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Beasaingo Udala

Koldo Agirre, alkatea

“Beasaindarrei hitza
emanez gobernatuko
dugu”
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Argazkia: Asier Zaldua

2011ko ekainak 11
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Argazkia: Eskeine Legorburu

2011 - 2015 legealdiko ordezkariak

15.- Unai Baztarrika
7.- Aitor Aldasoro

13.- Fernando Boada

2.- Mª Mar Zelaia

8.- Malu Vallés

14.- Ana Crespo

3.- Aitor Lauburu

9.- Leire Artola

4.- Asier Sarriegi

10.- Iñigo Arrese

5.- Zezilia Herrador

11.- Enkarni Arrite

6.- Iñaki Saldaña

12.- Eva del Río

16.- Josi Insausti

17.- Julio Herreros

2011ko abuztua

1.- Koldo Agirre (Alkatea)
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[ Beasain
]
egunez egun

“Beasaindarrek argi esan d
Koldo Agirre,

Beasaingo alkatea

2011ko abuztua

“Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer bien
las cosas y aprender, dando lo mejor de mí a las y los
beasaindarras”. Así inicia la entrevista el alcalde de
Beasain, Koldo Agirre. Ha emprendido esta nueva etapa
de su vida con mucha ilusión y ganas. En su opinión, se
darán mejores resultados si se trabaja entre todos en
la tarea de mejorar Beasain. Partiendo de esa premisa
de trabajo en conjunto, tanto él como sus compañeros
consideran la participación eje fundamental de la
legislatura 2011-2015. En la siguiente entrevista
Agirre, además de dar a conocer las principales líneas
de trabajo de la nueva corporación, confiesa y acerca
a los beasaindarras sus ilusiones y aficiones.
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Maiatzaren 22az geroztik hainbat aste pasa
dira jada. Alkatetza karguari neurria hartzea
ez da lan makala izango…
Egia esateko ez da erraza, baina, uste baina hobeto
daramat. Azken finean, eguneroko bizitza erabat
aldatu zait, baina, hoberako izango delakoan nago.
Esperientzia ahaztezin bat izango da, bizitzan behin
izango dudana eta gauzak ongi egin eta ikasteko
aprobetxatu nahi dut, herriari nire onena emanaz.

Aginte makila eskuratzean… Nola bizi izan
zenuen bilkura aretoan bizitako une hori?
Une ahaztezinak dira. Momentuan ez da agian
gehiegi disfrutatzen, espero ez genituen uneak izan
zirelako eta ezin nuelako momentuko egoera asimilatu. Denbora pasa ahala, momento hura gehiago
disfrutatzen delakoan nago. Hala ere, herritarrek
emandako berotasunarekin oso eskertuta nago,
jendea emozionaturik, negarrez, animoak ematen…
ikustea oso hunkigarria da.

[ Beasain
]
egunez egun
Koldo
Agirre,
gertutik

Zerk bultzatu zintuen politikan sartzera?
Beti gustatu izan zait politika mundua. Momentu egokia dela uste izan dut
politikan sartzeko eta herriaren alde egiteko.

Nola hartu zuten etxekoek alkatetza eskuratzearen berria?
Etxekoek, nik bezala, ezustean. Hala ere, pozik esango nuke, ilusioz.

Beasaingo zein txoko duzu gustukoen?
Nire etxe ingurua. Uda partean nire etxeko balkoian gustura egoten naiz,
lasai-lasai herria ikusiz afaltzen, eguneko momentu hoberenetariko bat
izaten da.

Nola ikusten duzu etorkizuneko Beasain?
Euskalduna, parte hartzailea, etxebizitza arazorik gabekoa... Hau da ikustea nahiko nukeena.

Afizio berezirik ba al duzu?
Kirola. Nire lasaitzeko modua da.

Irakurri duzun azken liburua?
Egunkaria egunero irakurtzen dut, baina liburuak irakurtzea gehiago kostatzen zait, Bilbao-New York-Bilbao ari naiz irakurtzen.

Musika gustatzen zaizu? Bereziki maitea duzun estilo zehatzik?
Denetik entzuten dut, normalean kotxean irratia jartzen dut. Euskal
musikaren oso zalea naiz.

Uda honetan ba al da oporrik alkatearentzat?
Espero dut nahiz eta asko ez izan, astetxoren bat libre izatea, pilak kargatu
eta ikasturte berriari indar-berrituz ekiteko.

2011ko abuztua
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Adostasun puntualak bilatu
beharko ditugu gure planak
aurrera atera ahal izateko.
Hala ere, adostasun puntual
hauetatik abiatuta, adostasun
orokorragoak ere bilatzen
ahaleginduko gara, azken
finean denok herriaren alde
borroka egin behar baitugu.
Dagoeneko, Aralar-ekin sinatu
dugu akordio bat

“

“

En cuanto a las comisiones,
una de ellas estará
conformada por los ámbitos
de participación, igualdad,
migración y educación.
Además, a diferencia de la
anterior legislatura, euskera
y cultura irán juntos. En el
resto, no ha habido apenas
cambios

“

“

Beti gustatu
izan zait politika
mundua. Momentu
egokia dela uste
izan dut politikan
sartzeko eta
herriaren alde
egiteko

“
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Beasaingo Udal berria
osatu da
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Maiatzaren 22ko udal hauteskundeen ondorioz
Beasainen emandako aldaketa joan den uztailaren
7an mamitu zen udaletxean egin zen ez-ohiko batzarrean. Bertan, Beasaingo Udal Antolaketaren egitura
taxutzeko funtsezkoak diren puntuak aztertu eta
bozkatu ziren.

[ Beasain
]
egunez egun

ordezkariak; talde politikoen asignazio ekonomikoa eta alkatearen soldata; eta alkatetzaren ebazpenak hainbat gairen bueltan
(Alkateordeen eta Gobernu Batzordearen
kideen izendapena, Gobernu Batzordearen
eginkizunak edota batzorde informatzaileen
lehendakarien izendapena), besteak beste.

Termino teknikoak ekidinez, horra joan den uztailaren 7ko ez-ohiko batzarrean eztabaidatu,
adostu eta bozkatu ziren gai garrantzitsuenak:
Osoko Bilkuren maiztasuna; batzorde txostengileen eraketa; erakunde kolegiatuetarako udal

Ondorengo orrian pleno hartan erabakita geratu ziren puntuak zehazten dizkizuegu, Beasaingo udal antolaketaren egitura herritarrei
gardentasun osoz helarazteko asmoz:

2011ko abuztua

Zaila da askotan politikarien eta instituzio publikoen ahotan entzuten diren terminologiak
ulertzea. Nola antolatzen da Udal bat hauteskunde batzuen ostean? Zein dira eztabaidatu beharreko gaiak? Norainoko garrantzia du ez-ohiko
batzar batean bozkatzen denak Beasain eta beasaindarrentzat datozen lau urteei begira?
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[ Beasain
]
egunez egun

Beasaingo udal antolaketa
herritarrei zabalduz
Orri hauen bitartez, Beasaingo Udalak herritar guztien eskura jarri nahi du datozen lau urteetarako Udalak izango duen behin betiko egitura. Hona hemen 2011-2015 legealdian ardatz
izango diren hainbat gai:

Zeintzuk dira alkateordeak eta Gobernu Batzordeko kideak?

1. Mª Mar Zelaia
Gonzalez (Bildu)

2. Unai Baztarrika
Otegi (Aralar)

3. Aitor Aldasoro
Iturbe (EAJ/PNV)

4. Fernando Boada
Gonzalez (PSE/EE)

Zein izango da udal ordezkaritza beste organo eta erakundeetan?
Udal Patronatuen lehendakaritza, ondorengo zinegotziei ordezkatuko zaizkie:

Udal Euskaltegia:
Aitor Larburu
Izaguirre (Bildu)

Loinatz Musika Eskola:
Unai Baztarrika Otegi
(Aralar)

Kirolaren Udal Erakundea:
Asier Sarriegui Zumarraga
(Bildu)

Plenoko bileren maiztasuna

2011ko abuztua

Udalbatza Osoak egin beharreko ohiko bilerak udaletxeko batzar aretoan egingo dira, hil
bakoitzaren lehenengo ostegunean, arratsaldeko 19:00etan lehenengo deialdian eta bi
egun geroago ordu berean bigarren deialdian. Gutxienez bi hilabetean behin egingo da.
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Zenbatekoa izango da alkatearen soldata?
Alkatearen ordain-saria hileko gordina 4.031,21€-koa izango da eta urteko gordina 56.436,94€koa

5. Josi Insausti
Mujika (H1!)
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2011ko abuztua eta iraila

ABUZTUAN
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OSTIRALA

Donostiako Musika Hamabostaldia, gurean

Marina Cusi mezzosopranoak eta Borja Mariño pianojoleak kontzertua eskainiko dute abuztuaren 12an,
arratsaldeko 20:00etan, Beasaingo Igartza Jauregian.

garaikideak oinarri dituen errepertorioa eskainiko
du. Haien artean nabaria da Xabier Montsalvatge
edota Eduard Toldrá bezalako sortzaile katalanen
presentzia.

Donostiako Musika Hamabostaldiaren 72. edizioak Igartza Jauregia aukeratu
du egitarauaren emanaldi bat
Eguna:
bertan eskaintzeko. “Ondoen
, ostirala.
Abuztuak 12
kontserbatutako gipuzkoar
arkitekturako bitxietako bat”,
Ordua:
20.00etan.
Arratsaldeko
diote antolatzaileek. Kontzertura joaten diren besaindar zein
ita
Sarrerak:
eskugarai, ba
bisitariek Marina Rodríguez Cusí
elean daude
an ere
et
go
le
Dolarea Hot
bu
n
abostaldiare
mezzosoprano balentziarraren
Musik a Ham
roan).
nt
ze
al
ahotsaz gozatzeko aukera izango
(Kursa
dute. Borja Mariñoren pianoa
Prezioa:
lagun duela, Cusík Guridi eta bere
euro.
15

26

LARUNBATA

L.G. SS-1284-2008

08:00etan.- Euskal Herriko Emakumezkoen Futbol Koparen
finalaurrekoa Loinatz Futbol Zelaian.

IRAILEAN

3

LARUNBATA

10:30ean.- XXIV. Antzizar Igeriketa Sari Herrikoia kiroldegian.

4

IGANDEA

08:00etan.- Mendi irteera: Zumarraga-Beasain. Antolatzailea:
Aizkorri mendizale elkartea.

Beasainmendiko jaiak

11:00etan.- Herri meza.
11:30ean.- Herri krosa.
11:45ean.- Aizkorri Mendizale Elkartekoei ongietorria.
12:30ean.- Herri Kirolak eta bertsolariak.
13:30ean.- Omenaldia.
14:00etan.- Bazkari herrikoia.
16:30etik aurrera: Haur jolasak, bertsolariak, erromeria.
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OSTEGUNA

10

LARUNBATA

12:00etan.- Beasaingo dantzarien irteera San Martin Plazatik.
12:30ean.- Beasaingo dantzariak Igartzan.
13:30ean.- Sagardo eta odolki dastatzea Dolarean.
18:00etan.- Erromeria AIKO taldearekin.
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ASTELEHENA

Adineko pertsonen egunaren ospakizunen barruan jokoak:
toka, igela, musa, punttua, tutea eta seiko jokoak. Izen ematea: irailaren 5etik 8ra arte jubilatuen etxean arratsaldez.
Bakarrik Beasainen bizi eta 65 urte baino gehiagoko pertsonek parte hartu ahal izango dute.
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ASTEAZKENA

19:00etan.- Igartza Beka. 14. sari banaketa. Igartzako jauregian.

18:00etan.- Meza eta Erromeria, txistulariek lagunduta. Loinazko
Ama Birjinaren ermitan.
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9,10,11

16:30ean eta 18:30ean.- Pirritx eta Porrotx pailazoen emanaldia. Antzizar kiroldegian. Antolatzailea: Chernobileko lagunak.
15:00etan.- Txirrindularitza proba: XXX Beasain proba.

OSTIRALA, LARUNBATA. IGANDEA

Igartza-loinaz auzoko jaiak (ikusi eskuko programa)
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LARUNBATA

IGANDEA

Adineko pertsonen eguna Antzizar kiroldegian.
08:00etan.- Mendi irteera: Besaide. Antolatzailea: AizkorrI
Mendizale Elkartea.

Kultura informazio gehiago: www.beasain.net
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