
1

102 ZBKIA
2023KO
OTSAILA

ZERBITZU PUBLIKOA

www.berango.net
berangokoudala@berango.org
berangocomunicacion@gmail.com

2019-2023 Agintaldi Planaren 
kontuak eman ditu Berangoko 

Udaleko gobernu-taldeak, 
herritarrei planaren barruan egin 
diren ekintzei buruzko informazioa 
emanez. Prozesu honen helburu 
nagusiak dira legegintzaldiko 
udal-kudeaketaren berri ematea 
eta Berangoko bizilagunei horren 
ebaluazioa egiteko aukera 
eskaintzea. Era berean, ekimen 
honen helburuen artean honako 
hauek ere badaude: udalerriko 
elkarte bateko kide ez diren 
pertsonei parte-hartzeko aukera 
ematea; herritarrekin harreman 
zuzena izatea; udal-teknikarien 
parte-hartzea handitzea udal-
kudeaketan eta udal-plangintzan; 
gauzatutako proiektuak erakustea, 
informazio objektiboa emanez, 
eta kudeaketa horren ebaluazioa 
egiteko aukera eskaintzea. 

Kontuak emateko prozesu hori 
aurrera eramateko, web-orri bat 
diseinatu da (www.plandemandato.
eus), aurreikusitako ekintza guztiei 
buruzko informazio eguneratua 
biltzen duena. Era berean, egindako 
ekintzen berri eman da prentsa 
idatzian, irratian, sare sozialetan, 
eta informazio-panelen bidez, 
2022ko abenduan eta urtarrilean, 
hiru astez. Bestalde, informazio-
modulu bat jarri zen Sabino Arana 
kalean eta informazio-karpa 
bat jarri zen Lantzarte auzoan 
urtarrilaren 9tik 14ra. Horrez gain, 
hainbat ekintzaren hasierari eta 
betetzeari buruzko informazio-

bideoak editatu dira, eta hainbat 
material jarri dira abian, balorazioa 
jasotzeko, publiko desberdinena 
eta une desberdinetan.

Herritarrek egindako batez besteko 
balorazioa oso positiboa da, 5 puntu 
posibletik 4 puntu lortu baitira. 
Herritarrek balorazio ona egin dute 
udalerriaren aurrerapenari buruz, 
oro har, eta udalerriaren izaera 
aktiboa azpimarratzen dute gai 
hauei dagokienez: programazioa, 
kultura-jarduerak, gazteriarekiko 
inplikazioa eta udalerriaren 
aurrerapena, izan ere, etengabe 
egiten du aurrera, bizi-kalitate 
handiagoa lortzeko. Egindako 
ekintzei dagokienez, honako hauek 

nabarmendu behar dira, besteak 
beste: haurren kultura-jardueraren 
dinamizazioa, Sabino Arana 
kalearen birmoldaketa, hirigunearen 
jarduerarako onuragarria izan 
delako, administrazioak azkar 
erantzuten diela herritarrei, 
udal-kudeaketan eta udaleko 
langileengan dagoen konfiantza, 
haur-parkeak hobetu direla, skate 
parkearen birmoldaketa, futbol-
zelaiaren hobekuntza eta udalerria 
mantentzeko egiten den lana.

Herritarrek egindako balorazio 
batzuetan, ez dute adierazten 
kudeaketa egokia iruditzen 
zaien ala ez, baina bai jarduketa 
batzuk hobetu behar direla. 
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Egin den inkestan, herritarrek oso balorazio positiboa egin dute garatutako 
ekintzei buruz, 5etik 4ko puntuazioarekin
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Iturriaga udal futbol zelaia 
Lotxariena Bidean dago, eta 

itxura berritua du. Berangoko 
Udalak kirol-instalazioak 
inauguratu zituen igandean, 
hilaren 5ean, eraberritzeko 
lanak egin ondoren. 
Berrikuntza horretan, belar 
artifizialeko zoladuraren ordez, 
azken belaunaldiko geruza 
sintetiko berria jarri da. Udalak 
abenduan ekin zion jokalekua 
berritzeko lanei, eta urte 
berriaren hasieran udalerriko 
kirol taldeek instalazioak 
erabiltzeko aukera izan dute. 
Alde horretatik, proiektuaren 
memorian jasotzen den bezala, 
berrikuntza hori “ezinbestekoa 

zen jokalekuaren kirol arloko 
egoera teknikoa bermatzeko”.

Ildo horretan, Berangoko Udalak 
220.000 euroko inbertsioa egin 
du. Lanak gutxi gorabehera 
7.060 metro karratuko azalera 
duen jokalekuan egin dira, 
azpiegitura aprobetxatuz, 
asfaltozko oinarria, argiztapena 
eta drainatzea. Era berean, kirol 
ekipamendua eta ekipamendu 
osagarria ordeztuko dira: ateak, 
banderatxoak, ureztatzeko 
aspertsoreak, etab. 

Gogoeta horien artean, gai hauek 
aipatzen dira: Sabino Arana 
kalearen berregituraketan hobetu 
beharreko alderdiak, hala nola 
lurzoru irristakorra, kalea behin 
betiko oinezkoentzat jartzea, edo 
erdi-oinezkoentzako eremuan 
segurtasunik ez izatea. Horrez 
gain, egungo kirol-instalazioei 
dagokienez, lanean jarraitu behar 
dela uste da. Bestalde, iritzi 
batzuen arabera, udalerriaren 
hazkundea neurrigabea da, 
berdeguneen kaltetan, eta 
udalaren etengabeko presentzia 
indartu egin behar da. Bestalde, 
behin eta berriz aipatzen den 
beste gai bat Lantzarte auzoaren 
eguneratzea da, eta herritarrekiko 
komunikazioa eta udal-jardueraren 
hedapena hobetzea ere proposatu 
da. Era berean, agintaldi-planaren 
lan-ardatzen balorazioa egiten 
denean, oro har, aintzat hartu 
da alderdi guztietan izandako 

hobekuntza, eta batez besteko 
balorazioa, 5 puntu posibletik, 4,5 
puntukoa izan da gutxienez, arlo 
guztietan. 

Udalerriak etorkizunari begira 
bere gain hartu beharreko 
erronkei dagokienez, orain arte 
landutakoaren ildotik lan egiten 
jarraitzeko apustua egiten dute 
herritarrek. Egia da jasotako iritziek 
adierazten dutela bat datozela 
eskainitako zerbitzuekin, baina 
epe laburrean eta luzean hobetu 
beharreko alderdiak ere aipatzen 
dituzte, bai hirigintzari buruz, 
bai herritarrentzako zerbitzuei 
buruz. Hirigintza hobetzeari 
dagokionez, gai hauek aipatzen 
dira: auzoetako irisgarritasuna 
hobetzea, Sabino Arana behin 
betiko oinezkoentzat jartzea, 
oinezkoei lehentasuna emanez 
ibilgailuen aurrean, argiztapena 
hobetzea edo hiriarteko zirkulazioa 

hobeto kudeatzea. Bestalde, 
kirol- eta kultura-instalazioak 
hobetzearen eta osatzearen 
garrantzia ere adierazi da. 
Udalerriko zerbitzuei dagokienez, 
bizilagunei emandako zerbitzuak 
berriro dimentsionatzeko beharra 
planteatzen da, azken urteetako 
hazkundearen ondorioz. Hori dela 
eta, datozen urteetarako hazkunde 
motelagoa eta progresiboagoa 
espero da. Emandako iritzien 
arabera, garrantzitsuentzat 
jotzen diren jarduerak hauek 
dira: adineko pertsonei arreta 
ematea, ingurumena hobetzea, 
herritarren segurtasuna, eta 
udalerrian kalitatezko enplegua 
sortzen jarraitzea. Proposamenak 
ikusita, udal-kudeaketan herritarren 
inplikazioa handitzeko interesa 
dagoela, eta herritarrei emandako 
arreta oso positibotzat jotzen dela 
ondorioztatzen da. 

Iturriaga udal futbol zelaiak 
itxura berria du
Kirol-instalazioetan azken belaunaldiko 
belar artifiziala eta kirol-ekipamendu berriak 
estreinatu dira
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R ock-and-roll, musika klasikoa, 
jazz, blues, gospel, soul, pop, 

country, etab. Asko dira musika-
generoak, eta ideia asko daude 
genero horiek modu dibertigarri eta 
informalean erakusteko. Aurten, 
Berangoko inauteriek oso harreman 
berezia izango dute musikarekin, 
mozorrotzeko aukeratutako gaia 
musika generoak baitira. Zehazki, 

Berangoko Udaleko Kultur Arloak 
Inauteriak ospatzeko diseinatu duen 
jai-egitaraua hilaren 17an eta 18an 
garatuko da.

Alde batetik, ostiralean, hilaren 
17an, udal pilotalekua kolorez 
eta mozorro mota ugariz beteko 
da. Gainera, egun oso rockeroa 
izango da, Rolling Stones taldearen 

omenezko kontzertu bat programatu 
baita 21:00etatik aurrera.

Hurrengo egunean, hilaren 18an, 
larunbata, ohiko kalejira egingo da 
Berangoeta Kultur Etxetik frontoira, 
Auskalo taldearekin, 18:00etan. 
Ordu erdi geroago, txokolate 
gozoaz gozatu ahal izango da, eta 
19:00etan haurrentzako diskoteka 
egongo da. Azkenik, Le Blond 
taldearen kontzertuarekin emango 
zaio amaiera egunari.

Parte hartu nahi dutenek informazio 
gehiago dute berangokultura@berango.
org posta elektronikoko helbidean 
edo 94.668.21.43 telefonoan.

Musika izango da gai nagusia 
Berangoko inauterietan
Aurten mozorrotzeko aukeratu den gaia “musika 
generoak” dira 
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Urtearen hasieran hasi zen 
Euskal Herriko goma gaineko 

8x8 sokatira txapelketa. Txapelketa 
hau zazpi kategoriatan banatuta 
dago (lau gizonezkoenak, bi 
emakumezkoenak eta mistoa) eta 
Berango izango da txapelketaren 
egoitzetako bat. Zehazki, otsailaren 
18an, emakumezkoen 500 kiloko 
bigarren jardunaldia eta gizonezkoen 
600 kiloko finala jokatuko dira. 
Hitzordua 17:00etan izango da 
Kirolgunen. Emakumezkoen 500 
kiloko kategorian bederatzi taldek 
hartuko dute parte: Amaiur, Beti 
Gazte, Abadiño A eta B, Badaiotz, 
Berriozar, Gaztedi, Ibarra eta 
Txantrea, eta gizonezkoen 600 kiloko 
kategorian hamar talde lehiatuko 
dira: Amaiur eta Beti Gazterekin 
batera, Abadiño, Antsoain, Berriozar, 
Gaztedi, Goiherri, Ibarra, Ñapurrak 
eta Txantrea.

Txapelketaren beste 
jardunaldi batzuk
otsailaren 25ean, emakumezkoen 
500 kiloko finala jokatuko da 
Laukizen, eta gizonezkoen 560 

kiloko txapelketa, saio bakarrean. 
Gizonezkoen pisurik arinenean Beti 
Gazte, Abadiño, Berriozar, Gaztedi, 
Goiherri, Ibarra, Ñapurrak eta 
Txantrea lehiatuko dira. Halaber, 
martxoko lehen asteburuan, 
hilaren 4an, larunbatean, Abadiñon 
jokatuko da junior mailako eta 
23 urtetik beherako txapelketa, 
eta igandean, martxoaren 5ean, 

txapelketa mistoaren finala (580 
kilo), Ibarran (Gipuzkoa).

Gogoratu behar da iaz ere 
Berangon egin zela lehiaketa hau, 
urtarrilaren 22an gizonezkoen 640 
kiloko finala eta emakumezkoen 
540 kiloko bigarren jardunaldia 
jokatu baitziren goma gaineko 
sokatira txapelketan.

Euskal Herriko 8x8 Sokatira Txapelketa 
Berangon egingo da 
Ekitaldia hilaren 18an egingo da, 17:00etan, Kirolgunen


