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ZE BARRI :  1 .ALEA

Azkenean be ailegau da berriatua-
rron eskuetara Ze Barri udal al-
dizkaria. Denpora asko pasau da 
udaletxean holako errebista bat ata-
rateko ideia sortu zanetik; baina, bes-
te askotan gertatzen dan lez, den-
pora falta izan da aldizkaria ORAIN 
ARTE EZ atarateko arrazoi nagusia. 

Esan dogun moduan, ideia ez da ora-
ingoa. Izan be, Udalak egiten daue-
naren barri herritarrei emotea oso 
garrantzitsua dala uste dogu. Egia 
da Udalak badaukala webgunea, 
www.berriatua.org, eta hori be ko-
muniketako bide bat dala, baina ho-
rregaz bakarrik ez gara heltzen he-
rritar guztiengana eta gai guztietara. 

Halan ba, uste dogu Ze Barri aldi-
zkariagaz Udalak daukan komu-
nikazino hutsunea beteko dogula, 
bai Udaleko baita herriko kontuak 
be zuenganaino heldu eraginda. 
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FRONTOIA BERRIZTU
Errepaso baten premina euki dau frontoiak; hormek, ba-
tez be. Aspaldiko urteetan, zestaz ibili eran-eta, erre-
boteko horma zulotu egiten zan, eta horri betirako 
konponbidea emoteko, harria ipini da erreboteko hor-
man. Horrezaz ganera, ezker horman egozan zulo guztiak 
konpondu dira, eta, bide batez, frontisean be pintura ken-
du eta harria bistaratu da. Hormez ganera, aldagelek be 
barritzeko premia eukien; instalazino barriak ipini dira, 
ur ihesak-eta egoten ziralako, eta lurra be barria jarri da. 
Barri-barri eta txukun geratu da frontoia kolorea aldatuta.  

MUNIOSOLO-MUGARTEGI BIDEA
Muniosolo-Mugartegi auzobidearen zati bat hondoratu egin 
zan 2013ko otsaileko euriteen ondorioz. Hondoratze hori 
konpontzerakoan, lurpean ezkutuan egoan karobi-zuloa erdi-
tik ebagita bistaratu zan. Bidea konpontzeko beharrak amait-
zerakoan, karobi erdia zaindu eta txoko bitxia gelditu da bertan. 

Karobi-zuloa: kararria kiskalduz kare bizia egiteko erabil-
ten dan labe berezia. (Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa).  

UDALEKO ARTXIBOA
Udaletxean lehen almazena zan lokaletako batean egokitu 
da udal artxiboa. Udaletxeko dokumentuak orain dala pare 
bat urte ordenau genduzan datu-base baten bidez, eta orain 
zenbatuta eta ordenauta egon arren, fisikoki udaletxe osoan 
zehar sakabanatuta egon dira. Hurrengo pausoa materiala 
lokal barrian kokatzea izango da. Udaleko barne funtzio-
namentu ikuspegitik, aurrera pauso garrantzitsua izan da 
dokumentazino guztia zenbatu eta ordenauta artxibetea. 

GAS SAREA
Herrigunean, gas sarea martxan dago igazko urte amaieratik. 
Eta, orain, beheko kaleraino luzatuko da. Naturgaseko tek-
nikoak inguru horretan ibili dira kata batzuk egiten, jakiteko 
eginda dagozan gas instalazinoak ondo dagozan ala ez. Beraz, 
dana ondo badoa, bigarren fase hori (herrigunetik beheko 
kaleraino doana) aurrera joango da hurrengo hilabeteetan.
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UDALA:  2013-2014A N EGINDA KOAK

Anbulatorio barriak martian zabaldu zituan ateak, 
herritarrei zerbitzu hobea emoteko helburua-
gaz zabaldu be. Dakizuenez, Erribera kaleko 39. 
zenbakiko eraikina, barria izateaz ganera, moder-
noa be bada: gaineko aldean bedar artifiziala dago, 
oinez ibilteko moduan; eta fatxada egiteko erabi-
litako materialak hotz-beroa egoki zaintzen dau.

Osasun zerbitzuak dagozan eraikinean bertan, 
sarreraren ondoan, Udalaren lokal bat dago. 
Lokal horretan Lea-Artibaiko turismo eta in-
formazino bulegoa eta lehen sektoreko ingu-
ruko produktuen denda ipini nahi doguz. Bes-
talde, ekipamentuari jagokonez, ia dana dago 
prest, eraikina egin zanean Eusko Jaurlaritzaren 
EREIN programak emondako laguntzari esker.

Denda-bulego hau zabaltzeko ideia udaletxean 
sortu zan, eta Lea-Artibai Landa Garapen Elkartea-
gaz alkarbanatu genduan. Denda Oiz Eginen sal-
mentarako leku fisiko bat izatea adostu genduan. 
Lea-Artibai eta Urkiola Landa Garapen Elkarteek 
kudeatzen dabe Oiz Egin plataforma. Plataforma 
horrek lehen sektoreagaz lotutako produktuen 
promozinoa eta salmenta egiten ditu. Produktuak 
saltzeko dagoen era bakarra Internet bidezkoa da, 
www.oizegin.com webgunean. Horregaitik, sal-
mentarako leku fisiko baten premina ikusi dogu.

Ideia hau aurrera atarateko, pertsona bat kontra-
tauko da Lanbidek Eskualdeko Enplegu Planaren 
bitartez emondako laguntzari esker, lehen sei hi-
labeteetako soldata Lanbidek berak ordainduko 
dau eta. Epe hori amaitzen danean, soldataren 
zati bat produktuen salmentatik eta beste zati bat 
Udaletik atarateko asmoa daukagu. Hasierako hi-
labete batzuetan bertako funtzionamentua ikusi 
ostean, jagokozan erabagiak hartu beharko dira.

OSASUN-ETXE BARRIA ETA  
DENDA-BULEGO BARRIA 

Eraikinaren kostuak eta finantziazioa

KOSTUAKt

FINANTZIAZIOA

APORTAZIOAK GUZTIRA 512554,09

KOSTUAK GUZTIRA 512554,09

Obra osotasunean 455351,56

Osakidetza 158853,69

Berriatuko Udala 124204,7

Obra zuzendaritza 26769,32

Eusko Jaurlaritza 
(Itsaspen Programa 2012)

89462,56

Eusko Jaurlaritza 
(Erein Programa 2012)

140033,14

Ekipamendua 30433,21
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UDALA:  DATOZENAK

Eskola txiki geratu jakula begi bistakoa da; hor da-
goz barrakoiak plazan falta egiten daben gelen or-
dez, azken hiru ikasturtetan. Leku premina hori 
handitzen joan da, eta datorren ikasturterako beste 
gela baten beharra dago. Premina horri erantzunez, 
udako oporraldian egokituko da hirugarren gela 
probisionala, patio partera dagoen aterpetxoan. 

Esandako moduan, hirugarren gela hori probisio-
nal ipiniko da, ze azken bi-hiru urteetan etorki-
zunera begira eskolari zein urtenbide emon haus-
nartzen eta aukerak aztertzen ibili gara; behin 
betiko urtenbide bat leku faltaren arazoari. Buelta 
asko emon eta gero, eta hainbat alternatiba az-
tertu ostean, erabagi da gaur egun dagoen esko-
la bera handitzea izango dala urtenbiderik onena 
eta egokiena. Izan be, ondo kokatuta dago eskola, 
herriaren erdi-erdian, eta kontuan hartzekoa da 
honek herri txiki bati emoten deutsan bizitasuna.

Euki doguz mahai ganean beste alternatiba batzuk: 
eskola osorik lekuz aldatzea, eskolaren zati bat bes-
te leku batean egitea... baina aztertutako aukera 
horreek epeetan asko luzatzen ziran, eta urtenbi-
deak ez jakuz hain egokiak begitandu. Irakasleekin 
be konpartidu genduzan egindako analisi guztiak, 
eta aho batez erabagi zan oraingo ikastetxea da-
goen lekuan handitzea dala aukerarik egokiena.

Orain proiektua idazten dihardue, 2015eko udan 
obraren 1. fasea egiteko asmoz. Eskola handitu-
ta, hainbat metro atarako dira, eta bertan behar 
diran gela guztiak egokituko dira. Teknikoekin 
berba egin ostean, 2015eko Aste Santuan zimen-
tuak jarteko eta aurrelan batzuk egiteko asmoa 
dago, gero udan obra hasi eta 1. fasea amaitze-
ko. Obran, besteak beste, lehengo eraikinaren tei-
latuaren zati bat desmontau beharra dago, os-
tean lehengoari itsatsita eraikin barria egiteko.

HERRIKO ESKOLA 

512554,09

89462,56

140033,14
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SANEAMENDU SAREA ETA 
GARDOTZAKO POLIGONOA

Herriko ur zikinak jasoko dituan saneamentu kolektorea egiteko beharrak hasita 
dagoz. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ur partzuergoak finantzietan daben obra ho-
netan, Udala be alkarlanean dabil. Errenteri aldean obrak hasita dagoz, eta asmoa 
da hurrengo urte bietan saneamentu sarea osotzea, Errenterian hasi eta herrirai-
no. Herri inguruan be hainbat obra egin beharra dago sarea behar bezala osotzeko.

Saneamentu sareko obrekin lotuta dagoz, modu batean behintzat, Gardotza 
poligonoan egin beharreko obrak. Izan be, Gardotzako ur zikin guztiek, Be-
rriatuko herrikoak lez, saneamentu kolektore barrira joan behar dabe. Horre-
tarako, botaten diran urek baldintza batzuk bete behar ditue, esate baterako, 
euri-urak eta ur zikinak ondo bereiztuta egon behar dabe. Hori dala eta, poli-
gonoko ur zikinak kolektore nagusira botatzeko obrak egin behar dira, eta hori 
aprobetxauaz, poligonoko instalazino guztiak barriztu egingo dira. Poligono 
bera be berrantolatuko da: espaloiak, errepidea, aparkalekuak sortu... Horre-
tarako, Gardotza poligonokoekin hartu-emonean gabilz hainbat denporan, 
plan bat lantzen hau guztiau aurrera eroateko. Holan ba, saneamentuko obrak 
aprobetxauaz, poligonoak lehendik eukazan preminei be aurre egingo jake 
obra integrala eginez, instalazino guztiak barriztu eta poligonoa antolatuz. 

 

 BERRIATUA-SATURRARAN IBILBIDEA: 
ANTZUBIXE-ALLERI TARTEA

Azken hilabeteetan askok ikusi izango dozuen lez, Aranzibia torretxetik, edo herrian ezagunagoa dan 
Antzubixetik, Allerira arteko oinezkoentzako bidea egiten dabilz. Gure asmoa  da uztaila amaierara-
ko lanak amaituta egotea. Egia esan, azken aldian hainbat arazo sortu dira obragaz aurrera jarraitze-
ko: saneamentuko obrak be zerikusia euki dau, eta aldaketa batzuk be egin behar izan dira. Baina, ba-
doa aurrera. Amaitzen danean, Berriatua-Ondarroa oinezko konexinoa eginda geratuko da, oinez joan 
edo etorteko moduan, errepide nagusira urten barik: Antzubixetik Ondarroara bide gorritik eta Antzu-
bixetik Berriatura auzo bideetatik, Olaldean zehar. 1,1 kilometroko luzera dauka orain egin dan zati ho-
nek, eta ziur gagoz errepide ertzean oinez ibilten izan dan jente askok eskertuko dauela. Obra Uda-
lak egin dau, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzagaz (2013an Ingurumen Sailetik jaso dira 80.000). 
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LEYENDA PAVIMENTOS

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 1

ADOQUIN DE HORMIGON UNI

PARTERRES

HORMIGON

LECHADA BITUMINOSA COLOR 1 EN BIDEGORRI

LECHADA BITUMINOSA COLOR 2 EN BANDAS APARCAMIENTOS

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 2

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
HORMIGON HM-20

ADOQUIN DE HORMIGON UNI

LECHADA BITUMINOSA COLOR 1

SUELO SELECCIONADO PG-3

RIEGO DE IMPRIMACION
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
SUELO SELECCIONADO PG-3

AC16 SURF 50/70 S - CAPA DE RODADURA

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 2

CAMA DE ARENA
ADOQUIN TIPO UNI6 DOBLE CAPA ROJO 

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
HORMIGON HM-20

SUELO SELECCIONADO PG-3

LECHADA BITUMINOSA PIGMENTADA ROJA 

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
HORMIGON HM-20

SUELO SELECCIONADO PG-3

CAMA DE ARENA
ADOQUIN TIPO UNI6 DOBLE CAPA ROJO 

ADOQUIN DE HORMIGON UNI

AC32 BASE 50/70 S - CAPA DE BASE
RIEGO DE IMPRIMACION
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
SUELO SELECCIONADO PG-3

RIEGO DE ADHERENCIA
AC16 SURF 50/70 S - CAPA DE RODADURA

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 1
CAPA FIRMES VIAL

CAPA FIRMES PARKING

CAPA FIRMES ACERAS ADOQUINADAS PEATONAL
CON BORDILLO ELEVADO

CAPA FIRMES ACERAS BIDEGORRI

CAPA FIRMES ACERAS ADOQUINADAS DE COEXISTENCIA
CON BORDILLO REBAJADO
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UDALA: DATOZENAK

         ARGITERIA PUBLIKOA
Argiaren kontsumoa jaisteko, aldaketa asko egin dira eta egingo dira argiterian. LED ekipoak jarri-
ko dira, eta horretarako hainbat farola-buru aldatuko dira. Argiteria publikoa dagoen ia eremu guztie-
tan egingo dira aldaketok. Hemen be laguntzak jaso dira. 2013an, EVEtik jaso zan zati bat eta aurten-
go partean Foru Aldundiko Ingurumen Sailetik jasoko dau Udalak lan hau egiteko beste laguntza bat. 

UREPEL MANANTIALA
Azken hilabeteetan arazoak sortu dira Urepel manantialeko ura herrian botaten da-
ben iturri bietan, Aitxe Kurutz aurrean eta futbol zelaiko aparkalekuan. Iturri horree-
tako ura E-coli izeneko bakteria bategaz kutsatuta agertu da. Bakteria horrek batzuei 
tripetako arazoak eragiten deutsiez; beste batzuei, ostera, ez. Halandabe, manantiala za-
rratuta egon da hile eta erdi inguruan, arazoa zein zan argitu arte. Instalazinoetan gar-
biketa batzuk egin ziran eta Aste Santu inguruan barriro martxan ipini zan iturria. Eta 
orain, ostera be holakorik pasau ez daiten, hodi barri bat sartu da ura zuzenean ekar-
teko manantialetik iturrietara. Izan be, lehen egin ziran  analisiek erakutsi eben ma-
nantialean egoan ura ona zala, baina iturrietara kutsatuta ailegetan zala. Manantialak 
emoten dauen ur guztia putzu batean batzen da, eta gero hodien bidez herriko iturri bie-
tara zabaltzen da. Itxura danez, putzu horretan sortu leiteke bakteria hori. Orain, sis-
tema aldatuta, uste dogu ura iturrietara baldintza onenetan ailegetea lortuko dala. 

7

Orain dala hilabete batzuk, herritar 
guztiei bialdu geuntsuen gutun bat 
esaten hondakinak batzeko sisteman 
aldaketak etozela. Izan be, dakizuen 
moduan, erabagi zan konpostari bul-
tzada bat emotea, eta horretarako, 
herritarron artean banandu gendu-
zan izena emoteko paperak. Azke-
nean, banakako eta auzo-konpostara-
ko jente mordoa apuntau zan: 50 bat 
auzo-konpostarako; 40 bat banakako 
konpostarako. Orain, konpostarako 
guneak prestatu behar dira. Herrian 
lau gune prestatzea da asmoa, apun-
tau dan jentearen arabera kokatuko 
doguzanak. Konposta guneak pres-
tatu ostean be jenteak izena emon 
nahi badau, ondo etorria izango da.

KONPOSTA 
GUNEAK
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Anaitasuna alkartearen txokoan euki dogu hitzor-
dua. Alkarteko lehengo eta oraingo kideekin jardun 
dogu tertulian; izan be, zuzendaritza talde barria-
gaz hasi dau urtea Anaitasunak. Bazan sasoia. Mi-
lagros Gojenolak 23 urte egin ditu lehendakarit-
zan. Mahaiaren bueltan egon dira Maite Aranbarri 
lehengo presidenteordea eta Mari Angeles Elu le-
hengo idazkaria be. Honeek be ez dira urte gitxi-
tan egon zuzendaritzan: 1999tik Elu, eta 2003tik 
Gojenola. Zuzendaritzaren testigua hartu dabenak 
be ez dira falta izan: Ramon Plaza da oraingo pre-
sidentea (lehengo aguazila), Rodolfo Bakeriza lehen 
alkatea izandakoa orain alkartearen presidenteo-
rde karguan dago, eta idazkari hasi da Inmacula-
da Kalzakorta. Eta saltsaren erdi-erdian, “lehengo 
eta oraingo laguntzaile”, Mari Karmen Bereikua.  

Alkartearen sorrerako kontuez berba egiteko, 
asko egin behar da urteetan atzera. 1988an sor-
tu zan Anaitasuna. “Talde bat egon zan, herriko 
nagusienetarikoak, eta pentsau eben alkartzea 
meriendak jateko, karta-jokoan ibilteko eta ur-
tebetetzeak ospatzeko”, gogoratu dabe. Egune-
ro-egunero ibilten ei ziran jokoan. “Gure ama 
be tarteko zan”, gogoratu dau Kalzakortak.

Alkartea ofizialki 1988ko irailaren 12an sortu ba-
zan be, urte bi lehenago egin eben lehenengo 
botazinoa, eta boto gehien lortu ebenen artean 

sortu eben lehenengo zuzendaritza taldea. Ha-
siera haretan, 78 lagun alkartu ziran, eta handik 
gitxira, liburuak-eta legal egin ebezanean, alkar-
tea legal sortu zanean, 108 nagusi ziran bazkide. 

Igazko urtea 154 kidegaz amaitu eben, eta orain 
zuzendaritza barriagaz gazte jentea sartu da; 43 
bazkide barrik emon dabe izena. “Lau baja egon 
dira, eta 193 gara  guztira”, zehaztu dabe. Goraka-
da horren arrazoia zuzendaritza talde barria dala 
uste dabe: “Errelebo barriak alkartea gaztetu dau”. 
Eskerrak. “Eskerrak, batez be, talde barria sor-
tu dan, ze aldaketa derrigorrezkoa zan, ze batzuk 
gaixotu egin dira, beste batzuk erretirau...”, azal-
du dau Mari Karmen Bereikuak. Azkenengo ur-
teetan “esfortzu bikotxa” egin behar izan dabe. 
Alkartea galzorian egon dala gogoratu dau Ramon 
Plazak: “Ez dakit ze izango litzatekeen, hainbes-
te urtean martxan egon dan eta herrian hainbeste 
gauza egin dituan alkarte bat jausten lagatea”. Ho-
rixe pentsauta animau ziran talde barriko kideak.

Halandabe, ez da kosta bakoa izan aldaketa. 
“Inor ez zan animetan, meza ostean egiten gen-
duan berba aldaketaren ganean, baina jenteak 
ez eukan animorik zuzendaritzara sartzeko”, 
esan dau Ramon Plazak. Baina, azkenean, eu-
rak animau ziran, “Mari Karmen ardatz dala”.

EL K A RRIZKETA /  ERREPORTA JEA:  ANAITASUNA ELKARTEA

ANAITASUNA ELKARTEA
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Anaitasuna alkarteak euki ditu beste aldaketa batzuk be urteetan aurrera egin ahala. Hasieran egiten zi-
ran ekintzak gehienbat alkarteko txokoan bertan egiten ziran. Izan be, “edade handikoak” ziren par-
taide gehienak. Alkartearen liburu batean agertzen da kideen zerrenda bat, zaharrenetik gazteene-
ra; zaharrena 1907an jaioa. “Dozena bat inguru batzen ziran egunero jokora, zelako ilusinoagaz, eta 
jokotik urten eta alkartearen ondoko ermitako mezatara joaten ziran, egunero-egunero”, gogoratu dabe.

Apurka-apurka, zahartzaro osasuntsua eta aktiboa bultzatzen daben programak hasi ziran agert-
zen. “Jubilaua erretirauta ikusten dala, eta kalera urten behar dala buruan hartuta”, hasi ziran ibi-
laldia antolatzen, herriko jaiak antolatzen eta parte hartzen, eta beste hainbat ekintza egiten.

Nagusiak Bizkaiko Jubilatuen Elkartea be aitatu dabe: “Hasi ginan eurek antolatutako ikastaro, tailer, hitzaldi eta 
abarretan parte hartzen; beti be ekintza horreek egoten dira pentsauta jubilauak zelan gaztetu edo bizkortu. Nor-
tasun agiria poltsikoan gorde eta zahartze aktiboa martxan”. Orain, batez be burua argi eukiteari emoten deutsie 
garrantzia, baina erabili egin behar da horretarako. “Erabilten ez dana atrofiau egiten da”, ziurtatu dau Bereikuak. 
 

Urte osoan hainbat ekintza egiten ditue Anai-
tasuna alkarteko kideek. Nagusi aktiboak dira, 
duda barik. Herriko ganerako alkarteekin be har-
tu-emonean ibilten dira, herriko jaiak-eta anto-
latzen. Eta zelan aitatu barik itxi herriko umee-
kin daukien hartu-emon berezia. San Pedro Txiki 
egunez ospatzen dabe Berriatuan Umeen Eguna. 
“Umeena eta gurea”, esan dau Mari Karmen Be-
reikuak. “Udalak antolatzen dau umeentzako 
eguna, eta guk lagundu egiten dogu. Goizean 
eukiten ditue tailerrak eta jolasak, eta alkarteko 
kideak eurekin egoten gara. Gero jaten dabe ba-
zkaria, guk zerbitzatuta”. Izan be, umeak eskola 
barik dagozan sasoia da, baina guraso gehienak 
beharrean dagoz. Arratsaldean be, gurasoak eto-
rri arte umeekin egoten dira. Ganera, eguna bi-
ribiltzeko, txokolatada prestatzen deutsie umeei. 

Berriatuko jubilauek badaukie umeekin batu-ba-
tuta ospatzen daben beste egun bat be. Urriaren 
1a Nagusien Nazinoarteko Eguna da, eta aurre-
ko barikuan ospatzen dabe, eskola-umeentzako 
merienda prestatuz. “Orain dala bost bat urte 
izentau eben urriaren 1a nagusien eguna. Egon 
ginan pentsetan zer egin, eta bururatu jakun 
umeekin ospatzea. Guraso alkarteari esan geu-
ntsan eta ondo begitandu jakon”. Alkarte at-
zeko plazatxoan emoten deutsie merienda, eta 
umeek eskolan prestatutako kartelak eta mu-
ralak emoten deutsiez, baita lore-sorta bat be. 
Alkarteko presidenteak hartzen dau danen ize-
nean. Jubilauak eta umeak adinak banantzen 
ditu, baina ekintzek alkartzen ditue Berriatuan.

Zahartzaro osasuntsua eta aktiboa

Urteko ekintza nagusiak

Txitxiburduntzi karnabal aurreko domekan
Txotx! San Jose bueltan. Laka-erdin.
Hitzaldia edo pelikula.
San Gregorio jaiak. Azokako pintxo lehiaketan 
parte hartu. Herri bazkarian paella prestatzen 
eta jaten parte hartu.
Irteera.
Lehenengo zapatuan ibilaldia Artibaiko beste 
elkarteekin (aurten maiatzean egin dute).
San Pedro jaietan entsalada eta tortilla le-
hiaketan parte hartu.
San Pedro Txiki egunean, Umeen Egunean, 
antolakuntzan eta umeekin egonez parte 
hartu.
Lehenengo domekan urteko asanblada eta 
omenaldiak.
Irteera.
Irteera.
Nagusien Nazioarteko Eguna.
Hirugarren zapatuan, herrien arteko bazkaria.
Hitzaldi, ikastaro edo pelikulak.
Kontsezio Egunean, anaiarteko bazkaria eta 
karta-joko txapelketa.

Iraila

Urria

Azaroa

Abendua

Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza

Ekaina

Uztaila
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Uztailaren lehenengo domekan egiten dabe Anai-
tasunakoek urteko asanblada. Jente gehien batzen 
dan ekitaldia izaten da, “80 bat lagun”. Goizean, 
elizan, omenaldiak egiten dira, eta gero bazka-
ria. “Hasieran 90 urte eukiezanei egiten geuntsen 
omenaldia, baina gero konturatu ginen euretako 
batzuek ezin ebela eurentzako prestatutako jaian 
parte hartu”, esan dau Bereikuak. Orduan, era-
bagi eben omenaldien adina 85 urtera jaistea. 
Halandabe, 90 urte daukiezanei plaka emoten ja-
rraitu eben. Horrezaz ganera, urrezko ezteguak 
ospatzen dituenei be omenaldia egiten deutsie. 

Egun handi honetaz ganera, egiten ditue beste 
omenalditxo batzuk be urtean zehar. “100 urte egi-
ten dituenei oparia emoten joaten gara, baita han-
dik aurrera urteak bete ahala be, 101, 102...”, azaldu 
dabe. Gaixorik dagozan jubilauei bisitak be egiten 
deutsiez Gabonetan, bai etxeetan baita egoitzetan 
dagozanei be. “Baegoan bat, 102 urtegaz, memo-
ria ikaragarria eukana. Naturaltasun osoz konte-
tan euskuzan kontuak, zehaztasun guztiekin. Beti 
esaten euskun, zuek etorri, ezer ez ekarri; kon-
tuak estimetan zituan”, gogoratu dau Bereikuak.

Milagrosek land roverra 
zeukan, eta bera joaten zen 
etxez etxe elkarteko baz-
kidetza-kuotak kobratzen. 
“Lantzean bat bisitatuaz ko-
bratzen nituen kuotak. Bes-
tela inor etorri ere ez, eh?”, 
dio Milagrosek. Orain, kuotak 
ordaitzeko hiru aukera dau-
de: caja de ahorrosera edo 
udaletxera joanda edo alkar-
teko kideren bati emanda. 

Omenaldiak Lokal barria

Urtea zuzendaritza talde barriagaz hasi badabe, 
lokal barriagaz amaitzeko asmoa daukie Anaita-
sunakoek. Egon be, lokal barriaren premina handia 
dagoela dinoe: “Txiki geratuta dago. Armario txiki 
bat dago bakarrik. Ez dago mahai bat ordenadorea 
ipinteko. Ezkaratza be txikia da”. Lokala dagoen 
lekuan barriztauko dau Udalak, alboko lokala, le-
hen Osakidetzarena izandakoa, hutsik dago eta. 
“Hau lehen mutilen eskola zan, eta albokoa neske-
na; hementxe ikasitakoak gara gu”, gogoratu dabe. 
Lekua handituta, barruko ekintza gehiago egin lei-
kiezala uste dabe. “Izan be, orain honek alkarteak 
gehiago funtzionetan dau kanpoan, barruan baino. 
Ekintza guztiak kanporako egiten ditugu”, dinoe. 
“Adibidez, ipini leitekez txokoak: irakurteko, ego-
teko, olgetako, ordenagailuagaz ibilteko, batzarrak 
egiteko…”, azaldu dabe. Baina, hori guztia posible 
izango da alkartea bera barriztau dalako. “Kontua 
da alkartea ez bazan barriztetan, lokala be ez ebela 
barriztauko”, adierazo dabe.

Lekua txiki geratu jakela ez dago zalantzarik. Adibi-
de bi emotearren, txitxiburduntzi ospatzen dabe-
nean, lehengo medikuaren kontsultako itxaron-gela 
erabilten izan dabe; eta nagusien egunean umeei 
merienda kanpoan emoten deutsie, “eta eskerrak 
eguraldi ona egin dauen urtero, ze bestela, hemen 
barruan ez dago eskola-umeentzako lekurik”.

Kanpoan zein barruan, inork ezingo deutse Berria-
tuko jubilauei geldi dagozanik esan. 
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Milagros, 1991tik egon zara elkarteko presiden-
te. Igarri dozu, ordutik hona, jubilatuen bizi-
moduan aldaketarik? Bai, edozetan: bizieran, 
ibileran, eta danean. Mejoran, eh? Gaztetuta 
daude. Gure denporan baino orain erreza. De-
nek daukate kotxea, eta erraztasun gehiago.

Errelebo barrikooi: ezer aldatuko da zuekin? Gel-
di-geldi.  Lehenengo lehengoari eutsi. Lehen-
goek ondo egiten zuten beharra eta eurengandik 
ikasi eta halantxerik egiten ahaleginduko gara.

Mari Karmen, gogoratuko dozu anekdotaren 
bat... Danak begitantzen zaizkit anekdotak… 
Ikusiko bazenu jaietako paella-jana presta-
tzeko hiru bat hilabete aurretik ia batzuk ur-
duri egoten direla... Zelako tentsinoa eta ilu-
sinoa, gauza guztiak paperean apuntatuta... 
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Olaso industrialdera doan bidean 
zubi barria egin da. Lehengoak 
erreka erdian postea eukan, eta 
uretatik altuera gitxira egoan. 
Orain, poste hori kendu da eta 
dezente gorago eraiki da zubi 
barria, urak leku gehiago euki 
daian pasetako, errekak ur-e-
mari handia daroanean. Gane-
ra, zubia bera askoz zabalagoa 
da, autoentzako errail bi dau-
kaz eta oinezkoentzako pasa-
lekua albo batean. Segurtasun 
aldetik, zubi barriagaz lortu 
dan hobekuntza nabarmena da.

Beste edozein industrialderen moduan, Olasokoak be 
obligazino batzuk daukaz poligonoa guztiz osotu ordu-
ko, eta zubi barria egitea zan euretako bat. Urte batzuk 
zain egon bada be, oraintxe izan da momentu egokia. 
Holan ba, Olaso Industrialdeko Konpentsazio Batzordea 
osotzen dabenek ordaindu dabe zubi barria: obraren %98 
Cikautxok ordaindu dau, eta %2  egokitu jako Udalari  
(15.000 bat euro). 

Heldu da momentua barriro herriko hirigintza plan oro-
korrari kolpeteko. Azken pare bat urtean albo batera 
itxita euki dogu, eskolagaz zer egin erabagi arte. Izan be, 
erabagi honek zuzenean eragiten deutso plan orokorra-
ri. Orain, eskola dagoen lekuan handitzea erabagi danez, 
plan orokorra lantzen hasiko gara ostera be. Hasierako 
onarpena emoteko dokumentua jasota dago, eta asmoa 
da dokumentu hori hirigintza mahaiagaz barriro konpar-
tidu, jenteari erakutsi, eta hasierako onarpena emotea.

Udalak bultzatuta, Berriatuko  Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako I. Plana egiteko informazinoa batze-
ko saioak egiten gabilz azken hilabeteotan. Horretara-
ko kontratau dan 
enpresako teknika-
ria beharrean dabil; 
herriko eragileekin 
batzartu da eta he-
rritarrek inkestak 
beteteko aukera be 
egon da. Ostean, 
jasotako informa-
zinoan oinarrituta, 
Bardintasun Pla-
na idatziko da eta bertan zehaztuko dira etorkizunean 
emon beharreko pausoak bardintasuna lortzeko bidean.

Berriatuan plaza barria daukagu: Txile Plaza. Bastalo-
tza ondoko San Pedro iturria dagoen lekuan moldatu da 
txoko berezi eta txukun hau. Aitatzekoa da egin diran ia 
lan guztiak auzolanean egin dabezala Bastalotzako Ke-
paren familiakoek, beste herritar batzuen laguntzagaz 
eta udaletxeko teknikoen gidaritzapean. Eta, zer dala eta 
Txile Plaza? Honek badauka bere historia atzean. Askok 
dakizuenez, Bastalotzako seme bat, Kepa Bilbao, abade 
egin eta Txilera joan zan gazte-gaztetan, eta hantxe bizi 
da harrezkero. Zehatz esateko, 51 urte dira Kepa Bilbao 
abade egin zala. Bere 50. urteurrenetako ospakizunetara 
joan ziran igaz familiakoak, herriko parrokoa eta herriko 
alkatea. Bidaian zirela, Santiago de Chilen dagoen “Pla-
za Vasca” ikusi eben, eta handik sortu zan berton holako 
zeozer egiteko ideia, hasieran olgetan, baina azkenean 
egia bihurtu dana. 

Uztailaren 13an inaugurauko da Txile plaza, Kepa Bil-
bao eta beste txiletar batzuk Berriatuara bisitan datozela 
aprobetxauaz. Bastalotzako semeari omenaldia egingo 
jako, ganera, egun horretantxe. Omenaldi honen atzean, 
Kepa Bilbaok Txilen egin dauen lan itzela dago. Adibidez, 
1.000 umetik gora dabilz Viña Del Mar herrian martxan 
ipini dituan hiru eskolatan, nora ezean egozan hainbat 
umeri eskolaratzeko aukera emonaz; horrezaz ganera, 
hainbat parrokia konpondu ditu, “Hogar de ancianos San 
Jose”  jarri dau martxan Quillota herrian, etxe barik ka-
lean geratzen diran adinekoentzat. Azken batean, igaz-
ko bisitan ikusi genduan Udalak urtero emondako diru 
apurragaz asko egin dauela han. Merezitako omenaldia 
izango da, duda barik.

 
Azken urteotan lez, aurten be uztailean Karraspio 
hondartzara joateko autobus zerbitzua ipini dau Uda-
lak, astelehenetik barikura. Joateko, arratsaldeko 
03:00retan urtengo dau autobus geltokitik eta buelta-
rako arratsaldeko 07:00etan urtengo dau Karraspio-
tik. Joan-etorria egiteko txartela 2 € ordaindu beharko 
da autobusean bertan. Eguraldi txarra iragarrita da-
goenean, ez da autobus zerbitzurik egongo. Jai egu-
netan be ez da egongo autobusik. Horretarako, aste 
hasieran autobus geltokian eta web gunean ipiniko da 
kartela, esanaz asteko zein egunetan egongo dan autobus 
zerbitzua. Holan ba, aparketako arazoak alde batera itxi 
eta aprobetxau uztailean eguraldi ona egiten dauenean 
hondartzara joateko. 

ALBISTE LABURRAK

Cikautxoko Zubia

Berdintasun Plana

Hondartzarako Autobusa

Plan Orokorra

Txile Plaza
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Abuztuak 2

Senegaldarren eguna.

Abuztuak 10

San Lorentzo jaiak, 
Asterrikan.

Uztailak 13

Txile plazaren  
inaugurazioa.

Abuztuak 29, 30 31 
eta Irailak 2

Uztailak 19, 20 eta 22

Madalena jaiak,  
Madalena auzoan.

Irailak 13 eta 14

Aitte Kutzeko jaiak.

San Antolin jaiak, Milloin.

Badakizu nun dauen hau? 
Erantzuna emateko bidali mezu bat udala@berriatua.org helbidera  
edo deitu telefonoz udaletxera (94-613 70 30). 
Erantzuna emoteko azken eguna: irailak 15.

Asmatzaileen artean 
lagun birentzako 

afaria zozketauko da 
herriko edozein 

 tabernatan.

ARGAZKIA: ANDONI PIÑEIRO

ARGAZKIA: KIÑUKA

ARGAZKIA: KIÑUKA

ARGAZKIA: IMANOL MUGARTEGI

ARGAZKIA: KIÑUKA
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