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Estreinatu berri da antzerki denboraldia 
eta datozen asteetan "Erlauntza" edota 

"Etxeko saltsak" taularatuko dira.

"Behar edo kezka bereziak dituzten 
gazteei laguntzea da gure lana, batik 

bat, harreman mailan". 

Antzerkiaz  
gozatzeko ordua

Kale hezitzaileekin 
solasean

 "Herritarrekin oso  
gertuko harremana dugu"

8-9 13

Udalak esku artean du irisgarrita-
suna hobetzeko dauden alternati-

ben azterlana.

Floreaga auzoko 
irisgarritasuna

14-15

Xabier Artola, udaltzainburua:



Si había una intervención urgente 
en Azkoitia era la reforma de las 

instalaciones eléctricas. Los opera-
rios llevan semanas levantando ar-
quetas, reparando cientos de metros 
de cableado y sustituyendo los viejos 
cuadros eléctricos por nuevos depen-
diendo de su estado de deterioro. En 
el municipio hay un total de 47 cua-
dros eléctricos y se intervendrá en 
todos ellos.

Aunque el Ayuntamiento es cons-
ciente de que la ciudadanía demanda 
una mejor iluminación en las calles, 
de momento, se está abordando lo 
más urgente, es decir, la reforma de 
las instalaciones con el fin de garan-
tizar la seguridad y evitar fugas de 
electricidad. “En muchos años no se 
han tocado las instalaciones con los 
riesgos que ello acarrea. Había mu-
cho trabajo oculto por hacer y en ello 
estamos”, explica el director de obra 
Joseba Garmendia.

La pretensión del Ayuntamiento es 
renovar las luminarias y mejorar la 
iluminación pero será en una segun-
da fase. Para ello, ha solicitado a Eu-
ropa una subvención y está a la espe-
ra de la resolución. Únicamente se ha 
mejorado el alumbrado en el polígono 
Ugarte donde se han sustituido 83 lu-
minarias.

Según Garmendia se ha actuado ya 
en 13 puntos desde el mes de julio, 
entre ellos, en los polígonos Ugarte y  
Bazterretxe, en Altzibar y Jausoro, en 
la calle Bizenta Mogel o en Trenbidea-
ren Zumardia. También se ha interve-
nido en Julio Urkixo e Ibai Ondo y lle-
ga el turno a otras zonas de Bizkargi, 
Santa Clara,  Floreaga o San Martín. 
Plazaberri, Plaza nagusia o Iriarte 
Margolaria son los puntos que se han 
dejado para el final. 

El Ayuntamiento destinará 404.845 
euros a la reforma de las instalaciones 
eléctricas. 

Como dato curioso, en Azkoitia hay 
3.251 luminarias con 524 kW de poten-
cia, equivalente a lo contratado por 
150 hogares.

Plazaberri salbuespena

Udalaren asmoa Plazaberri 
berritzea denez, momentuz, 
behin behineko alternatiba 
bat landuko da, lurra bitan 
altxa beharrik ez izateko. 
Plazaberriko esku-hartzea 
etorkizuneko proiektuaren 
arabera geratuko da oraingoz.

UDALA HERRI OSOKO 
INSTALAZIO ELEKTRIKOAK 
BERRITZEN ARI DA
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Javier Zubizarreta Azkoitiko alkatea

Hemos adjudicado ya  los trabajos para la construcción 
del parque cubierto en el parque de Gaztanenea así como 
los de pavimentación de Xabier Munibe kalea para con-
vertir el área en una zona semipeatonal. Se igualarán las 
cotas de las aceras y de la calzada, y se desplazará el bi-
degorri actual hacia el parque para evitar el paso de los 
ciclistas por el túnel de Elkargunea, algo que viene ge-
nerando quejas y con razón, porque quien va subido a la 
bici normalmente no se baja de ella para cruzar el túnel 
haciendo caso omiso a las señales. 

La actuación de Xabier Munibe kalea y la creación del 
parque contribuirán a revitalizar la zona, generando un 
nuevo espacio de convivencia en el propio núcleo urbano. 

Así las cosas, tenemos un encargo para las niñas y ni-
ños de Educación Infantil de cinco años y para quienes 
estén entre 1º y 4º de Primaria: decidir qué juegos ins-
talar en el parque cubierto. Se lo vamos a preguntar y 
podrán votar en la escuela.  Les presentaremos tres pro-
puestas y optaremos por la que más votos obtenga.

Nuestra única condición es que sea un parque inclusi-
vo y que cuente con juegos accesibles y adaptados para 
que nadie se quede sin poder jugar. Será un nuevo es-
pacio de ocio en el que espero verles pronto jugando y 
disfrutando.

DECIDIRÁN  LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS 

Gaztaneneako estalitako parkearen eraikitze lanez 
gain, Xabier Munibe kaleko pabimentazio lanak ere es-
leitu dira erdi oinezkoentzat izan dadin. Alde bietako 
espaloien eta bidearen arteko kotak berdinduko dira eta 
bidegorria parke alderantz tokialdatu. Horrela, txirrin-
dulariek ez dute Elkarguneko tunela zeharkatu beharrik 
izango. Izan ere, tuneletik igarotzerakoan txirrindutik 
jaistea agintzen duten seinaleak egon arren, askotan 
araua ez da errespetatzen arriskuak eta kexak eraginez. 

Xabier Munibe kaleko esku-hartzearekin eta parkea-
ren eraikitzearekin, zonaldea biziberritzea da helburua, 
elkarbizitza gune atsegina sortuz herrigunean bertan. 

Gauzak horrela, betekizun bat dugu HH5 eta LH1-LH4 
adin tarteko umeentzat: parke estalian zer jolas jarri 
erabakitzea. Eurei galdetuko diegu eta eskoletan bozka-
tu ahal izango dute. Hiru proposamen aurkeztuko zaiz-
kie eta aldeko boto gehien jasotzen dituen hura gauza-
tuko dugu.

Guk jarritako baldintza bakarra da parkea inklusiboa 
izatea eta irisgarriak eta egokitutakoak diren jolasak 
egotea inor jolastu ezinik gera ez dadin. Aurki umeak 
gune berrian jolasten eta gozatzen ikustea espero dut. 

HAURREK 
ERABAKIKO DUTE
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Zerbitzuak
Udaltzaingoa

CON LAS BOTAS
Los uniformes generan sen-
timientos opuestos según el 
contexto y las necesidades: 
Rechazo o reparo en quienes 
tienen la carga de la autoría 
de una infracción y alivio en 
quienes esperan una ayuda en 
un momento determinado. La 
misión de la Policía Municipal 
es mantener el orden y hacer 
respetar las leyes. Una tarea 
que no resulta sencilla. 

Dirigir el tráfico, resucitar  ba-
terías, vigilar botellones, abrir 
puertas, detectar la presencia 
de avispas asiáticas, entregar 
en la perrera los perros aban-
donados, tramitar licencias 
para la tenencia de perros 
potencialmente peligrosos, 
concienciar sobre los peligros 
en la conducción, activar 
expedientes, requisar mate-
rial ilegal… son algunas de las 
tareas de las que se encarga 
la Policía Municipal. No todas 
son de su estricta competen-
cia pero estar al servicio de 
la ciudadanía implica a veces 
extender límites. 
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Zerbitzuak
Udaltzaingoa

Esker oneko edo txarreko lana da 
zuena?

Esker on gutxi jasotzen dugu. Pen-
tsatzen dut askotan gustura geratuko 
direla gure lanarekin baina gutxitan 
adierazten dute. Errazagoa egiten 
zaio herritarrari udaltzainen lana 
kritikatzea.
Baita kotxearen bateria martxan 
jarritakoan edo hondakinen edu-
kiontzitik giltzak berreskuratuta-
koan ere?

Denetariko erreakzioak daude. Ba-
tzuk barrutik eta benetan eskertzen 
digute laguntza, baina beste askok 
uste du gure obligazioa dela. Gertatu 
izan zaigu bateria abiarazteko deitu 
eta eskola ordua izanik, trafikoa zu-
zentzen egotea eta hogei minutu barru 
gerturatuko garela esan eta protes-
taka hastea. Ba halakoetan ezin dugu 
bapatean gure lana utzi, lehentasunak 
ditugulako. Isunen aurrean ere oso ja-
rrera ezberdinak ikusten ditugu. 
Isunen gehiengoa zer arrazoik era-
ginda jartzen da?

Isun gehienak jartzen dira gaizki 
aparkatzeagatik eta dokumentazioa 
indarrean ez izateagatik. Azkoitian 
isunak beste herrietan baino mer-
keagoak dira. Arau-hauste arinak ia 
toki guztietan 80 euroko isunarekin 
zigortzen dira eta azkar ordainduz 

CON LAS BOTASpuestas
¿Cómo trabajan las patrullas? 
Hablamos con el  Jefe de 
la Policía Municipal, Xabier 
Artola, quien lleva 21 años en 
las calles de Azkoitia. “Tene-
mos un trato muy cercano 
con la gente. Nos llaman 
hasta para preguntar el 
teléfono de una tienda o de 
un particular o para recupe-
rar las llaves porque se les 
han caído al contenedor de 
basura y allá vamos a echar 
una mano”. 

gero, erdiarekin. Gure kasuan, 40 
eurotik 20ra jaisten da eta isunaren 
izapidetza azken enbargoraino era-
mateak duen lana askotan gehiago 
kostatzen da isunaren kontua bai-
no. Isun arinak 80 eurora igotzea 
ondo legoke.
Kopurua igo da?

Kopurua ez da aldatu. Mila isun 
inguru erregistratzen dira. Lehen 
ez bezala. Eta ikusirik asegururik 
gabe eta ibilgailuaren azterketa 
teknikoa pasa gabe ibilgailu asko 
daudela, ibilgailu horien jabeei ere 
isunak jartzen hasi gara. Asegurua-
ren kasuan Trafiko Zuzendaritzari 
jakinarazten diogu, bere eskumena 
delako. Segurtasun-uhalik gabe ere 
ibiltzen da jendea eta ohartarazi 
behar da ezin dela. Kontzientziazio 
lan bat ere egiten dugu, esaterako, 
eskoletan ikasleekin trafiko arris-
kuen inguruan saioak egin izan 
dira -ondo legoke berreskuratzea- 
eta duela gutxi STOP Accidentes 
erakundeak DBH eta batxilergoko 
ikasleei zuzendutako hitzaldian ere 
parte hartu dugu.
Jendearentzat ez dira ezagunak 
zerbitzu guztiak, ezta?

Ez. Adibidez, trafikoko edo txar-
tel berdeko helbide aldaketak gau-
zatzen ditgugu. Herritarrek ez 

Elkarrizketa
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Zerbitzuak
Udaltzaingoa

daukate trafikoko bulegoetara joan 
beharrik, mesedea da. 
Irrati digitala daramazue. Tekno-
logiak zenbateraino aldatu du zuen 
lan egiteko modua?

Izugarri. Walkie-talkie moduko 
bat erabiltzen dugu eta informazio 
guztia eskura dugu Tetra sistemari 
esker. Ertzaintzaren komunikazio sa-
rean sartuta gaude eta horrek gure 
arteko lana koordinatzen laguntzen 
du. Trafikoko Zuzendaritzaren datu 
baseetara ere sarrera dugu eta be-
raz, matrikula sartzearekin badakigu 
ibilgailu batek bete gabeko agindurik 
duen edo bizilagun batek justiziare-
kin edo epaitegiarekin betebeharrik 
ote duen. 
Ertzaintzarekin elkarlana nolakoa da?

Asko hobetu da. Asko inplikatu da 
Ertzaintza Udaltzaingoari babesa 
emateko orduan ere. Astero biltzen 
gara Azkoitiko eta Azpeitiko udal-
tzainburuak Azkoitiko komisaldegi-
ko nagusiordearekin. Beti dago zer 
hobetu baina bi taldeen arteko harre-
mana estua da. “Hurbiltzailearen“ fi-
gura sortu du Ertzaintzak, hurbileko 
harremanetarako arduradunarena, 
alegia.
Eta Osakidetzarekin?

Osakidetzarekin ez dugu harrema-

nik. Zerbait gertatzen denean SOS 
Deiak-ek Ertzaintzari abisatzen dio 
zuzenean eta Ertzaintzak batzutan 
jakinaren gainean jartzen gaitu eta 
beste batzuetan, ez. 
Zuek herritarrontzat sarritan ez-
kutuan geratzen den errealitate 
baten lekuko zarete. Gatazka alde-
tik nola gabiltza?

Gatazkarik ez dago, ez azpimarra-
tzekorik. Zerbait gertatu izan da bai-
na oso kasu puntualak dira. Egia da 
gauez agresibitateak indar hartzen 
duela. Borroka batean, lehen bietako 
batek min hartzen bazuen, besteak 
atzera egiten zuen. Orain, drogen 
eraginez, burua ebakita eduki arren, 
jarraitu egiten dute.
Droga asko kontsumitzen dute gaz-
teek?

Bai. Guk norbait drogarekin ikus-
ten badugu konfiskatu egiten diogu 
eta salaketa Jaurlaritzara bideratzen 
da. Gazteek oso eskura daukate dro-
ga. Guztion arazoa da eta guztiok in-
plikatu behar dugu hor, udaltzainak, 
gurasoak, tabernak… Inor ez da sa-
laketa jartzera etortzen, inork ez du 
txibatoa izan nahi. 

Lehen jendea ezkutatu egiten zen 
drogatzeko. Orain ez. Terraza batean 
porru bat erretzea “guay”-tzat har-

"Teknologiak asko alda-
tu du gure lana egiteko 
modua. Walkie-talkie 
moduko bat erabiltzen 
dugu eta informazio 
guztia eskura dugu 
Tetra sistemari esker. 
Ertzaintzaren komuni-
kazio sarean sartuta 
gaude eta horrek gure 
arteko lana koordina-
tzen laguntzen du".

"Borroka batean lehen 
bietako batek min har-
tzen bazuen, besteak 
atzera egiten zuen. 
Orain, drogen eraginez, 
burua ebakita eduki 
arren jarraitu egiten 
dute".

34 31
baterías 
cargadas

nidos de 
avispas negras

Desde junio, han 
arrancado 34 baterías. 
No han podido 
conseguir poner en 
marcha el vehículo en 
dos casos.

Desde finales de mayo, 
se han retirado 31 nidos 
de avispas negras.

EN 
CIFRAS
2018
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Zerbitzuak
Udaltzaingoa

tzen da. Jendea oso jarrita ibiltzen da 
eta kanpokoei botatzen zaie errua, 
bertakoak lokaletan sartuta daude-
lako. Guk boteiloia egiten kanpokoak 
harrapatzen ditugu, hain justu, ber-
takoak lokal barruetan daudelako. 
Gurasoek hori ikusi behar dute.  
Koma etilikoak zenbat izan dira?

Aurten ez da gertatu. 2016aren 
amaieran hasi ginen boteiloia debe-
katzen. Urte hartan 7 koma etiliko 
izan ziren. Denak 15-16 urteko neskak 
ziren. Normalean beti neskak dira. Ez 
da mutilek ez dutelako edaten, baizik 
eta neskei normalean koadrilak la-
gundu egiten dietelako anbulategira. 
Mutilak baztarren batean bakarrik 
uzten dira. Adin txikiko bat edaten 
ikusten badugu, protokoloari jarrai-
tuz, gurasoei abisatzen diegu eta bila 
etortzen dira, nahiz eta ez mozkortu-
ta egon. 
Bitartekari lanean adituak zarete-
la esango nuke.

Noski. “La ley del tenderete” deitzen 
diot nik. Bizilagunek euren artean 
arazoak konpondu ezin dituztenean 
guri deitzen digute. Eta bizilagun ba-
tek igual deitzen digu esateko gaizki 
ematen den beste bizilagunak kotxea 
gaizki aparkatuta duela. Horrelakoak 
sarri ikusten dira. 

Eguna arazoak konpontzen igaro-
tzen duzue…

Polita da gure lana. Jendearekin ha-
rremanetan gaude erabat onerako eta 
txarrerako. Gertuko harremana dugu
Askotan aurkitu zara arrisku egoe-
ran?

Azken urteotan ez dut gauez lanik 
egin baina lankideek esaten didaten 
bezala, gauez agresibitatea asko han-
ditu da. Arriskuan ez nuke esango, 
baina tentsio handiko egoeretan as-
kotan aurkitu izan naiz. Atzo bertan 
etxe batera joan ginen bi udaltzain eta 
kale hezitzaile bat. Horrelako kasue-
tan Ertzaintzari abisatzen zaio lagun-
tza emateko. Kasu horietan neurriak 
hartzen dira eta badaezpada modu ja-
kin batean kokatzen gara ero moduan 
ateratzen bada barrutik, biok harrapa 
ez gaitzan behintzat. Labana eta ho-
rrelakoak ez dizkigu inork atera, baina 
txinpartak askotan sortzen dira. Hala 
ere, askotan komentatzen dugu herri 
askotan udaltzainek ezin dutela gu he-
men ibiltzen garen bezala ibili. Gauez 
kale erditik pasatzen gara eta ezin da 
hori toki guztietan egin. 

Baina gure segurtasuna bermatzea 
ere gure ardura da. Horregatik, balen 
kontrako txalekoak ekarriko ditugu  
aurki. 

Armak ere konfiskatu izan dituzue.
Jendea ez da armekin ibiltzen, eta ez 
dadila inor beldurtu, baina egia da 
taberna batean labana eta  aiztodun 
eskumutur amerikar bat konfiskatu 
genituela. Baina salbuespena da eta 
eskerrak.
Formakuntza aldetik zer baliabide 
dituzue?

Asko hobetu da. Ikastaroak nahi 
adina ditugu. Bestalde, plaza ate-
ratakoan praktikatan hasi aurretik 
Arkauten zazpi hilabeteko egonaldia 
egiten da formakuntza jasotzeko. 
Nire garaian ez zen hori egiten, gero 
bi hilabeteko egonaldia jarri zuten 
eta orain zazpi hilabetekoa. Ertzai-
nek bederatzi hilabete ematen dituz-
te baina oso antzerakoa da. Gero ur-
tebeteko praktikak egin behar izaten 
dira. 
Zenbat udaltzain zaudete?

15 gara guztira. Ostiral eta larun-
bat gauetan eta jai bezperatan ere 
lan egiten dugu. Txandak ditugu 
06:00etatik 14:00etara eta 14:00etatik 
22:00etara. Ostiral eta larunbat gaue-
tan txandak dira 22:00etatik goizeko 
06:00etara eta larunbatean sartzen 
denak  goizeko 06:00etatik arratsal-
deko 18:00etara egiten du. Txanda ba-
koitzean hiruzpalau egoten gara beti.

22 14 79
perros 
recogidos

vehículos 
retirados

llamadas 
para abrir puertas

A lo largo de 2018, se 
han recogido 22 perros. 

En 2018 se ha dado de 
baja y se han retirado 
14 vehículos por no 
contar con seguro o con 
la ITV o por abandono.

En 2018, han recibido 79 
llamadas pidiendo que 
acudan a sus domicilios 
para abrir la puerta. 
En cinco casos no han 
podido abrirlas.  
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ANTZERKIAREKIN 
HITZORDUA

“Txikitako lagun koadrila bat asteburu pasa joango da 
landetxe batera beraietako baten ezkon aurreko agurra 
ospatzera. Urteak ordea ez dira alferrik pasatzen eta el-
karren arteko lotura estua sentitu arren, ezer ez da garai 
batean bezala; edo bai...
Asteburu “eroa” izan behar zena, are gehiago erotuko 
da; trapu zaharrak, esan gabeko gauzak, esandakoak, 
alkohola, droga eta erlauntz bat. Esaten da erleak direla 
animalien erreinuan hobekien komunikatzen diren iza-
kiak. Eta dantzan komunikatzen omen dira". 
Sara Cozar, Getari Etxegarai, Itziar Atienza, Aitziber Gar-
mendia, Leire Ruiz eta Naiara Arnedo aktoreek hezur-
mamituko dute komedia. Kepa Errastirena da gidoia eta 
Mireia Gabilondok zuzendua da.

“Greg eta Ginny etxe berean bizi dira. Maitaleak dira 
eta bizimodu zoriontsuan, ustez, sekreturen bat baitago 
tartean, isil-gordean. Ginnyk gurasoen landetxera, bisi-
ta egitera doala esango dio, baina gezurretan ari da. Izan 
ere, Philip, bere maitale sekretuarengana doa, harreman 
sekretua bertan behera utzi behar dutela esateko asmoz. 
Gregek, susmo txarra hartuta, neska laguna segiko du 
eta neskalaguna baino lehen iritsiko da Philip eta Sheila 
bere emaztea, bizi diren landetxera. Ginnyren gurasoak 
direlakoan dago. Ginnyk Philipi aitaren plantak egitea 
eskatzen dio”.
Begoña Bilbaoren zuzendaritzapean partekatuko dute 
oholtza Aitziber Garmendia, Ane Gabarain, Miren Goje-
nola, Mikel Laskurain eta Aitor Fernandino aktoreek. 

Erlauntza Etxeko saltsak

Azaroak 17 – 19:30ean. Sarrera: 8 euro Abenduak 1 – 19:30ean.  Sarrera : 8 euro

“MALKOAK ETA IRRIAK BAIMENIK 
GABE NAHASTEN DIREN KOMEDIA 
MIKATZA”.

ENDREDUZKO KOMEDIA, 
KORAPILOA KORAPILOAREN 
ATZETIK

8 Kontzejupetik

Kultura
Antzerkia



Borobil Teatroaren  
“Jokoz kanpo” antzezlanak 
estreinatu berri du 
aurtengo antzerki 
denboraldia eta datozen 
hilabeteetarako ere bada 
proposamenik. 

“Mundua mundu denetik, eguzkia biraka ari da eta gu 
haren inguruan. Eta dei egiten dio lurrari esnatzeko, 
azaleko zomorroak astindu eta mozorrotzeko.
Mundua mundu denetik, hartzak kobazulora sartzen 
dira neguko solstizioetan eta kilkerrak kanpora atera 
udakoetan. Eta guk dantzatu eta kantatu egiten dugu 
negu zein uda, egin arren euria, atera arren eguzkia, 
apurtu arren zeruan tximista...
Inauterietan, San Joanetan, Gabonetan ohitura zaharrak 
mantendu eta berriak sortzera jolasten dugu. 
Munduak biraka segi dezan. Eguzkiak ez ezik, musuek 
ere biraka jartzen dutelako mundua. Eta musuek biraka 
jartzen gaituztelako gu. Eta zu?”

Urola Erdiko trikitixaren fenomenoa jasotzen duen do-
kumentala lantzen ari dira eta 2019ko udazkenean es-
treinatuko da. TrikiGiro elkartea eta Kulturaz Azpeitiko 
Kultur Kooperatiba ari dira proiektua garatzen hainbat 
norbanakorekin batera, Azkoitiko eta Azpeitiko Udalen 
eta Euskal Herriko Trikitixa Elkartearen laguntzarekin.
Dokumentalak helburu bikoitza du. Batetik ikuslegoaren 
esku jarriko den ikus-entzunezkoa garatzea eta bestetik, 
bailarako trikitixaren protagonisten lekukotza jasotzea, 
etorkizunari begira, artxiboa osatu eta dokumentazioa 
gordetzeko. Ordu askoko lana bilduko da. Halaber, doku-
mentala trikiti munduari pil-pilean eutsi dioten eta eu-
tsiko diotenei eginiko omenaldia ere bada.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots

Trikitixaren  
fenomenoa

Abenduak 29 – 16:00 / 18:30. Sarrera: 6 euro 2019ko udazkenean estreinaldia

MUSUA UROLA ERDIKO TRIKITIXAREN 
FENOMENOA DOKUMENTAL 
BATEAN
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Kultura
Musika



Euskararen erabilpenari buruz 
benetan emaitzak onak dira 
zeren Azkoitian adin esparru 
guztietan igoera egon da eta 
bereziki gazteen artean eus-
kaldunen kopurua altua da. 
Horregatik horrelako aurrera-
pena itxaropentsua ikusita eta 
euskararen egoera hobetzeko 
une egoki honetan baliatu 
behar dugu eta lanean jarraitu 
bere erabilpena areagotzen. 
Kultura arloan, adibidez  eus-
kal taldeen kontzertuak an-
tolatuz; bertsolari nagusi eta 
gazteen txapelketak lagunduz; 
edo euskaraz egindako filmak 
eman, bai Udal aretoetan edo 
kalean eguraldiak uzten due-
nean. Garrantzitsua da baita 
ere Udaletik publizitatearen 
bidez euskararen erabilpena 
laguntzea. 
 
Efectivamente, los resultados 
han sido positivos, ya que, 
respecto al uso del euskera en 
Azkoitia, ha habido un incre-
mento en todas las franjas de 
edad, siendo especialmente 
importante el alto número de 
euskaldunes entre los jóvenes. 
Por ello, con este avance tan 
esperanzador, para mejorar la 
presencia del euskara, tene-
mos que aprovechar este buen 
momento y seguir apostando 
y trabajando en programas 
o proyectos que fomenten su 
uso; en el ámbito de la cultura, 
por ejemplo, fomentando 
más conciertos de música de 
grupos euskaldunes en la loca-
lidad, apoyando la celebración 
de campeonatos de bertsolaris 
tanto de adultos, como de 
jóvenes, o proyectando más 
películas en euskara tanto 
en locales municipales como 
incluso al aire libre cuando el 
tiempo lo permita. Es impor-
tante también que desde el 
Ayuntamiento apoyemos cam-
pañas a favor del uso euskera 
dándoles publicidad.”

Lehendabizi, nola ez, Azkoi-
tiar denak zoriondu, emaitza 
hauek denon artean lortu 
baititugu.

Eta orain zer?
Ba nola ez, aurrerapausoak 
ematen jarraitu beharko 
dugu, hori bai, bakoitzak ahal 
duen heinean.

Adibide batzuk jarriko 
ditugu:
Lehen hitza euskaraz egin, 
gure euskalkitik erderaka-
dak aldendu, (gure gurasoek 
oraingo hondarrari arena 
esaten zioten, gaur egun 
antxintxikeren ordez footing 
edo running entzuten da), 
euskaraz irakurri, irrati-
-telebista euskaraz entzun, 
zenbait tokitan, gure eus-
kalkia galdu gabe, baturantz 
jo, ikasteko bidean daudenei 
laguntza eskaini, 24 ordu 
euskaraz bizitzen saiatu,…
Ziur gaude denok egin 
dezakegula zerbait, beraz ea 
denok egiten dugun ahalegin 
txiki (edo handi) horrekin 
beste aurrerapauso bat ema-
teko gai garen eta hurrengo 
kale neurketan emaitza 
hobeak ateratzen ditugun.
Beraz ein euskeraz lotsa ta 
bildurripe,honelako tokietan 
lotsa eta beldurrik gabe, eta 
behar bada urteren batean, 
erabilera faltagatik, betiko 
esaera zahar hori ahazteko 
kapaz izango gara.
Bai bai, horixe bera!!!   ( “…ez 
dutelako baizik.” bukatzen 
dena). 

NATURALTASUNEZ POZIK

7 puntu pasa gora, ia %69 kale 
erabilera Azkoitian. Pozteko 
datuak, orain dela lau urte-
koak kezkatzeko modukoak 
ziren gisa berean.

Faktore ezberdinak eragingo 
zuten goranzko bide honetan, 
herrian D ereduko eskolatze 
eredu soila egoteak asko 
lagunduko zuen seguruene-
ra (ume eta gazteen arteko 
euskarazko elkarrizketak 
%85etik gorakoak dira) etxe 
euskaldunetan naturaltasu-
nez ematen den tranmisioa-
rekin batera.

Hala ere Azkoitiko EHBILDUk 
herriko talde eta eragi-
leetan erreparatu nahi du 
erabileraren goranzko bide 
honetan erdigunean jarriaz. 
Maxixatzen elkartearen 
lan eskerga, AEKren min-
tzalagun programa edo eta 
Erniarraitz bertso eskola-
ko kideak herrian lanean 
egongo ez balira datu hauek 
ez liratezke berdinak izango. 
Elkarte hauek babes publiko 
egonkorrago bat behar dute 
tartekako zoriontze ekital-
diez gain. Maxixatzenen kasu 
zehatzean adibidez, urte-
roko hitzarmenen sistema 
gainditu eta proiektuari 
egonkortasun eta sendotasun 
handiagoa emango liokeen 
luzera begirako hitzarmen 
egonkorrago bat sustatzea 
lagungarria litzateke.

A, ta ez gaitezen ahaztu, 
badator EUSKARALDIA, izena 
eman al duzu?

Azkoitiko kaleetan euskara-
ren erabilerak gora egin du. 
Zorionekoak gara. Bailara ho-
netan bizi dugun errealitatea 
ez da toki guztietan ikusten. 
Gurean euskara sasoi oneko 
egotea gizarte osoaren meri-
tua da. Herritarrak zoriondu 
eta bide beretik jarraitzera 
animatu behar ditugu. Euska-
rari bihotzarekin begiratzen 
jarraitu behar dugu. 

Kale neurketaren arabera, 
umeak tartean baldin ba-
daude, euskararen erabilera 
indartu egiten da. Gaurko 
haurrak dira bihar euskarari 
eutsiko dioten gazteak. Baina 
badira Azkoitian ere, eskolan 
euskaraz aritu arren, gero 
etxean norekin hitz egin 
ez dutenak. Horregatik da 
garrantzitsua euskararen 
erabilera ahalbidetzen duten 
espazio berriak sortzea. 
Horren adibide da, esaterako, 
Udalaren Mundukoloreak 
programa.  Euskara ez daki-
ten haur etorkinei zuzendua 
dago eta eskolan ikasitakoa 
indartzeko balio die erre-
fortzu gisa. Ume horiek 
AEK-ko irakasleekin biltzen 
dira Kultur Etxean euskara 
praktikatzeko. Etxean euska-
ra erabiltzeko aukera gutxi 
dutenei euskaraz jarduteko 
aukera ematen die egitas-
moak aisialdiko testuinguru 
batean. 
Dakigunok erabiltzea da 
lehenengo baldintza. Ez da-
kitenak euskararen mundura 
erakartzea, bigarrena. Hori 
gabe, euskararen etorkizu-
na kolokan egongo da beti. 
Guztiok geure apurra jartzen 
badugu errazago lortuko 
dugu. Eta oraintxe dugu au-
kera. Euskaraldiarena ariketa 
polita da. Eman duzue izena? 

EUSKARAREN INGURUKO KALE NEURKETAK EMAITZA 
POZGARRIAK EMAN DITU. ETA HEMENDIK AURRERA 
ZER? NOLA EUTSI EDO HOBETU DAITEKE EUSKARAREN 
PRESENTZIA?

EAJ-PNV EH BILDU AZKOITIA BAI PSE-EE

Iritziak 
Alderdi politikoak

10 Kontzejupetik



Euskaraldia

Euskara
Kale neurketa

EUSKARAREN 
KALE ERABILERA-
REN NEURKETAK 

OSO EMAITZA 
ONAK EMAN  

DITU

%7,6
Igo da azkoitiko kaleetan euskararen 
erabilera azken lau urteotan

2014tik 2018ra bitartean, euskararen 
kale erabilera 7,6 puntu igo da. Alegia, 
%61,3tik %68,9ra. Igoera nabarmena 
da, Horixe da uda aurretik justu So-
ziolinguistika Klusterrak eginiko az-
terlanaren ondorio nagusia.
Udalak Euskara Planaren baitan har-
tutako konpromisoetako bat da lau 
urtez behin hizkuntza erabileraren 
kale neurketa egitea. 2014an egin zen 
aurrekoa, beraz, oraingoa bigarrena 
da. Maiatzaren 16tik ekainaren 2ra 
bitartean egin zen galdeketa. Behatu-

tako 4.088 elkarrizketek eta horietan 
solaskide izan diren 10.950 herrita-
rrek osatu dute lagina. 
Inkestaren arabera, adinari dagokio-
nez, erabilera adin guztietan igo da. 
2 eta 14 urte bitartekoetan erabilera 
%77,6 da; 15 eta 24 urte bitarteko gaz-
teetan %84,7; 25 eta 64 urte bitarteko 
helduetan %63,4 eta 64 urtetik gora-
koetan %61. 
Datu interesgarria: haurrak bakarrik 
daudenean %84,4an euskaraz egiten 
dute. 

Zu zer zara ahobizi edo 
belarriprest?
Eman izena:
www.euskaraldia.eus
edo ondorengo guneetan 
horretarako dauden 
kaxetan:

Elkargunea, Udal Liburutegia, 
anbulatorioa,  Floreaga Ikastetxea, 
Xabier Munibe ikastola, Iza-
rraitz Lanbide Heziketa, Azkoitia 
BHI, Txerloia Futbol zelaia, AEK, 
Bizkargi Musika Eskola, udaletxe-
ko harrera, Plaza Ondo Jubilatu 
Elkartea, San Jose Egoitza eta Odol 
Emaileen egoitza. 
Txapa identifikagarriak Torrezuri 
erakusketa azokan banatuko dira 
azaroaren 19tik 22ra.

Kaleetan entzuten dena:

%76,9 Euskaldunak

Ia euskaldunak

Erdaldunak
%9,2 

2018

%68,9 Euskara

Gaztelania

Beste hizkuntza batzuk
%26,5 

%4,6 %13,9  

%61,3 Euskara

Gaztelania

Beste hizkuntza batzuk
%34,4 

%4,3 

2014 Euskara gaitasuna

BADATOR 
EUSKARALDIA!
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Laburrak

Javier Zubizarreta alkateak bilera egin berri du Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegituretako sailburu Arantxa Tapiare-
kin herriko egoera industrialari gainbegirada bat emateko xedez. Al-
kateak hainbat gai izan zituen hizpide, besteak beste, jakinarazi zion 
Azkoitian agortuta dagoela lur industriala baina Arau Subsidiarioak al-
datze lanetan ari dela Udala Izarre Jandaloko lursailak birkalifikatzeko 
eta horrela, arazoari konponbidea eman. Bestetik, Sprilurrek kudea-
tzen dituen Oinartxo industrialdeako pabilioiei irteera nola eman ere 
jorratu zuen alkateak sailburuarekin. Arantxa Tapiak ondo kontutan 
hartu zituen esandakoak eta Azkoitiko enpresen inguruan bere depar-
tamenduak duen informazioa partekatu zuen alkatearekin. 
Halaber, sailburuak bilera aprobetxatu zuen Eusko Jaurlaritzaren ildo 
estrategiko nagusien berri emateko hainbat esparrutan, hala nola, 
nazioartekotzean, digitalizazioan, energia politiketan edota logisti-
kan. Sailburuaren esanetan, hazkuntza jasangarria, humanoa eta in-
teligentea dira oinarriak. Jarritako erronken artean daude 2020rako 
BPGren %25era heltzea industriaren pisua eta %10etik behera jaistea 
langabezia tasa. 

Udalak Gautena-Gipuzkoako Autismoa-
ren Elkartearekin lankidetza hitzarme-
na sinatu du. Azkenaldian autismoaren 
errealitatea hobeto ezagutzeko aukera 
izan dugu Marea Urdina ekimenari es-
ker, baina autismoa pairatzen duenak 
eta senideek urteko egun guztietan bizi 
behar dute gaixotasunarekin. Udalak 
1.100 euroko diru-laguntza emango dio 
elkarteari. Azkoitian 11 pertsona dira 
Gautenaren laguntza jasotzen dutenak.  

Hizkuntza Eskolaren Azkoitiko gela 
desplazatuetan 193 lagunek hasi dute 
2018-19 ikasturtea. Hizkuntzak ikas-
teari ekin diotenen artean 101 emaku-
mezko eta gizonezkok ingelesa hautatu 
dute maila ezberdinetan. Eskolan B1.1, 
B1.2 eta B2  mailak eskaintzen dira in-
gelesean. B2 taldea da jendetsuena 56 
lagunekin. 
Nobedadeen artean, aipatzekoa da 
aurtengo ikastaro eta tituluen eskain-
tza. Izan ere, alemanean A1 mailari A2 
gehitu zaio eta estrainekoz, frantsese-
ko eskolak ematen hasi dira, A1 mailan. 
Frantsesean 30 ikasle hasi dira eta ale-
manean 22 pertsonako bi talde osatu 
dira, 44 lagun guztira. 

Martxan da Mundukoloreak programa. 
Aurtengo ikasturtean LH eta DBHko 
30 neska-mutilek hartuko dute parte. 
Haur etorkinei zuzenduriko egitas-
moa da eta eskola orduez gain, euska-
ra ikasteko eta praktikatzeko errefor-
tzua ematea da helburua. Arratsaldero 
kultur etxean klaseak ematen zaizkie 
AEKren eskutik. Berriki Marijose Arre-
gi Hezkuntza zinegotzia ikasle horien 
gurasoekin bildu  da, batik bat, ohar-
tarazteko programan parte hartzeak 
duen garrantziaz euren seme-alabek 
euskara ikasi eta erabili ahal izateko. 
Aurten gainera kanpo-ekintzak anto-
latuko dira eta euren ikaskideak gon-
bidatuko dira parte hartzera.

JAVIER ZUBIZARRETA ALKATEA ARANTXA TAPIA  
SAILBURUAREKIN BILDU DA

ACUERDO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA 
ASOCIACIÓN GAUTENA

CASI 200 ALUMNOS ESTRENAN 
CURSO EN LA ESCUELA OFICIAL  
DE IDIOMAS

MUNDUKOLOREAK PROGRAMAN  
30 IKASLEK HARTUKO  
DUTE PARTE

12 Kontzejupetik

Udala
Bi hitzetan



Urte luzeetako eskarmentua dute 
Arantzazu Izagirrek eta Miren Elorzak. 

Kale hezitzaileak dira eta euren lana 
zertan datzan azaltzeko eskatu diegu.

Zerbitzuak
Gizarte ongizatea

Arantzazu Izagirre  
eta Miren Elorza,  
kale hezitzaileak

egoten dira. Gu kale hezitzaile izateaz 
gain, Artxamendi topalekuko hezi-
tzaileak izan gara orain arte eta topa-
lekuan egin izan dugu lan. 12 eta 18 
urte bitarteko neska-mutilak hartzen 
ditugu. 12 urterekin ja nerabe txikiak 
dira.
Nola identifikatzen dituzue arazoak 
dituzten gazteak?

Beraien aisialdi ekintzetatik (topale-
ku,ludoteka...) ezagutzen ditugu edota 
Udaleko Ongizate sailetik edo eskole-
tatik jasotzen dugu gazte horien berri. 
Koordinatuta lan egiten dugu. Eskole-
kin hiru hilez behin biltzen saiatzen 
gara eta informazio asko ematen di-
gute. 
Azken urteetan zer aldatu da zuen 
lanean?

Aldatu dira euren jokaerak. Komu-
nikatzeko moduak asko aldatu dira. 
Denak mugikorrarekin ikusten ditu-
zu. Asko ari gara lantzen prebentzioa, 
kontsumoak, internetaren eta sare 
sozialen arriskuak... Adin horretan 
gurasoak nahiz eta oso gainean egon 
gazteak etxean ez ditu gauzak kon-
tatzen eta gurasoak askotan ez dira 
ohartzen. 
Eta zuekin badute konfiantza hori?

Konfiantza lortzen dugu erdian 
gaudelako. Ez gara ez irakasleak, ez 
gurasoak. Gaizki daudenean badakite 
gugana jo dezaketela. Eta noski, gure 
lana guztiz konfidentziala da. Zentzu 
horretan lasai etor daitezke. 
Gurasoekin ere biltzen zarete. Nola 
hartzen zaituzte?

Normalean oso ondo. Oso eskertu-
ta. Gu geu ere amak gara eta laguntza 
guztiak etortzen dira ondo arazo bat 
dagoenean. Zentzu horretan, gura-
soei esango genieke lasai gerturatzeko 
gugana, ez dezatela inolako beldurrik 
izan. Laguntzeko gaude.
Emaitzak positiboak izan ohi dira?

Gehienetan bai, baina porrotak ere 
izan ditugu. Azken urteotan bost bat 
kasu gogorrak izan ditugu. 
Zenbat gazteri lagundu behar izan 
diozue azken urtean?

Azken ikasturtean, gutxi gora behe-
ra 14 gaztek jaso dute gure laguntza 
indibidualki. Eta hiru talde proiektu 
garatu ditugu.
Zer nahi duzue landu aurten?

Sare sozialen erabilera, adibidez, ze-
ren edozer jartzen dute. Ez dira ekar 
ditzazkeen ondorioez jabetzen. Eta 
sexu heziketa ere landu nahi dugu. 
Harrituta geratzen gara zenbat infor-
mazio duten eskura eta ze gutxi daki-
ten ikusita. Ezjakintasun handia dago 
zeren adin horretan etxean ez dute 
ezer galdetzen. Frustrazioa ere asko 
jorratzen dugu adin horietan. Urte ba-
tzuetan asko landu behar izan genuen 
ezetza esatearen garrantzia. 

Prebentzioa, jarrerak, baloreak edo-
ta errespetua lantzen ditugu proiektu 
ezberdinen bidez. 

Kale hezitzaileekin 
harremanetan jartzeko:

kaleheziketa@gmail.com
688 618 112

«BEHAR BEREZIREN 
BAT EDO HITZ EGI-
TEKO BEHARRA DU-
TENEAN BADAKITE 
GUGANA JO DEZAKE-
TELA»

Zein da kale hezitzailearen lana?
Behar edo kezka bereziak dituzten 

gazteei laguntzea. Batik bat, gure lan 
testuingurua da harreman mailan 
zailtasunak dituzten gazteena. Ka-
suen %80an harreman zailtasunak 
egoten dira atzean. 

Lagun talde finko bat izateko zail-
tasunak baldin badituzte, guk jarrai-
bideak ematen dizkiegu, gurasoekin 
bildu... gazte horren garapenenean 
bidelagun izatea da gure eginbeharra. 
Eta proiektu indibidualak edo taldeka-
koak garatzen ditugu behar bereziak 
dituzten gazte horiekin lan egiteko, 
baina esan bezala, nagusiki sozializa-
zioari edo harremanei begira. 
Komunikazioa da zuen tresna nagu-
sia. Gazte bat taldetik kanpo uzten 
dutenekin ere egoten zarete?

Bai. Baina askotan ez da bazterketa 
kontu  bat izaten. Adoleszentea mun-
dua deskubritzen ari da eta agian ez 
du bere tokia topatzen. Adibidez, mu-
tilen kasuan futbola gustuko ez duena, 
galduta geratzen da askotan. Gure hel-
burua da gazte horiek sozializatzea, 
taldeetan sartzea eta taldeko partaide 
izatearen pertzepzioa beregana deza-
tela.
Kalean egiten duzue lan?

Garai batean kale dinamika asko 
garatzen zen baina gaur egungo gaz-
teak ez dira kalean egoten. Lokaletan 

13Azaroa 2018



FLOREAGA AUZOKO IRISGARRITASUNA 
HOBETZEKO URRATSAK EMATEN

Azpiegiturak 
Irisgarritasuna

FASE

01
Floreaga-Zuazola

Presupuesto: 
367.195 euros (sin IVA)

FASE

02
Zuazola-Floreagaberri

Presupuesto: 
310.775 euros (sin IVA)

FASE

03
Sustitución de escaleras por  
rampas en Zuazola

Presupuesto: 
187.112 euros (sin IVA)

14 Kontzejupetik



FLOREAGA AUZOKO IRISGARRITASUNA 
HOBETZEKO URRATSAK EMATEN

Azpiegiturak
Irisgarritasuna

FASE

04
Se recupera el proyecto anterior 
del ascensor en Floreagaberri al 
ser considerado válido

Presupuesto: 
467.220 euros (sin IVA)

Presupuesto: 
385.800 euros (sin IVA)

FASE

05
Izarraitz-Aretxabaleta

El Ayuntamiento tiene ya sobre la 
mesa el estudio de alternativas 

elaborado por LKS para mejorar la ac-
cesibilidad de Florega. Según recoge 
el documento, la solución para todo 
el barrio pasa por la construcción de 
cuatro ascensores, varias pasarelas, 
así como nuevas rampas y pasos de 
cebra. Las intervenciones se dividen 
en cinco fases. 

Presentación pública del estudio  
de alternativas en Elkargunea

Al ser un proyecto de grandes di-
mensiones y no tan sencillo de expli-
car sin la ayuda de material visual, 
el Ayuntamiento presentará el estu-
dio de alternativas públicamente en 
Elkargunea el día 20 de noviembre a 
las 19.00h para todos los vecinos de 
Floreaga así como para el resto de ciu-
dadanos interesados.  Irudietan fase bakoitzari dagokion fotomuntaketa ikus daiteke. Hiru-

garrenean ez ezik, gainontzekoetan igogailuak beharko lirateke.

Dar la solución a Floreaga exige tal 
esfuerzo inversor que requiere una 
exhaustiva planificación de tiempos 
y de costes. El presupuesto total as-
ciende a 1.648.901 euros (sin IVA). Hay 
voluntad de llevar a cabo las actuacio-
nes, de modo que se prevé establecer 
una primera partida económica en 
los presupuestos generales del 2019.
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KULTURA DEPARTAMENTUA –  Tel . 943 857170 / Fax. 943 852140 - kultu@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO PLAZAh Z/G – 20720 AZKOITIA

Argazki erakusketa ikusgai Torre Zuri aretoan

1950-1968
Azkoitiko estanpak «

«

Arroitajauregi Argazki Bildumako irudiek osatzen 
dute Torre Zuri aretoan ikusgai dagoen “Azkoitiko 
estanpak 1950-1968” argazki erakusketa. Udaletxeko 
artxibozaina den Imanol Mujika arduratu da erakuske-
taren antolaketaz. Irudiek orain dela 50 urte inguruko 
Azkoitia eta azkoitiarren bizimodua nolakoa zen era-
kusten dute, orduko testigantza gaur egunera ekarriz. 
Benetako altxorra. 
Erakusketa azaroaren 18ra arte bisitatu ahalko da 
Torre Zuri erakusketa aretoan ostegunetik igandera 
bitartean. 

ORDUTEGIA:
 
OSTEGUN ETA OSTIRALETAN: 18:00-20:00.
LARUNBATETAN: 12:00-14:00/18:00-20:00.
IGANDETAN: 12:00-14:00.


