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2015EKO ABUZTUAREN 15EAN UDALBATZA PLENOAK 
EGINDAKO EZ OHIKO BILKURAKO AKTA  

 
 

4. BILKURA 
 

Azkoitia Hiri Prestu eta Leialeko udaletxean, bi mila eta hamabosteko 
abuztuaren 15ean, eguerdiko hamabi eta erdietan elkartu da Udalbatza Osoa, 
lehenengo deialdian. Ez Ohiko bilkura honetarako deialdia behar bezala egin da 
eta eguneko aztergai zerrendan jarri diren gaiak aztertu eta ebatzi dira. 
 
 

Javier Zubizarreta Zubizarreta Alkate jauna (EAJ-PNV) izan da 
batzarburua, honako zinegotziak bertaratu direlarik: 
 
 

Ana Azkoitia Urteaga A. (EAJ-PNV). 
Nekane Larrañaga Aizpuru A. (EAJ-PNV). 
Miguel Angel Bastida Aranbarri J. (EAJ-PNV). 
Angel Luis Martin Rodriguez J. (EAJ-PNV). 
Sonia Vazquez Tejerina A. (EAJ-PNV). 
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. (EAJ-PNV). 
Maitane Unanue Azkue A. (EAJ-PNV). 
Urrategi Alberdi Garate A. (EH BILDU). 
Idoia Uranga Salegi A. (EH BILDU). 
Jakes Uranga Repulles J. (EH BILDU). 
Ainara Goenaga Andueza A. (EH BILDU). 
Jose Joakin Etxaniz Peña J. (IRABAZI-AZKOITIA BAI). 
 
Ezin etorriak: 
Asier Lizarralde Aramendi J. (EAJ-PNV). 
Jesus Mª Oteiza Carrasco J. (EH BILDU). 
Gaizka Larrañaga Ucin J. (EH BILDU). 
Miguel Pascual Reimundez Milan J. (PSE-EE). 
 
 
Idazkaria: Begoña Garmendia Vazquez, Udal Idazkaria. 
 
 
Alkate jaunak lehenik eta behin bertaratutako guztiei ongietorria eman 

die. Bai Foru Aldunditik, baita hainbat Udaletatik ere gerturatu diren ordezkariei 
eskerrak eman dizkie egun berezi honetan bertaratzeagatik. Honako hauek 
aipatu ditu: 

- Denis Itxaso, Foru Aldundiko Kultura, Turismo, Gazteria eta Kiroletako 
Diputatua. 

- Olatz Peón, Tolosako Alkatea. 
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- Aitor Bereziartua, Azpeitiko Udal ordezkaria. 
- Lander Arregi, Bergarako Udal ordezkaria. 
- Gorka Unanue, Zestoako Udal ordezkaria. 
 
Era berean, Euskalerriaren Adiskideen Elkartetik etorritako guztiei 

eskerrik beroenak eman dizkie, horien artean: 
- Fernando Salazar, Elkarteko Zuzendaria. 
- Juan Bautista Mendizabal, Elkarteko Gipuzkoako Lehendakaria. 
 
Gainontzeko guztiei ere, Alkate ohiei eta herritarrei, eskerrak eman 

dizkie. 
Honela jarraitu du Alkate jaunak: 
 
“Dakizuen bezala Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak 250 urte bete ditu 

eta urteurren horren baitan, eta merezimendu osoz, hainbat herrik omenaldia 
egin dio Elkarteari ekintza desberdinen bidez. 

 
Gure herriaren kasuan gogoan izan behar dugu Intsausti Jauregia eta 

Azkoitiko Udala izan zirela Elkartearen sorreraren lekuko eta lekukotasun 
horren baitan Azkoitiko udal honek ere Elkarteak egindako ekarpena aitortu eta 
eskertu nahi du gaur egingo den ez ohiko udal batzarraren bidez. 

 
Beraz, gehiago luzatu gabe, hasiera emango diogu ez ohiko udal 

batzarrari.” 
 
Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren 

arabera: 
 
 

PUNTU BAKARRA.- EUSKALERRIAREN ADISKIDEEN ELKARTEAR I 
BURUZKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA.  

 
Nekane Larrañaga andreak honako adierazpena irakurri du: 
 

“ERAKUNDE-ADIERAZPENA 
 
Euskalerriaren Adiskideen Elkartea Azkoitiko Intsau sti jauregian sortu 
zen, 1764ko abenduaren 24an, orain 250 urte. 
 
Intsausti Jauregia eta Azkoitiko Udala izan ziren e lkartearen sorreraren 
lekuko. Xabier Mª  de Munibe Peñafloridako kondeak, Joaquin de Eguia 
eta Manuel Ignacio de Altuna ta Porturekin, besteak  beste, antolatzen 
zituzten tertulietan du iturburua Adiskideen Elkart eak. Ilustratu hauek, 
zientzia, artea eta literatura gizarteratzea zuten helburu, hezkuntza 
hedatuz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, hiru euskal l urraldeen arteko 
batasuna estutzea ere helburu zuten, “Irurac Bat” l emapean. 
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XVIII. mendearen bigarren erdialdean krisi ekonomik oari aurre egiteko 
ekonomian berrikuntza sakonak proposatu zituzten et a Europa osoko 
berrikuntzak ekartzen ahalegindu ziren, ikerketan e ta teknologian 
sakonduz. Europako eredua jarraituz, gure lurraldea n erakunde 
ekonomiko bat sortzea bultzatu zuten. Elkartearen i bilbidean hurrengo 
urrats garrantzitsua Bergarako Mintegia sortzea iza n zen. 
 
Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen sorreraren 25 0. urteurren 
honetan, Azkoitiko Udaleko udalbatzak ondorengo era kunde 
adierazpena proposatzen du: 
 

• Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak bere historian gure 
lurraldeari eta euskal gizarteari egin dion ekarpen a aitortzea eta 
eskerrak ematea. 

 
• Azkoitiko Zalduntxoen orduko berrikuntza eta ekintz aile espiritua 

gaur egunean ere premiazkotzat aldarrikatzen ditugu  bizi dugun 
krisiari aurre egin ahal izateko.  

 
• XVIII. mendean bezala, gaur ere, mundura zabaltzear en beharra 

premiazkoa zaigu gizarte bezala aurrera egiteko. Ur teak pasa 
dira, baina orduko eta gaurko kezkak berdintsuak iz aten 
jarraitzen dute. Berrikuntzan eta formakuntzan zute n ilustratuek 
esperantza jarria. Guk bezala. Bide beretik urratsa k ematen 
jarraitzera animatzen ditugu.  
 
 

En el 250 aniversario de La Real Sociedad Bascongad a de los Amigos del 
País, este Pleno del Ayuntamiento de Azkoitia propo ne aprobar la 
siguiente declaración institucional: 
 

• Reconocer y agradecer la aportación de la Real Soci edad 
Bascongada de los Amigos del País a nuestra socieda d. 

 
• El espíritu innovador y de emprendizaje de los Caba lleritos de 

Azkoitia son valores que reclamamos como necesarios  también hoy 
en día para hacer frente a la crisis que vivimos. 

 
• Hoy en día, como en el siglo XVIII, necesitamos abr irnos al mundo 

para el progreso social. Las preocupaciones de aque llos años 
todavía siguen vivos hoy en día. La esperanza de lo s ilustrados era 
la innovación y la formación.  Como    lo son nuest ras.  Les 
animamos a que continúen dando pasos en la misma di rección.”  
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Urrategi Alberdi andreak hartu du hitza eta honakoa adierazi du: “Guk 
benetan eskertzen dugu urte hauetan egindako lana. Pentsatzen dugu guztion 
inplikazioa behar dela mundu justu eta denontzat hobeago baten alde lana 
egiteko eta zuek lan asko egin duzue. 

 
Baina adierazpen honek dio bide beretik urratsak ematen jarraitzera 

animatzen zaituztegula eta ez, bide beretik ez. 
 
Gonbidatzen zaituztegu Francisco Aita Santuaren azken entziklika 

irakurtzera, atal berria da eta denok gonbidatzen zaituztegu irakurtzera. 
 
Bertan dioen moduan bide horretatik lortu duguna honako hau da: “Un 

sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso.” 
Esaten du baita ere: “La alianza entre la economía y la tecnología 

termina dejando fuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos.” 
Baita esaten du: “Arrasan irracionalmente las fuentes de vida.” 
 
Gu pribilegiatu artean gaude baina milioika eta milioika lagun gosez, 

egarriz edo erraz sendatzeko moduko gaixotasunez hiltzen ari dira gaur egun 
eta hori onartezina da. Beraz, bide beretik ez goaz ondo. 

 
Modelo ekonomiko honek dena suntsitzen du, bide berriak bilatu behar 

ditugu denon artean eta hor bai, hor gurekin kontatu. 
 
Guzti horrengatik abstenitu egingo gara.” 
 
 
Jose Joakin Etxaniz jaunak Azkoitia Bai udal taldea ez dela sekula izan 

horrelako ekitaldien oso lagun esan du. Hala ere, gaurko eguna dela eta 
abstentzioa iragarri du. 

 
 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 � Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 

Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue. 
 � Abstentzioak : Urrategi Alberdi Garate, Idoia Uranga 
Salegi, Jakes Uranga Repulles, Ainara Goenaga Andueza 
eta Jose Joakin Etxaniz Peña. 
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Beraz, Udalbatza Osoak Euskalerriaren Adiskideen Elkarteari buruzko 
adierazpen instituzionala onartzea gehiengoz erabaki du. 

 
 
Ondoren, Alkate jaunak onartu berri den adierazpenaren ale bat eman 

dio Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko Zuzendari J.ri, Fernando Salazar J.ri, 
eta hitza eman dio. 

 
El señor Fernando Salazar agradece al Ayuntamiento de Azkoitia en el 

250 aniversario haberse unido al reconocimiento a la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, reconocimiento que extiende a Azkoitia, dado 
que sin los hijos de Azkoitia y su iniciativa no habrían existido ni la Real 
Sociedad misma ni la modernización del País Vasco, la cual tuvo 
transcendencia para el resto del Estado y provincias, quienes copiaron el punto 
de partida de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. 

 
Continúa recordando la inauguración del Palacio Intsausti, sede histórica 

de los tres territorios y de la delegación en Corte, con la presencia del señor 
Ibarretxe y D. Asier Aranbarri así como de otras sociedades económicas 
exponiendo a continuación que siempre que hay una reunión de sociedades 
económicas, la última palabra es la de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País. 

 
La sede de Azkoitia reunió a los vascos, mediante Irurac bat y la 

Delegación en Corte. Es el punto de contacto equidistante para las tres 
capítales, donde han centrado sus actuaciones. 

 
Fernando Salazar recuerda que el Padre Isla defendió a este grupo de 

personas para cambiar el país, por lo que les satisface ser llamados 
Caballeritos, embajadores, y con orgullo siguen luchando por la innovación, 
modificar la situación para salir de la crisis, y llevar iniciativas a diversos 
ámbitos: educación, ciencias, letras, valores humanos, etc. 

 
Remarca que la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País no vive 

en la historia, sino que en la proyección al futuro, ya que la actual trayectoria se 
debe a quienes les han precedido. 

 
Por último el señor Salazar agradece a todos y solicita a D. Juan 

Bautista Mendizabal, Presidente de la Sociedad en Gipuzkoa, que continúe. 
 
 
Juan Bautista Mendizabal jaunak bere aldetik bihotzez eskerrak eman 

ditu. Ohore handia dela dio 250 urte pasa eta gero Elkarteko Lehendakaria 
izatea, Juan Inazio Uria jaunaren eskutik, bera izan baitzen zalduntxoena piztu 
zuen ardatza. 
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Eskerrak eman dizkie Alkate eta udal guztiei, beti izan baitira lagunduak 
udal agintarien, Kultura eta brigadako langileen aldetik. 

 
Aurtengoan 250 urteurrenaren ospakizunetan ehunka ekintza izan 

dituztela aipatu du. Partitura, sinfonia......Azkoitiko izena munduan zehar 
ematen duten 600 pertsonatik gora dira, bai Mexikon, Madrilen baita beste 
hainbat lekuetan ere. 

 
Bascongada.eus web orria ekintza guztiekin dagoela adierazi du eta beti 

dagoela bai Elkartea baita Intsausti Jauregia ere guztientzako zabalik. 
 
Lagun berriak ere badaudela aipatu du, hala nola, Euskal Herriko 

berrikuntza talde guztiak, baita Orkestra ere. 
 
Legebiltzarrak “Derecho civil vasco” jasotzen duen legea aho batez 

onartu duela gogoratu du, Bascongadak eginiko ikerketaren ondoren, 
Kongresuan aurkeztuko delarik urrian. Horrek kolore guztiak daudela esan nahi 
du, aniztasuna dagoela. 

 
20 urte badirela gogoratu du Azkoitikoak zalduntxoak izendatu zituztela 

eta Juan Bautista Mendizabal jaunak domina eman dio Alkate jaunari. 
 
Azkoitiko talde guztiek lagundu dutela esan du eta guztiei eman nahi 

dizkie eskerrak; Parrokia, Dantza taldea, Txistulari taldea, etab. denek musu-
truk aritu direlarik. 

 
Orain liburutegia dela eta jasotze lanetan dabiltzala adierazi du, hainbat 

donazio direla tarte. Dauden altxor guztiak segurtasunez gordetzeko neurriak 
hartzea eskatu du Lehendakari J.k. 

 
Gipuzkoako Foru Aldundiari ere eskerrak eman dizkio bere laguntzarekin 

kapera konpondu ahal izan dutelako, opera sustatu, salón del trono, etab. 
Bertan hainbat ekintzak egiteko gonbitea luzatu du. 

 
Bukatzeko, Elkartearen helburua irakurri du, orain dela 250 urte 

idatzitakoa eta 1. artikuluan jasotakoa. Elkartea oraindik bizirik mantentzeagatik 
Azkoitiko herriari eskerrak eman dizkio eta baita Urrategi Alberdi Alkate ohiari 
ere Alkate izan zenean emandako laguntzagatik. 

 
Intsaustiko ateak zabalik daudela gaur eta betiko esanez, eta guztiei 

eskerrak emanez bukatu du eta udalbatzarrera bertaratutako guztiek Agur 
Jauna abestu dute. 
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Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate andreak bilkurari amaiera 
eman dio, eguerdiko ordu bata bost gutxi direnean eta nik, idazkariak, akta hau 
jaso dut, onartuz gero, Agirien Liburura transkribatuko delarik. 
 
 

ALKATEA       IDAZKARIA  
 
 
 


