udazkenean, berriz, erabakia bete ez genuelako epaitegietara jotzen 
zutenaren agiria etorri zitzaigun. Zenbait abokatu eta alkaterekin 
errekurtsoa jartzearen aukera aztertu ondoren, Udalarentzat  
5.000 €tik gorako kostuak izango lituzkeela epaitegietara jotzeak, 
eta ondoren isun eta inhabilitazioak ere etor zitezkeela ikusi zen. 
Hala ere,  gehienera hilabeteren bat atzeratuko litzateke epaia. Hau 
honela, Udalaren egoera ekonomikoa ikusiz eta aurrera jarraitzeko 
bide argirik ikusten ez zenez, Gobernuko ordezkariari idatzi bat 
igortzea erabaki zen, adieraziz 2013 urtearen hasieran beteko zela 
agindu hau. Eskaera hau ez zen onartu eta  Espainiako bandera 
Gabiriako udaletxeko balkoian zintzilikatu beharrean aurkitu 
ginen. Espainiakoa zintzilikatzera behartu gaituztenez, geureak 
diren Ikurrina, Gipuzkoakoa eta Gabiriakoa ere zintzilikatu ditugu 
Udaletxeko balkoitik. Herri Batzarrean gaia aztertu eta herritarren 
iritzi eta proposamenak aztertuko dira.

Tasak: 
2013rako zerga eta tasa berrien erabakitzea: Finantza batzordeko 

proposamena  aztertu ondoren,  2013ko tasa eta zergak onartu dira 
adostasun osoz. Finantza batzordean zabalago esplikatzen da.

www.gabiria.net

GERTUTASUNA
Agintaldi  honen hasieran adierazi genuen bezala, udalaren eta herritarren ar teko ger tutasuna bultzatzeko asmo sendoa dugu. Hau lor tzeko zenbait pauso eman ditugu ur te eta erdi honetan.

Lan batzorde irekiak sor tzea. 
Batzorde hauetan par te har tzeko gonbitea herritar guztiei zabaldu zaie bando bidez. Batzorde hauetan azter tzen dira herri antolaketan emango diren pausoak, kultur ekintzetan, ongizatean, herriko obretan, komunikazio arloan eta baita finantzetan ere. Batzorde hauetaz gain,  momentu bakoitzean eta ekintza zehatz batzuetarako ere lantaldeak sor tu dira. Herriko festen antolaketarako, MAKILARI aldizkaria argitaratzeko, Balentzategi  herri eskolaren ehungarren ur teurren festa antolatzeko eta abar. 

Gabiri Agiri aldizkaria. 
Udaberrian bidali genuen Gabiri Agiriren lehen alea. Ber tan azken seihilabetekoan udalean eta herrian izandako berriak argitaratu ziren era laburrean, etxe guztietara iristeko helburuarekin.  Dagoenekoz bigarren alea eskuar tean duzue.

Herri batzarra. 
Gabiri Agiriren bidez, Udaleko berriak era laburrean etxe guztietara bidaltzeaz gain, ur tean behin gutxienez, herri guztiarentzat irekia den herri batzar bat antolatzen dugu. Ber tan pasa den ur teko kontuak aipatzeaz gain,  datorren ur teko helburu eta asmoak ager tzen dira eta ber taratzen garen guztion ar tean eztabaidatu eta onar tzen ditugu.

Udalaren par te har tzea zenbait ekintzatan. 
Herritarrenganako ger turatze honetan beste zenbait erabaki ere har tu dira: Iazko festetan,  San Roke egunean,  Goruntz  dantza taldeak eskaintzen duen saioa,  udaletxeko balkoitik ikusi beharrean,  gainontzeko herritarrekin batera egotea erabaki zen. 
Aspaldiko ur teetan ohitura izan den bezala , ur tean zeharreko egun seinalatuetan,  udal korporazio gisara elizara joan eta ber tan protokolo hau betetzen zen,  gainontzeko herritarrak sar tu ondoren sar tzea,  aurreneko ilaran eser tzea,  txistulariek udalari bidea egitea,  meza hasteko udal ordezkarien zain egotea ….

Aur tengoan,  protokolo hau bete beharrean, udal ordezkariok ere gainontzeko herritarrek jasotzen duten tratu bera jasotzea proposatu zen.  Esan behar da adostasun osorik ez zela lor tu, baina gehiengoak gainontzeko herritarren moduan ekintza hauetan par te har tzea erabaki zuen.
Auzolanak.
Udalaren aldetik,  egoera ekonomiko gogor honi aurre egiteko,  aspaldiko ohitura zen bezala,  zenbait lanetarako auzolanerako deialdia zabaldu genuen.  Arlo honetan ere erantzun zabala jaso genuen herritarren aldetik.
Lerro hauetan eskerrak eman nahi nizkizueke hainbat modu desberdinetan,  herrigintzan par te har tu duzuen guztioi,  eta bide batez Gabiria hobe bat  lor tzen laguntzen duzuen  guztioi. 
Eskerrik asko!

Ibon Elgarresta


