
Kirol terminologiari buruzko ma-
hai-ingurua antolatu dute Uda-
lak eta Ttur-Ttur Euskaltzaleon 
Bilguneak. Mahai-inguruan, eus-
karazko kirol kazetaritzan sona 
handiko bi kazetarik hartuko dute 
parte: Juanan Legorburu ETBko 
kirol kazetariak eta Joxe Mari 
Apaolaza, Euskadi Irratiko kirol 
esatariak. Manuel Lekuona biblio-
tekako beheko aretoan egingo da 
saioa, azaroaren 9an, 19:00etan. 
Batez ere, herriko kirol elkartee-
tan parte hartzen duten lagunei 
begira antolatu da.

Esteban Muruetagoiena, 1982an 
Guardia Zibilaren torturaren 
erruz hildako herriko medikua-
ren omenezko plaka jarri berri da 
anbulatorioan. Udalak, herriko 
LABek eta ELAk, Eusko Alkarta-
sunak, anbulatorioko langileek 
eta Amnistiaren Aldeko Mugimen-
duak, besteak beste, aurtengo 
martxoan Ertzaintzak plaka hau-
tsi izana gaitzetsi dute eta bat 
egin dute plaka berria jartzeko 
momentuan. Muruetagoienaren 
alabak, Tamarak, eskerrak eman 
zituen familiaren izenean.

Datorren igandean, azaroaren 
7an, Txalo Produkzioak-en Arras-
toa antzezlana ikusteko aukera 
izango da udaletxeko areto na-
gusian, 18:00etan. Girizia Kultur 
Taldeak antolatu du saioa, Udale-
ko Kultura sailaren laguntzarekin. 
Dagoeneko sarrerak salgai daude 
Ganbara, Makutxo eta Amazkar 
tabernetan eta Elorsoro kirol-
degian. Aldez aurretik, sei euro 
ordaindu beharko da Begoña Bil-
baok zuzendu eta Ramon Agirrek, 
Asier Ormazak eta Juan Garaik 
antzeztutako lana ikusteko. Egu-
nean bertan, zortzi euro. 
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Bost hilabetean milioi bat kilo gutxiago bidali du 
Oiartzunek zabortegira 

Etxebizitza Bulegoa martxan dago Fermiñenen
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Material birziklagarri askoz gehiago biltzen da atez ateko bilketarekin

Atez ateko bilketa martxan jarri zenetik bost hila-
betera, milioi bat kilo hondakin gutxiago bidali du 
Oiartzunek zabortegira. Udalak eskuartean dituen 
lehenengo datu ofizialek baieztatu dute hori.

Epe honetan, %30 birziklatzetik %82 birziklatzera 
pasatu gara oiartzuarrak. Udalak herritarrak zorion-
du ditu, beren ahalegin eta borondaterik gabe ezi-

nezkoa izango baitzen datu on hauek lortzea. Oi-
artzuarrek badute zertaz harrotu, beraz.

Kalitate oneko materia birziklagarria
Gainerako material birziklagarria ere oso kalitate 
onekoa dela baieztatu dute ontzi arinei eta mate-
ria organikoari egindako jarraipenean.

Ekainean Azpeitiko Lapatxen Gipuzkoako Honda-
kinen Kontsorzioak egindako karakterizazioan, 
Oiartzungo materia organikoaren garbitasuna 
%99,6koa zela azaldu zen.

Ontzi arinen kasuan, berriz, frakzio horri ez da-
gokion materia inpropioa %6koa baino ez da ora-
in. Atez ateko bilketa hasi aurretik, kopuru hori 
%16koa zen. Dagoeneko, gainera, iaz baino 52.000 
kilo ontzi arin gehiago jaso ditugu.

Paperari eta kartoiari dagokionez ere, hilero 4.000 
kilo gehiago jasotzen da Oiartzunen atez ate bil-
duta.

Herritarrei herriko plangintzen inguruko informazio emango zaie

Etxebizitza Bulegoa dagoeneko martxan dago 
Fermiñenen. Enekoitz Markos teknikariak aste-
lehenetik ostiralera 10:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara harrera egiten die herri-
tarrei. Era berean, larunbatetan ere hitzorduak 
emango dituzte, aldez aurretik eskatuta (943 49 
10 00).

Etxebizitza Bulegoaren funtzioa, etxebizitzaren 
inguruan herrian dagoenaren inguruan informa-
tzea eta aholkularitza ematea izango da. Besteak 
beste, Altzibarren eta Arraguan egingo diren 
promozioen inguruko informazio zuzena jaso ahal 
izango da.

Altzibar eta Arraguan, lehenengo promozioak

2010eko urrian, 587 oiartzuarrek zuten izena 
emanda Etxebiden. Beharrak asetzeko asmoz, U- 

dala promozio batzuk lantzen ari da. Lehenen-
goak, Arraguan eta Altzibarren garatuko diren 
etxebizitza tasatuak izango dira.

Udalak nahiko luke aurrerantzean Etxebizitza 
Bulegoaren zerbitzua osatu, oiartzuarrei zerbi-
tzu osoagoa eskaintzeko.

udal aldizkaria

Beramendik lege-hausteak 
eta gehiegikeriak egin zituen  
aurreko legegintzaldian
Kontratazio irregularrak eta gehiegizko gastu   
pertsonalak egiteaz gain, espedienteak eraman zituen

2003-2007 legealdian lege-hauste larriak eta gehiegikeriak egin 
zituen Martin Beramendik, alkate zelarik. Gobernu Talde berria 
Udalean sartu zenean, erreklamazio ekonomiko garrantzitsuak 
eskatu zituzten zenbait enpresek. Kanpoko auditoria bat kon-
tratatu zen azterketa egiteko, eta hor hasi ziren azaleratzen 
irregulartasunak.

2008ko urriaren 25ean, udalbatzarrak Batzorde Ikertzaile Berezi 
bat osatzea onartu zuen. Hor, kontratazio gaiez kanpoko irregu-
lartasunak ere azaldu dira: protokolo eta ordezkapen gastuak 
edota espedienteak berarekin eramatea, adibidez.

Berriz horrelakorik gertatu ez dadin, Ikerketa Batzordeak Kode 
Etiko bat onartzea proposatuko dio udalbatzarrari, gaur egun-
go eta etorkizuneko hautetsiek berriz ere horrelakorik egin ez 
dezaten. 

Kontratazioak, gastu pertsonalak eta espedienteak
Kontratazioen artean topatu diren irregulartasunak eta lege-
hausteak hauek izan dira: kontsignazio ekonomokorik gabe 
obrak agintzea; proiektutik kanpora zeuden obra batzuk gau-
zatzea; plenoaren eskumenak urratzea; enpresa batzuei zerbi-
tzu bera behin baino gehiagotan ordaintzea edota esleipenak a 
dedo egitea.

Martin Beramendik, dieta, protokolo eta ordezkapen gastuetan
183.600 euro gastatu zituen. Horietatik, 83.114 euro bazkari-
afari, catering zerbitza eta lunchetan gastatu zituen. Getaria 
eta Irun arteko jatetxerik garestienetan egin zituen otorduak. 
10.160 euro, jai egunetan gastatu zituen: bereziki larria irudi-
tzen zaigu hori.

Hainbat espediente original ere eraman zituen berarekin alka-
tetza utzi zuenean, horietako batzuk  bakarrak, udaletxean 
beste kopiarik gabeak. Udal teknikariek behin eta berriz eskatu 
ondoren, 21 kaxa lortu berreskuratu dituzte azkenean, EAko ki-
deek dagozkien tokira itzuli dituztelako. 

Judizialki dauden aukerak aztertuko dira
Diru publikoa bidegabeki erabili zuen Beramendik alkate izan 
zen bitartean, Udala bere cortijo-a balitz bezala erabiliz. Irre-
gulartasun zantzu garbiak daudenez, judizialki dauden aukera 
guztiak aztertuko ditu Udalak. Izan ere, horrelako jokabideak 
dituzten pertsonek ezin dute ez Udal baten buru izan ezta beste 
inongo erakunde publikotan jardun.

Eskola Agenda 21eko  
ordezkariak, udaletxean

Udalbatzar berezia izan zen aza-
roaren 3an udaletxean: Elizalde 
Eskolako eta Haurtzaro Ikasto-
lako ikasle ordezkariak eseri zi-
ren zinegotzien aulkietan, Eskola 
Agenda 21en baitan iazko ikas-
turte bukaeran udal ordezkariei 
egindako proposamen eta eskae-
ren erantzunak jasotzeko. Ho-
nela, ofizialki ere Eskola Agenda 
21en ikasturte berria hasi da. 
Horrez gain, ikastetxeetan eki-
menak egingo dituzte hezkuntza 
komunitate osoari Agenda 21 eta 
Eskola Agenda 21 zer den gogora 
ekartzeko.

Pibotak jarri dira  
Iturriozko bidegorrian

Iturrioztik pasatzen den bidego-
rriaren zati batean, Gaetxe pa-
bilioira doan sarreran, hain zu-
zen ere, zati batean ibilgailuak 
ere pasatu daitezke. Udalak, 
bidegorria eta autoak pasatu dai-
tezken bidea bereizteko pibotak 
jarri ditu tarte horretan, hainbat 
metrotan. Lan hauen asmoa oi-
nezkoen eta txirrindularien se-
gurtasuna hobetzea da, ibilgai-
luek ez dezaten aukerarik izan 
bidegorriko eremuan sartzeko. 
Gaetxeko pabilioia, gaur egun, 
udaletxeko brigadak erabiltzen 
du, biltegi gisa.



askiprexk!
aldizkaria

Xuban Iragorri eta Julen Gordaliza dira Oreka 
Trial Show-ko dinamizatzaileak (Pedro Jimeneze-
kin batera). Lau motorzalek eta musikako ardu-
radun batek osatzen dute taldea, eta ingurukoen 
laguntzak. Iturriozko eta Karrikako festetan, 
besteak beste, erakustaldiak egin dituzte. Face-
booken dute orria, argazki, foro... eta guzti. Eta 
jarraitzaile berriak ongietorriak dira, noski. 

Oreka Trial Show lagunartean sortutako proie-
ktua da. Nolakoa da?

XUBAN: Txapelketatara egindako bidaietan beti 
esan izan dugu gure kirola erakutsi nahi genioke-
ela jendeari, ez baita ezaguna hemen. Iaz, Pe-
drori, Karrikako festetarako motorrekin zerbait 
antola zitekeela otu zitzaion, jaiei bixitasuna 
emateko. Gustatu zitzaigun jendearen erantzu-
na eta hortik osatzen hasi ginen.
JULEN: Beste toki batzuetan zergatik ez egin? 
Aurten Iturrioztik ere deitu gaituzte eta Kan-
tabriako herri batean ere izan gara. Bultzada 
eman nahi diogu, eta serioago hartu, kasualita-
tez-edo sortutako proiektua hobetu nahi dugu.

Oso ezberdinak omen dira hemengo motorza-
leak eta, adibidez, nafarrak. Zertan igartzen 
da hori?

XUBAN: Jarrera ezberdina da. Gipuzkoan harritu 
egiten da jendea motor bat kotxe gainera igo-
tzen ikustean. Badirudi hotza dela jarrera, ez 
dutelako txalo egiten, baina harridura da. Beste 
herritan afizio gehiago dago, triala gehiago ikusi 
dute eta txalo gehiago egiten dute. 
JULEN: Xuban pilotoa da eta kontzentratua dago, 
baina hemen ere jendeak txalo egiten du. Men-
dian entrenatzen dugunean ez gaituzte ikusten, 
eta jendeak ez daki motor batekin zer egin dai-
teken. Baina jendeari gustatzen zaio.

Mito asko daude trialaren inguruan?

JULEN: Gipuzkoan afizio handia dago motorre-
tarako, baina parke naturaletan ezin da ibili, 
beraz, jendea ez da ibiltzen. Jendeak entzuten 
duenean motorra mendian dabilela, kutsatu eta 

mendia txikitzen duela uste du. Ez da egia: tria-
leko motorrak mantso ibiltzen dira eta ez dute 
kalte handirik egiten. Beste motor batzuk azka-
rrago doaz eta gehiago mugitzen dute lurra. 
XUBAN: Mendian arrastoak ikusten ditugunean 
badakigu zein motorrek egin dituen. Errurik ez 
duenak ere ordaitzen du, azkenean. Gu askotan 
harritan ibiltzen gara, oreka lantzen, hor ez da 
markarik gelditzen. Normalki ez gara ibiltzen 
jendea dabilen tokian. Geroz eta gehiago erres-
petatu bestea, hobe. Entrenatzeko harri batzuk, 
malda bat eta erreka txoko bat aski dugu, ez di-
tugu kilometroak behar. Motorreko beste kirole-
kin alderatuz, arrisku gutxien duena da triala, ez 
baitago abiadurarik. Ikusten den gauzarik han-
dienak golpeengatik besoren bat haustea, bihu-
rrituak... dira. 

Motor gainean oreka mantentzen ere eroriz 
ikasten al da?

JULEN: Dudarik gabe! Erori, erori eta erori. Gaz-
tetan ikasi dutenek aisago izan dute, heldutan 
ikasi dugunok baino!

Triala kirol ezezaguna dela diozue. Zergatik 
gonbidatuko zenukete oiartzuar bat Oreka 
Trial Show ikustera?

JULEN: Ondo pasako duelako, nahiz eta moto-
rren mundua ez gustatu. Kuriosoa da. Orekaren 
showak mundu guztiarentzako ikuskizuna dira, 
motor batekin zer egin daiteken erakutsi nahi 
dugu. 
XUBAN: Ikuskizuna ez dago bideratuta trial kiro-
laren inguruan. Triala motela da, oso teknikoa. 
Jendeari gustatzen zaizkion elementuak sartu 
ditugu: lasterketak, altura jauziak, jende gai-
netik saltoak... Lehiaketan hori inoiz ez dugu 
egiten. Gune bat triala da, jendea ohitzeko, eta 
bestea ikuskizuna da. Praktikatzera ere anima-
tuko nituzke, oso kirol osoa da. Motorra eta eki-
pazioa behar duzu, bai, baina motorraren mun-
duan merkeena da; trialeko motorrak gogorrak 
dira eta mantenu gutxi behar dute. Zure burua 
gainditzen duzu eta konturatu egiten zara. Moti-
bagarria da hori.

JULEN GORDALIZA eta XUBAN IRAGORRI:   
“Triala ezagutzera eman nahi dugu hemen”

Klixk!

TELEFONO BALIAGARRIAK: 
- Udaleko informazio bulegoa: 943 49 01 42
- Udaltzaingoa: 943 49 33 11
- Atez ateko Informazio Bulegoa: 900 49 11 11
- Taxia eta taxibusa: 943 49 14 74
- Iparbus eta Xorrola: 943 49 18 01
- Eusko Trenbideak: 902 543 210
- Elorsoro udal kiroldegia:943 49 25 52
- Manuel Lekuona udal biblioteka: 943 49 38 64
- Osasun Zentrua: 943 49 11 01 / 943 49 26 04
- Elizalde Herri Eskola: 943 49 01 93
- Haurtzaro Ikastola: 943 49 16 59
- Oiartzun Irratia: 943 49 37 11
- Helduen Heziketa Iraunkorra-EPA: 943 49 00 48
- Bidez Bide/Bidelagun programak: 690 769 466

GUARDIAKO FARMAZIA:
Azaroaren 5etik 11ra
Antunez Irastorza, Karmele •  Doneztebe, 5 •  943 49 03 52

?

Garagardo Festa
Aurten ere bai, eta dagoeneko seigarren urtez, urriaren erdial-
dean Garagardo Festa izan da Oiartzun girotu duen aitzakia. 
Kontzejupean eta Doneztebe plazan, ehunka lagunek afaldu 
dute jaiak iraun duen bost egunetan.

Aiako Harria BTT, arrakastatsua 
Urtetik urtera, Giriziako BTT taldeak antolatutako lasterketa 
geroz eta arrakastatsuagoa da. Aurten, 500 txirrindularik bai-
no gehiagok parte hartu dute prestatutako hiru ibilbideetan. 
Ibilbide luzean, Ana Yunta eta Ekleysin Marques izan ziren le-
hendabizikoak.

Atez atekoa hobetzeko argibideak: Hobetu orain arteko zure lana honako aholku erraz hauekin 

Zer egin behar da kuboaren kirtena hausten bada? 
Atez ateko Informazio Bulegoan badaude kuboen kirtenak, eta bertara hurbilduz gero, berri bat emango dizute.

Arropa ez erabilgarriak eta trapu zaharrak nora bota behar dira?
Ehunentzako herrian edukiontzi txuri batzuk daude (sei guztira: Euskal Herria plazako aparkalekuan, Altzibarko Kale Berrian, Arraguako Larzabal etxadian, Talaiako Garbigu-
nean, Arraguako Carrefour merkatalgunean eta Ugaldetxoko Mamut merkatagunean) eta berauetan oihalak jasotzen dira. Olioz zikindutako trapuak, hala ere, errefusa dira.

Nahita nahi ez hondakinak 20:00etatik 22:00etara atera behar dira?
Udalaren ordenantzaren arabera, lehenago ateraz gero gertatzen denaren ardura ez du Udalak izango. Beti ere zabor bilketako kamioia pasatu 
baino lehen atera behar dira hondakinak. Ordutegiarekin arazorik izanez gero, atez ateko Informazio Bulegora deitu daiteke.


