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AZKOITIKO
leku izenak onartuta
Iaz plenoak toponimia hasieraz onartu zuenean, berripa-

pera kaleratu genuen egindakoa azaltzeko, kokatzeke gehi-
tuen leku izenak lokalizatzen laguntzeko eta zuen ekarpe-

nak jasotzeko. 

Orduan adierazi genuen moduan toponimoak jendeak egu-
neroko eginkizunetan lekuak izendatzeko beharretik sortu-
tako izenak dira eta lehengo paisaia eta bizimoduaren berri 
ematen dute. Hortaz, garai bateko lekukoak dira. 

Gure arbasoek toponimoak logika jarraituz asmatu zituzten. 
Lehenik tokiaren ezaugarriak biltzen zuen hitza edo hitz mul-
tzoa aukeratzen zuten, adibidez, aldapa, etxe beltza, gorostia, 
lixiba, gerra,… Ondoren leku hori definitzeko hitza zerabilten, 
esaterako, erreka, txabola, zabaldua, lekua, bidea,… Leku izen 
berria sortuta zegoen: aldapako erreka, etxebeltzeko txabola, 
gorostizabal, lixibalekua, gerrabidea,… Baina, izen hori topo-
nimoa izateko derrigorrezkoa da toki bera izendatzeko beste 
formetatik nagusitzea eta asmatzaileak ez ezik, besteek ere 
ezagutu eta erabiltzea. Sarritan egoera aldatzen zenean, izenak 
irauten zuen eta Gorostizabalen gorostiak aspaldian desager-
tu arren, ez zen izena aldatzen ordurako toponimoa bihurtuta 
zegoelako.

Oraintsu arte mundu guztian horrelaxe funtzionatu dute leku 
izenak. Baina, industrializazioak eta gizarte modernoak pasaiak 
eta inguru fisikoak aldatu ditu. Horrek leku izenengan eragina 
izan du eta askotan desagertu ala oraintsu sortutako izen be-
rriek ordezkatu dituzte ehundaka urte zituztenak.

Gurean toponimoen galera beste herri batzuetan bezain 
bestekoa ez da izan, Azkoitia euskaraz bizi den herria delako 
eta baserri ugari dagoelako jendea bizi dena oraindik. Baina, 
azken berrogei urtetik honako aldaketak handiak izan dira eta 
egun ez darabilguna betirako galtzeko arrisku bizian egonik, 
Udalak toponimia jaso du. Euskararen Legearen arabera da-
gokion eginbeharra bete du: Euskaltzaindia entzun eta gero, 
bere aginte eremuko leku izenak finkatu.  Hortaz, Euskararen 
Akademiak leku izenak euskal grafiaz nola idatzi behar diren 
esan du, horixe baita bere egitekoa, eta plenoak onartu du. 

Idazkera zehaztu da. Ahoskera, berriz, ez. Udala eta Euskal-
tzaindiaren eginkizuna ez delako eta bertako euskalkiak, fone-
tikak eta hitzak edozein hizkuntzatan laburtzeko dugun joerak 
eragiten duelako. Horregatik, izenak betiko moduan esango 
ditugu, baina, idazterakoan euskara jasoan idatziko ditugu, 
azkoitiarrok ez ezik, beste euskal herritarrek ere jakiteko zeri 

buruz ari garen. Horixe da mundu osoan jarraitzen den legea: 
Ele esan arren, Los Angeles idaztea. Era berean, Zebiya diote 
ahoz Andaluziako hiri ospetsuko herritarrek. Baina, denek da-
kite Sevilla idatzi behar dela. Beraz, lehen adierazi dugun be-
zala izenek historia luzea dute ezin dena bat batean puskatu, 
zer pentsatuko lukete Agirre ala Madariaga deitura dutenek 
euren sorlekua diren etxeei Agarre ala Madarixa jarri zaiela 
ikusita? 

Azkoitiko toponimia 2010eko uztailaren 29ko plenoan onar-
tu zen aho batez. Udalbatzak Euskaltzaindiak egindako propo-
samena bere horretan eta osotasunean onetsi zuen. 

Plenoko erabaki horren ondorioz, zenbait leku izen zuzendu 
beharra dago. Horien artean erabilera handiena duten kale, 
auzo, industrialde, baserri eta eremu urbanistikoenak. 

Eremu urbanistikoen izendegia izan ezik, besteak alfabetikoki 
kaleratu dira. Zuzendutako izenak morez daude eta udal biz-
tanleen erroldan euskaraz gaizki idatzitako forma ere lerro 
berean jaso da izena identifikatzeko eta era zuzena eta akas-
duna bereizteko. 

Explicamos el año pasado que los nombres propios de lugar surgen 
de la necesidad de nombrar los sitios en los quehaceres cotidianos. 
Nuestros antepasados para crearlos seleccionaban la palabra o con-
junto de ellas que recopilaban las características del lugar y luego 
añadían a está una palabra para definir el mismo.  Así surgía el topó-
nimo que no era considerado como tal hasta imponerse sobre las 
demás formas para denominar al mismo lugar y generalizarse su uso. 

Los cambios físicos producidos en el entorno en los últimos 40 años 
han repercutido en la toponimía. Motivo por el que Ayuntamiento 
ha optado por recopilarla.  Así ha cumplido lo dictado en la Ley del 
Euskera: Escuchar a la Academia de la Lengua Vasca para establecer 
los nombres propios de lugar de su ámbito de competencia.

La toponimía de Azkoitia fue aprobada en pleno el 29 de julio. Por lo 
tanto, se ha fijado su correcta escritura en euskera culto. La pronun-
ciación no varia, puesto que depende del dialecto del euskera de la 
zona, de la fonética y de la tendencia que existe en todas las lenguas 
para acortar las palabras cuando se habla. 

Esa decición se traduce en cambios que afectan a los nombres de 
calles, barrios, caserios, polígonos industriales y ámbitos urbanísticos. 
Para facilitar su identificación se han coloreado en morado y adjunta-
mos la forma incorrecta recogida en el padrón de habitantes.

2011 - otsaila
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Abarketagileen kalea (oraingo era laburtua: Abarketagileak)

Agirre Lehendakariaren pasealekua (lehen Agirre lehen-
dakaria ibiltokia) 

Aingeru kalea 

Aita Madinabeitia plaza

Aizkibel kalea 

Altuna-Portu kalea (lehen Altuna Portu kalea)

Altzibar etorbidea 

Altzibar plaza

Ama Josefa kalea (lehen Josefa Ama kalea)

Anaitasuna plaza

Aretxabaleta kalea (lehen Atxabaleta kalea)

Atanotarren plaza (lehen Atanotarrak plaza)

Auzmendibidea (lehen Auzmendi bidea)

Azkoitiko Zalduntxoen kalea (lehen Azkoitiko Zaldun-
txoak kalea. Oraingo era laburtua: Azkoitiko Zalduntxoak)

Azpeitia kalea 

Balda kalea 

Balentin Olano kalea (lehen Balendin Olano kalea)

Beidazar kalea 

Bizenta Juaristi plaza

Bizenta Mogel kalea

Bizkargi kalea 

Bizkargi plaza 

Burdinoleta kalea (Danobat eremu urbanistikoko kale 
berria azaroaren 25eko plenoan onartutakoa)

Diego Umantsoro kalea (lehen Umansoroko Diego Aita 
kalea)

Donostia kalea 

Espiritu Santuaren kalea (lehen Izpiritu Deuna kalea)

Floreagaberri plaza (lehen Floreaga berri plaza) 

Guardiakale (lehen Guardia kalea)

Herriko plaza (lehen Herriko enparantza)

Ibaiondo kalea (lehen Ibai-ondo kalea) 

Idiakez kalea 

Ikurriñaren plaza

Inazio Iriarte kalea (lehen Inazio Iriarte margolaria kalea) 

Intsausti kalea (lehen Insausti kalea)

Ipintza auzoa

Iraurgi kalea 

Izarraitz kalea 

Jandonianiz kalea 

Jausoro auzunea 

Jesusen Bihotz Agurgarriaren plaza (lehen Jesusen Bihotz 
Agurgarri kalea. Oraingo era laburtua: Jesusen Bihotza 
plaza)

Joakin Egia kalea 

Joanes Etxeberri kalea (lehen Joannes Etcheberri kalea)

Jose Egino kalea 

Juin

Julio Urkixo etorbidea (lehen Julio Urkijo)

Kale Nagusia 

Nemesio Etxaniz kalea

Nemesio Otaño kalea 

Rikardo Otaño kalea 

San Martin kalea (lehen Martin Deuna kalea)

Santa Klara kalea (lehen Klara Donea kalea)

Tolosa kalea 

Tomas Larraspuru kalea 

Trenbidearen zumardia 

Trino Uria kalea 

Txalonerreka auzoa (lehen Txalon Erreka auzoa)

Ubaiar auzunea 

Ugarte kalea 

Ugarteigarango bidea

Urrategibidea (lehen Urrategi carretera)

Urrategiko Andre Maria plaza (lehen Urrategi Ama plaza)

Xabier Munibe kalea 

Xabier Munibe zumardia (lehen Xabier Munibe zuhaiztia)

Zuatzola kalea (lehen Zuazola kalea)

Kaleak
Kaleak
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Auzoak
Auzoak

Aizpurutxo

Altamira

Astarbe

Bazterretxe (lehen Baztarretxe)

Elgoibarko bidea (lehen Elgoibar carretera)

Elosua 

Elosuko errepidea (lehen Elosua carretera)

Errezola (lehen Rezola)

Estrada

Floreaga (lehen Floreagako auzoa)

Industrialdea

Ipintza

Itsasaga

Izarraitz

Juin (lehen barrio Juin barreia)

Madariaga

Martirieta (lehen Martires)

Olaso

San Joan (lehen San Juan)

San Martin

Santa Klara (lehen Santa Clara)

Santa Krutz (lehen Santa Cruz)

Txerloia

Urrategi

Zumarragako errepidea (lehen Zumarraga carretera)

Eremu urbanistikoak
Eremu urbanistikoak

Herriko lurrak eremu urbanistikoetan daude banatuta. 
Hirigintza eta obretan sarritan darabilgun hitz horietako 
bakoitzari zenbakia ez ezik, leku izena ere badagokio. 

Guzti hori Azkoitiko Hiri Antolaketako Arauen Berraztertzeko-
Berrikusteko agirian dago jasota. Hona hemen eremu urbanis-
tikoak sailkatuta dokumentu horretako zenbakien arabera.  

El suelo del municipio esta dividido en ámbitos urbanísticos reco-
gidos en el Documento de Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Azkoitia. A cada ámbito urbanístico, termino co-
mún en urbanismo y obras, le corresponde un número y nombre 
de lugar. Seguidamente los ámbitos urbanísticos ordenados según la 
numeración del documento en el que se recogen.

1. Hirizarra (lehen Hirigune historikoa)

2. Zabalgunea 

3. San Martin

4. Floreaga

5. Landakaranda (lehen Landakanda)

6. San Martin ermita

7. Jausoro

8. Danobat

9.  Txalonerreka mendebaldea (lehen Txalon erreka 
mendebaldea)

10.  Txalonerreka ekialdea (lehen Txalon erreka ekial-
dea)

11.  Altamira

12.  Etxezuri (lehen Etxe zuri)

13.  Intsausti (lehen Insausti)

14.  Ugarteigaran (lehen Ugarte igara)

15. Santa Klara (lehen Santa Clara)

16. Zabala (lehen Zabale)

17. Balda – Santa Klara (lehen Balda-Santa Clara)

18. Txurruka–Igeldotxiki (lehen Txurruka –Igeldo txiki)

19.  Juin

20. Txerloia (lehen Txerloie)

21. GSB Acero 

22. Industrialdea 

23. Umantsoro (lehen Umansoro)

24. San Joan (lehen San Juan)

25. Basarte

26. Oñedertxo (lehen Oñartxo)

27.  Eginoberri (lehen Egino berri)

28. Portu

29. Gurutzeaga

30.  Ipintza

31. Basarte iparraldea (lehen Basarte norte)

32. Urrategibidea (lehen Urrategi bidea)



4

A
zk

oi
tik

o 
to

po
ni

m
ia

 o
na

rt
ut

a 
   

 A
zk

oi
tik

o 
to

po
ni

m
ia

 o
na

rt
ut

a 
   

 A
zk

oi
tik

o 
to

po
ni

m
ia

 o
na

rt
ut

a 
   

 A
zk

oi
tik

o 
to

po
ni

m
ia

 o
na

rt
ut

a 
   

 A
zk

oi
tik

o 
to

po
ni

m
ia

 o
na

rt
ut

a     

Landa eremuko baserri eta etxeak
Landa eremuko baserri eta etxeak

AIZPURUTXO
Aizpurutxo
Aitubeondo (lehen Aitube ondo)
Apaizetxea (lehen Parroqui-etxea)
Artetxeberri (lehen Artetxe berri)
Artetxezarra (lehen Artetxe zaharra)
Azpiazu
Erdikobenta (lehen Erdiko-benta)
Errazu
Eskola (lehen Eskola etxea)
Etxebeltz (lehen Etxe-beltz)
Ezkidi (lehen Ezkiri)
Gaztelupe
Ibaiondo (lehen Ibai-ondo)
Igaraberri (lehen Igaran-berri)
Igaran
Kamineroetxea (lehen Kaminero-etxea)
Mandabieta
Muntegieta
Panaderia (lehen Panaderi etxea)
San Agustin 
Ubola (lehen Ula)

Urolaetxeberri (lehen Urola etxeberri)
Zubiondo (lehen Zubi-ondo)

ALTAMIRA
Abiola
Agirreportillos (lehen Agarre-portillo)
Altamira
Tallenta (lehen Tallegiñeta)
Telleria (lehen Talleria)
Torreaga

ASTARBE
Aginagalde (lehen Agiñalde)
Aranguren
Arangurenetxeberri (lehen Aranguren-etxeberri)
Arrietastarbe (lehen Arrieta-astarbe)
Astarbeazpikoa (lehen Astarbe-azpikoa)
Astarbegaraikoa (lehen Astarbe-Goikoa)
Astarberdikoa (lehen Astarbe erdikoa)
Erribera
Izagirreastarbe (lehen Izagirre astarbe)
Larrumeaundia (lehen Larrume haundi)
Larrumeberri (lehen Larrume berri)

Industrialdeak
Industrialdeak

Intsausti industrialdea
(lehen Polígono Intxausti Industrialdea)

Basarte industrialdea
(lehen Polígono Basarte Industrialdea)

Bazterretxe industrialdea
(lehen Polígono Bazterretxe Industrialdea)

Juintxiki industrialdea
(lehen Polígono Juin Txiki Industrialdea)

Txerloia industrialdea
(lehen Polígono Txerloia Industrialdea)

Ugarte industrialdea

Umantsoro industrialdea
(lehen Polígono Umansoro Industrialdea)

Euskaltzaindiak dio etxe izenak lotuta idatzi behar direla 
eta tartean marra jartzea gerra aurreko ohitura dela 
egun zaharkituta dagoena. 

Desagertu ala eroritako baserriak zerrendatik kanpo utzi dira. 
Norbaitek horietako bati buruz informazioa nahiko balu, pasa 
dadila euskara zerbitzutik, bertan aukera izango duelako toponi-
mia lanean jasotakoa eskuratzeko. Bestalde, kokapena errazteko 
baserriak auzoka alfabetikoki zerrendatu dira.  

La Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, dice que los nom-
bres propios de casa deben escribirse juntos y sin barra intermedia 
uso desfasado anterior a la guerra. 

Los caserios derruidos o desaparecidos no están incluidos en la lista, 
si alguien deseará información sobre alguno de ellos puede acudir al 
servicio de euskara donde se le facilitará la información recabada en 
el trabajo de toponimia. Para facilitar la localización de los caserios 
estos se han ordenago afabéticamente por barrios.
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Larrumetxikia (lehen Larrume-txiki)

Lertsundi (lehen Lersundi)

Lizardigaña (lehen Lizar-gain)

Lizartza

Lunberritxo

Mendizabal

Torreaga 

Ugaran

Ugarantxo

ELGOIBARKO BIDEA

Baliaras

Burruntzi

Dukekoa

Gorriti

Katuin abeletxea (lehen Granja katuin)

Mekoletaberri (lehen Mekoleta-berri)

Mekoletaundia (lehen Mekoleta haundi)

Olaberriaga

Olaberriagatxo (lehen Olaberritxo)

Olabezeta

Sasibiribil (lehen Sasibil)

Uriaenea (lehen Uria-enea)

ELOSUA

Añadegi 

Aritzederraga (lehen Aritz ederraga)

Aroztondo (lehen Arostondo)

Bega

Bolintxo

Itsasagakorta (lehen Itxasaga-korta) 

Izeia

Korta (lehen Korta-Elosua)

Oskarbi

Txarabazter (lehen Txara bazter)

ELOSUKO ERREPIDEA

Aiztarri (lehen Aizterri)

Androndegi

Egizabal

Egizabaltxo

Etxaustagaraikoa (lehen Etxaosta-goikoa)

Etxaustazpikoa (lehen Etxaosta-azpikoa)
Goenaga
Goenagatxo

Korteta
Madaltzeta (lehen Maltzeta)
Madaltzetaetxetxo (lehen Maltzeta-etxetxo)
Otolabarrena (lehen Otola-barrena)
Otolaburu (lehen Otola-buru)
Otolaerdikoa (lehen Otola-erdikoa)
Otolatorrea (lehen Otola-torre)
Urusarri (lehen Urazarri)
Zabaletakamino (lehen Zabaleta-kamino)
Zeleder
Zeledertxo

ERREZOLA

Errezola 

ESTRADA

Estrada

FLOREAGA

Aretxabaleta (lehen Atxabaleta)

Huesca

Larraitz

Olaitz

Txurruka etxea

IPINTZA

Ibarguren

Ipintza

ITSASAGA

Itsasaga (lehen Etxesaga)

IZARRAITZ

Aginaga (lehen Aguinaga)

Aginagaberri (lehen Aginaga berri)

Agirrearanazpikoa (lehen Agarre-azpikoa)

Agirrearangaraikoa (lehen Agarre goikoa)

Agirretxo (ehen Agarretxo)

Aizpuruenea (lehen Aizpuru-enea)

Apalsagasti (lehen apasagasti)

Aranaga

Arangoiti

Argarainazpikoa (lehen Argarain azpikoa)

Aritzaga

Atalaieder (lehen Atalai-eder)

Atano 

Baldatxo
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Errekalde (lehen Recalde)

Etxeberritxo

Etxegarate (lehen Etxe-garate)

Etxegarateberri (lehen Etxe-garate-berri)

Gaintzaberri (lehen Gaintza berri)

Gaintzatxikia (lehen Gaintza-txiki)

Gaintzaundia (lehen Gaintza-haundia)

Gantzarain (lehen Ganzarain)

Goikoetxea (lehen Goiko-etxe)

Iparragirre (lehen Iparraguirre)

Itxaropen etxea

Izarpe etxea

Izpizu

Kaserokoa (lehen Kaserokua)

Larregi (lehen Larregui)

Nordekoa (lehen Nordekua)

Olano

Pikoaga

Uriaetxea (lehen Uria etxea)

Urkiolegi (lehen Urkiolegui)

Urruzola

Zumetabekoa (lehen Zumeta azpikoa)

Zumetagoikoa (lehen Zumeta-goikoa)

JUIN

Juin 

Juinandia (lehen Juin haundia)

Juintorrea (lehen Juin torre)

MADARIAGA

Aitolazarra (lehen Aitola-zarra)

Aldazabal

Apaizetxea (lehen Madariaga apaiz-etxea)

Aranbarri

Arozpide (lehen Arrospide)

Arrumearrate (lehen Arrumarrate)

Artiazelai (lehen Artia-zelai)

Bentatxuri (lehen Benta-txuri)

Bentazarra (lehen Benta-zarra)

Buenosaires (lehen Buenos Aires)

Gazteluaga

Izagirremadariaga (lehen Izaguirre Madariaga)

Izargain (lehen Izar gain)

Kataolatzagaraikoa (lehen Kataolatza goikoa)

Larrazkandagaraikoa (lehen Larraskanda goikoa)

Larrazkandazpikoa (lehen Larraskanda azpikoa)

Lertsundi (lehen Lersundi)

Lizardi

Luberiaga

Madariagaberri (lehen Madariaga berri)

Madariagazarra (lehen Madariaga zarra)

Madariagazpikoa (lehen Madariaga-azpikoa)

Mokoroaundia (lehen Mokoroaga aundia)

Ondarroa

Otaerre (lehen Otarre)

Urkidigoikoa (lehen Urkidi-goikoa)

Zabala (lehen Zabale-Madariaga)

MARTIRIETA
Agirreberria (lehen Agarre berri)

Agirrezabal (lehen Agarre zabal)

Agirrezarra (lehen Agarre-zahar) 

Aitube (lehen Aittube)

Altzarte

Ameztia (lehen Amesti)

Amusategi 

Arrietaetxetxo (lehen Arrieta etxetxo)

Arrietamunoa (lehen Arrieta muno)

Arrietarratza (lehen Arrieta-arraza)

Arrizabalaga

Egurrola

Epeldeazpikoa (lehen Epelde-azpikoa)

Epeldegoikoa (lehen Epelde-goikoa)

Eskoletxea (lehen Eskola-etxe)

Imuntzo etxea

Irisarri (lehen Irizarri)

Isueta (lehen Izueta)

Jibraltar (lehen Gibraltar)

Korta

Kortaberri

Lapazaran

Martirieta (lehen Martires)

Mendizabal

Monte (lehen Montte)

Otsalarre (lehen Otzolarre)

Sustetabarrena (lehen Susteta-barrena)

Sustetaerdikoa (lehen Susteta erdikoa)

Sustetagoena (lehen Susteta-goena)
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Umantsoro (lehen Umansoro)

Urteagaberri (lehen Urteaga-berri)

Urteagatxo 

Urteagaundia (lehen Urteaga haundia)

Zendoia

OLASO
Aizpuru

Albitzuri (lehen Albizuri)

Beata

Iraolatzatorrea (lehen Iraolatza torre)

Olaso

Olasoberri (lehen Olaso berri)

Olazabal

Txulonekoa (lehen Txulueta)

Zuatzolarratza (lehen Zuazola-arraza)

Zuatzolatorrea (lehen Zuazola-torre)

SAN JOAN

Etxezuri (lehen Etxe-zuri)

Larramenditorrea (lehen Larramendi-torrea)

Sanjoanzar (lehen San Jun-zar)

Tokialai (lehen Toki-alai)

SAN MARTIN

Gurutzeaga (lehen Kurutzeaga)

Gurutzeagaberri (lehen Kurutzeaga berri)

San Martin ermita (lehen San Martin dorrea)

SANTA KLARA

Larrañagaberri (lehen Larrañaga berri)

Ubaiarberri (lehen Ubaiar-berri)

SANTA KRUTZ

Agirrebasarte (lehen Agarre-basarte)

Agirrebasarteberri 

Apaizetxea (lehen Apaiz etxea)

Aranburu (lehen Aramburu)

Arume

Arumegaña (lehen Arume-gain) 

Balentziaga (lehen Balenciaga)

Basarte

Illarraga

Jandonianiz

Jauregi

Kaminoberri (lehen Kamiño berri)

Laranja

Laranjaberri (lehen Laranja berri)

Larrañaga

Munategi

San Jose egoitza (lehen Residencia San Jose)

Santakruz komentua (lehen Convento de Santa Cruz)

Santakruzberri (lehen Santa Cruz berri)

Santakruztxiki (lehen Santa Cruz Txiki)

Tabira 

Ugarteigaran (lehen Ugarte-igaran)

Zabalotegi (lehen Zabalotegui)

TXERLOIA

Txerloia 

URRATEGI AUZOA

Azalgorreta

Eginozarra (lehen Egino zarra)

Egurbide

Egurbideola (lehen Egurbide-ola)

Eguzkitza

Errazti (lehen Errasti)

Etxeberria (lehen Etxe-berri)

Goñatibia (lehen Oñatibia)

Irizarkonde (lehen Irizar-konde)

Irizarraundia (lehen Irizar haundi)

Irizarretxetxo (lehen Irizar-etxetxo)

Izagirretorrea (lehen Izarre-torre)

Izarrejandalo (lehen Izarre-jandalo)

Koroategi

Kortatxo

Oiangurenazpikoa (lehen Oianguren azpikoa)

Oiangurengaraikoa (lehen Oianguren-goikoa)

Olaran

Oñeder

Oñederberri (lehen Oñeder berri)

Ormaolagaraikoa (lehen Ormola goikoa)

Txomingorri (lehen Txomin gorri)

Ubegietaberri (lehen Uitte berri)

Ubegietagoena (lehen Ubeguieta-goikoa)

Ubegietatxo

Ubegietaundia (lehen Ubegieta-haundi)

Ugartegoikoa (lehen Ugarte-goikoa)
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Urrategiberri (lehen Urrategi berri)

Urruzeluz (lehen Urruzulus)

Uzinazpikoa (lehen Uzin azpikoa)

Uzingaraikoa (lehen Uzin-goikoa)

Zabala (lehen Zabale)

Zabaletaberri (lehen Zabaleta berri)

Zabaletagaraikoa (lehen Zabaleta goikoa)

Zabaletazpikoa (lehen Zabaleta-azpikoa)

Zubiaurre (lehen Zubi aurre)

Zukiazu

ZUMARRAGAKO ERREPIDEA

Aldatxarren

Errotaberri (lehen Errota-berri)

Oiararte (lehen Oiarte)

Olotzaga

Herriko hizkerak interneten entzungai
Herriko hizkerak interneten entzungai

Euskal Herri osoan 2003tik martxan dagoen Ahotsak egi-
tasmoko partaide da Azkoitia. Deba bailarako Badihar-
dugu Euskara Elkartea da egitarauaren sustatzailea eta 

helburua da adineko euskaldunak elkarrizketatzea bideoz, herri 
hizkerak, ohiturak, lehengo bizimodua eta ahozko ondarea jaso 
eta interneten jartzeko.

Udalak  aipatutako elkartearekin lan hori egiteko kontratua si-
natu zuen 2008ko maiatzean, ordu arte Azkoitiari buruz jasota 
zegoen bakarra zen Koldo Zuazoren ikasleek Euskal Filologian 
egindako grabazio dialektologikoak eta Azkoitiko euskerie li-
burua.

Bestalde, Azkoitia izaera berezia duen herri euskalduna da. Hiz-
kerari dagokionez, mugako euskalkia dugu. Elosua eta Madariaga 
auzoetan, adibidez, bizkaierarekin batera bizi gara. Horren on-
dorioz, hiztun asko eta onak ditugu adinean aurrera doazenak. 
Altxor horiek gordetzeko grabazioak egiteari ekin genion.

Horretarako, lehendik eginda zeuden grabazioak jaso, digitalizatu 
eta datu-basean sartu genituen. Ondoren sexu, auzo, pentsae-
ra, lanbide… ezberdinetako lagunei elkarrizketak egin zitzaien 
bideoz. Jarraian zinta horiek minutuz minutu gaika laburtu ziren. 
Gero horietatik pasarterik interesgarrienak transkribatu ziren. 
Azkenik, bideo-pasarte horiek www.ahotsak.com/azkoitia helbi-
dean zintzilikatu ziren.

Laburbilduta Azkoitiko ahotsak zenbakitan: hizlariak: 46, zintak: 
48, pasarteak: 849, transkribatutakoak: 204,  audioak: 27 eta bi-
deoak: 326.

Eskertuko genuke norbaitek etxean kasetean, kamerarekin, bi-
deorekin,… grabaziorik izango balu, euskara zerbitzura ekartzea 
interneten jartzeko orain arte egindakoarekin batera ahozko 
testigantzak handitzen joateko.

Azkoitiko ahotsak egitasmoko protagonistak edo beraien familiak grabazioa eskuetan dutela aurkezpen egunean.  (Intsausti jauregia 2010.10.27)


