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101 ZBKIA
2023KO

URTARRILA

ZERBITZU PUBLIKOA

Berangoko Udalaren Osoko 
Bilkurak 10,4 milioi euroko 

aurrekontua onartu du 2023rako, 
hau da, aurreko urtean baino 
% 11 gehiago. Ildo horretan, 
aurrekontua aurrera atera zen EAJ 
alderdiaren babesarekin, PPren eta 
Elkarrekin Podemos-IU alderdien 
abstentzioarekin, eta EH Bildu 
eta PSE-EE alderdien kontrako 
botoekin.

Oposizioko udal taldeek ez 
dute zuzenketarik proposatu 
aurrekontu-proiektuaren aurka. 
Gastuen kapituluan, partidarik 
garrantzitsuena gastu arruntera 
bideratuko da, hau da, Udalak 
udalerriko herritarrei eskaintzen 

dizkien zerbitzuetara, guztizkoaren 
% 53,98. Era berean, beste partida 
garrantzitsu bat langileen gastuak 
dira, % 21.

Bestalde, inbertsioen kapituluan, 
legegintzaldiko proiektu estrate-
gikoetako bat nabarmentzen da 
gainerakoen gainetik, Icaza Jau-
regiaren birmoldaketa. Udalak 
erosi du, herritarrei zuzendutako 
xede kulturaletarako. Zeregin ho-
rretarako aurrekontuaren % 13,71 
gorde da.

Baina, zalantzarik gabe, aurrekontu 
berri horien funtsezko alderdietako 
bat da Berangoko Udalak zorpetzerik 
gabe hasten duela urtea. Ildo 

horretan, gobernu-taldea martxan 
dauden beste inbertsio batzuetan 
ari da lanean, hala nola Karabigane 
auzoan arrapala mekanikoak jartzeko 
proiektua, Kirolgunea handitzea edo 
Kurtze auzoa osorik birmoldatzea, 
besteak beste.

Bestalde, Anabel Landa Berangoko 
alkateak adierazi du poztasun 
handia dela kontuak onartzea eta 
2023an zorrik gabe hastea; horrez 
gain, Icaza Jauregiko proiektua 
gauzatzeko prest dagoela adierazi 
du, udalerriari ekipamendu berri 
bat emateko eraikin enblematiko 
batean, herritarren kultura-premia 
berriei erantzuteko.

2023ko udal aurrekontua 10,4 milioikoa da
% 53,98 herritarrei zerbitzuak emateko erabiliko da

www.berango.net
berangokoudala@berango.org
berangocomunicacion@gmail.com
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Urte berria hastearekin batera, 
Lotxariena bidean kokatua 

dagoen Iturriaga udal futbol zelaiak, 
itxura berritua izango du. Berangoko 
Udalak, kirol-instalazioetan, belar 
artifizialeko zoladuraren ordez, 
azken belaunaldiko soropil sintetiko 
berria jarri du. Udalak abenduaren 
2an ekin zion zelaia berritzeko 
lanei, eta, proiektua gauzatzeko 

epeen arabera, aurreikusita dago 
obrak hil honen amaieran amaitzea. 
Proiektuaren memorian jasotzen den 
bezala, jarduera hau “ezinbestekoa 
da jokalekuaren baldintza teknikoak 
eta kirol-baldintzak bermatzeko”.

Jarduketa hau burutzeko, Berangoko 
Udalak 220.000 euroko inbertsioa 
egin du. Lanak gutxi gorabehera 

7.060 metro karratuko azalera duen 
jokalekuan egingo dira, azpiegitura 
aprobetxatuz, hau da, asfaltozko 
oinarria, argiztapena eta drainatzea; 
Horrez gain, kirol-ekipamendua eta 
ekipamendu osagarria ordeztuko 
dira: ateak, banderatxoak, ureztatze-
aspertsoreak, etab.

Iturriaga udal futbol zelaiko belar artifiziala berritzea
Obrak abenduaren 2an hasi ziren eta hil honen amaieran amaitzea aurreikusten da
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Berangoko Udala aurrera doa 
Sabino Arana kalea berritzeko 

proiektua burutzen. Zehazki, Udalak 
hirugarren fasea egiteko proiektuaren 
lizitazioa argitaratu du. Fase horrek 
Eroskirako sarbidearen biribilgunetik 
Sopelako mugan dagoen Arebetas 
poligonoraino doan tartea hartzen du. 
Zehazki, Sabino Aranako urbanizazio-
obraren hirugarren fase honen 
helburua da zonaldeko irisgarritasuna 
eta mugikortasuna konpontzea, 
antolatzea eta hobetzea.

Lizitazio-aurrekontua 411.985,14 
eurokoa da, BEZ barne, eta 
eskaintzak aurkezteko epea 
urtarrilaren 9an amaitzen da. 
Obrak egiteko epea, guztira, zortzi 
hilabetekoa izango da, zuinketa-akta 
sinatzen denetik aurrera. Bidearen 
lehen bi faseak gauzatuta, proiektu 
berri honek oinezkoen eta ibilgailuen 
arteko bizikidetza lortu nahi du, 
baita aparkalekuen berrantolaketa 
ere. Tandem arkitektura-estudioak 
idatzitako proiektuaren arduradunek 
azaldu dutenez, “ez da inolaz ere 
kaleen egungo estetika hautsi 
nahi, eta, beraz, kaleen erabilera 
egokian laguntzen ez duten alderdi 
akastunak berriz marraztuko dira”.

Gai horren gainean zehaztu 
dutenez, jarduera-eremuak forma 
luzea du, eta hegoaldetik iparraldera 
doa, 7.258,37 metro karratu 
inguruko azalerarekin. Urbanizazio 
berriak proposatzen du aparkalekua 
berrantolatzea eta orain ez dauden 
oinezkoentzako bideak sortzea. 
Horretarako, aparkaleku bat 
eraiki nahi da, aparkatzeko 73 
plazatan banatuta, 2,50x5 metroko 
neurriarekin (mugikortasun urriko 
pertsonentzat erreserbatutako bi 
plaza izan ezik, 3,60x5 metroko 
tamainakoak). Sarrera bakarra 
izango du, pabiloien aurrean, 
eta irteera bakarra biribilgunera. 
Pabiloien aurrean eta iparraldean 
dagoen berdegunean aparkaleku 
batzuk proiektatuko dira.

Gainera, urbanizazioaren barruan 
espaloi bat sartuko da, aparkale-
kua eta zubia lotuko dituena. Na-
barmentzekoa da oinezkoentzako 
bideen zabalera bi metrokoa izan-
go dela gutxienez. Bidearen amaie-
ran zaku-hondo bat proiektatuko 
da, ibilgailuek norabidea aldatu 
eta trafikoa arindu ahal izan de-
zaten. Altzariei dagokienez, pape-
rontziak sartuko dira proiektatutako 

oinezkoen bidearen hasieran eta 
amaieran. Gainera, bidegorria eta 
bidea bereizteko erabiltzen diren 
PVCzko elementuak ordeztuko dira, 
euren kontserbazio-egoeraren ara-
bera.

Beste proiektu batzuk

Bestalde, jarduera horrekin batera, 
Berangoko Udalak beste proiektu 
batzuk ere jarri ditu abian, hala 
nola Kirolgunea handitzea, esta-
litako padeleko bi pista, erabilera 
anitzeko bi gela, bi aldagela, komu-
nak eta instalazioen gela hartuko 
dituena. Proiektu honek 800.000 
euroko lizitazio-aurrekontua du. 
Era berean, aurrera doa Kurtze 
auzoa birmoldatzeko obra ere, 
546.829,36 euroko lizitazio-au-
rrekontuarekin. Horren barruan 
sartzen dira zoladura ordeztea, 
irisgarritasuna hobetzea eta apar-
kalekuak berrantolatzea. Karabi-
gane auzoan arrapala mekanikoak 
jartzeko proiektua ere bultzatu da. 
Udalak 1.056.880 euroko partida 
bideratu du horretarako, eta ha-
mabi hilabeteko exekuzio-epea  
aurreikusten da horretarako.

Sabino Arana kalea berritzeko hirugarren fasea
Udalak proiektua gauzatzeko lizitazioa argitaratu du
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Berangoko Udalak joan den 
abenduan jarri zuen martxan, 

eta udalerriko auzoetan zehar 
erakusketa ibiltari bat egiten ari 
da. Bertan, zazpi panel modular 
jarriko dira, gaika taldekatutako 
Agintaldi Planaren proiektuei 
buruzko informazioa herritarrei 
emateko. Zehazki, abenduaren 
21etik 29ra Sabino Aranan jarri 
zen; abenduaren 29tik urtarrilaren 
4ra Lantzarten eta urtarrilaren 
4tik 8ra Kirolgunen; Horrez gain, 
urtarrilaren 9tik 15era, karpa 

batean eskaintzen da informazio 
guztia, herritarren arreta eskainiz 
10, 11 eta 12an, goizez eta 
arratsaldez.

Jarduketa hau, lehendik garatu-
takoei gehitu behar zaie, kudeake-
ta etengabe hobetzearen eta gero 
eta erakunde irekiagoa, hurbilagoa 
eta gardenagoa sortzearen alde-
ko apustu irmoaren barruan. Ho-
rretarako, Berangoko Udalak joan 
den urtarrilaren 28an onartu zuen 
2019/23 Agintaldiko lehen Plana. 

Legegintzaldiko plan horrek hain-
bat erronka estrategiko jasotzen 
ditu, eta lehentasunezko 43 jardue-
ra, udalerriaren premia nagusiei 
erantzuteko. Bide-orri hori betetze-
tik gertu dago Udala, izan ere, orain 
arte Agintaldi Planaren % 95 gau-
zatu da, eta Berangoko bizilagunek 
horren bilakaera jarrai dezakete ho-
rretarako prestatutako web-orriaren 
bidez:

https://www.plandemandato.eus/

Agintaldi Plana jendaurrean jartzea
Txandakako informazio-panelak jarri dira, herritarrei legealdiko 
proiektuei buruzko kontuak emateko
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70 lagunek baino gehiagok 
parte hartu zuten joan den 

abenduan Fernando Ansoleagak eta 
Txirlora antzerki taldeak Berango 
Antzokian antolatutako ekitaldian. 
Bertaratutakoek desfileaz gozatu 
zuten, izan ere, antzerki taldeak 
erabilitako jantziak erakutsi ziren, eta 
orain dela urte batzuk herrian egiten 

zen gaueko Pasio Bizidunaren 
jantziak ere. Antzezpenean, ia 
mende erdiz Fernando Ansoleagak 
egindako 72 soinekoren bilduma 
erakutsi zen, desfile antzeztu baten 
bidez. Benetako bitxi hauei esker, 
sekulako bidaia egin zen historian 
zehar.  

Janzkerak historian zehar
70 pertsonak baino gehiagok parte hartu 
zuten Berango Antzokian antzeztutako desfile 
hunkigarri batean
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2030 Agenda gizarte-, 
ekonomia- eta ingurumen-

arloan giza garapen iraunkorraren 
alde elkarrekin borrokatzeko 
tresna bat da, eta 2015eko 
irailean onartu zuen Nazio 
Batuek. Mundu-mailako ekintza-
plan integral eta eraldatzailea 
da, 194 herrialdek onartua, eta 
17+1 helburutan egituratzen da, 
Garapen Jasangarriko Helburuak 
(GJH) deiturikoetan eta 169 
jomugatan. 

Ibilbide-orri horren alde jarri 
da Berangoko Udala, udalak 
protagonista baitira 2030 
Agendan; izan ere, haien arrakasta 
lurraldetik hurbil inplementatzean 
datza, eta haiek dituzte gizartetik 
hurbilen dauden errealitateen eta 
beharren eskumenak, baliabideak 
eta ezagutza espezifikoa. 
Berangok konpromiso sendoa du 
Garapen Jasangarriko Helburuak 
(GJH) eta 2030 Agendak 
ezartzen dituen jomugak lortzeko 
ahaleginetan, eta pertsona 
eta lurralderik atzean gera ez 
dadin ziurtatzean ere. “Udalerri 
adimenduna, erresilientea eta 
inklusiboa eraikitzeko ibilbide-
orria zehaztu behar da, Berangon 
bizi diren pertsonek bizi-kalitatea 
izan dezaten”, nabarmendu dute.

Horrela, Berangoko Udalak 
“konpromiso sendoa” hartzen du 
zeregin horrekin, bere ezaugarri 
den “espiritu ekintzailea” ekarriz. 
Horregatik, hilabete batzuk lehenago 
hasi zen Berango 2030 Estrategia 
definitzeko bidea. Lan horren 
ondorioz, Berango 2030 Tokiko 
Plana egin da, 4 dimentsiotan, 19 
ildo estrategikotan, 47 programatan 

eta 150 ekintzatan egituratuta, 18 
GJHetan oinarrituta.

Estrategia

Ildo estrategikoak “Berango 
trinkoa eta konektatua” dira, 
irisgarritasuna, hiri-oreka eta 
oinarrizko zerbitzuen hornidu-
ra sustatuko dituen udalerri bat 
sortzeko helburuarekin. Halaber, 
“Berango berde, natural, ekolo-
giko eta karbonorik gabekoaren” 
aldeko apustua egiten da, tokiko  

ekoizpena eta hurbileko elika-
dura erraztuko dituena; halaber, 
uraren kontsumoa eta hondaki-
nen kudeaketa optimizatu eta 
murriztuko ditu; erresilientzia 
eta klimarekin lotutako arris-
kuetara egokitzeko gaitasuna 
indartuko ditu; lehorrean egin-
dako jarduerek eragindako itsas 
kutsadura murriztuko du; udale-
rrian ingurumen-iraunkortasuna 
eta biodibertsitatea kudeatuko 
ditu, eta energetikoki eraginko-
rra izango da. Bestalde, “Be-
rango herritarrengandik hurbil” 
eremua aurkezten da, honako 
helburu hauekin: ingurune apro-
posak dituen espazio publiko 
bat bultzatzea, biztanleriaren 
sektore guztiei bizitza osasun-
garria bermatzeko; kalitatezko 
hezkuntza bultzatuko duten 
zerbitzu publikoak ziurtatzea; 
garapen iraunkorra eta solida-
rioa bultzatzea; kultura eta eus-
kara sustatzea, kaleak plaza  
bihurtzeko eta espazio publi-
koa nortasun-ikur izan dadin 
lortzeko. Gainera, gizarte-mai-
lan, udalerriko gizarte-premiei 
erantzun nahi zaie, berdinta-
suna lortu nahi da udalerrian 
genero-ikuspegitik, eta auke-

ra-berdintasuna bermatu nahi da 
gizarte-ongizateari eta etxebizitza 
eskuratzeari dagokienez. Azke-
nik, “Berango adimentsu eta be-
rritzailearen” barruan, tokiko eko-
nomia eta enpleguaren sorrera  
sustatzearen aldeko apustua 
egiten da; udalerrian ezarritako 
jarduera ekonomikoen iraunkor-
tasuna hobetzea eta udalerri 
eraginkor, garden eta segurua 
lortzea. Azkenik, partaidetza@
berango.org helbidera ekarpenak 
bidal daitezke.

BERANGO 2030, herriaren etorkizunerako 
estrategia partekatuz 
Berango 2030 Plana bat dator Nazio Batuen Agendarekin eta 
Garapen Iraunkorrerako Helburuekine


