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        telefono
interesgarriak

t
interes
UDALA
Zentralita:
943 08 00 80
Kexak eta iradokizunak:
902 54 01 20
Herritarren arretarako bulegoa: 
943 08 00 80
Idazkaritza:
943 85 71 75
Alkatetza:
943 85 71 76
Kontuhartzailetza:
943 85 71 73
Kultura, hezkuntza eta kirolak: 
943 85 71 70
Gizarte ongizatea:
943 85 71 74
Euskara:
943 85 71 75
Hirigintza:
943 85 71 72
Ingurumena:
943 85 71 72
Udaltzainak:
943 85 71 71

BESTE ZERBITZU BATZUK
San Jose egoitza/eguneko 
zentroa:
943 85 13 23
Jubilatuen etxea:
943 85 21 68
Elkargunea:
943 85 25 44
Aizkibel liburutegia:
943 85 08 98
Kultur etxea:
943 85 71 70
KZ gunea:
943 02 6710
Gazte Informazio Bulegoa:
943 02 60 27
Abarketatxo ludoteka:
943 08 38 00
Ertzaintza:
943 08 37 80
Osasun etxea: 
943 007 610
Iraurgi Berritzen:
943 85 11 00
Mankomunitatea
943 85 73 19

• Intxaustiko parkearen erabiltzailea naiz eta pixkanaka-pixkana ikusten 
ari naiz parke honetako kolunpioak nola doazen puskatzen, eta ez diren 
konpontzen, Umeen parkeen mantenu lanak eskasak dira, eta mesedez, 
konponduko al zenituzkete kolunpioak? Eskerrikasko. 

  Udalak badu partida bat haur parkeen mantenua egiteko eta brigadak, 
normalean, hilero gainbegiratzen ditu herriko jolas parte guztiak, konponketak 
egiteko. Halere, konturatu gara orain arte jarritako baliabideekin ez dugula 
zerbitzu egokia ematen, eta horregatik, Denon Herrixen partaidetza prozesuan 
haur parkeak konpontzeko partida indartzeko aukera jarri genizuen mahai 
gainean herritarrei, beste aukera askorekin batera. Bozketa horretan, ordea, 
bosgarren gelditu zen partida hori indartzeko aukera. Halere, jakitun gara 
haur parkeak hobeto zaintzen joan behar dugula, eta sendotu egingo ditugu 
horretarako beharrezko baliabideak eta ahalegin berezia egingo dugu alor 
horretan. Espero dugu ahalegin horrek bere emaitza ematea eta 2015ean haur 
parkeen egoera dezentez hobea izatea. 

 Azkoitiko Udala

• Iluntzen duenean Plaza Berri oso triste egoten da, argitasun falta handia 
dagoelako. Orain dela urte batzuk aldaketak egin ziren, baina emaitza 
ez da nabari. Plaza Berrin bizi garenon artean askotan komentatu dugu 
arazoa, eta uste dut bestelako herritarrak ere jabetu direla.  

  
 Orain bi urte Plaza Berriko argiteria aldatu genuen, LED motako argiak 

jartzeko. LED motako argi horiek besteak baino argitasun apalagoa ematen 
dute, bai ingurumenarentzat bai udal ekonomiarentzat hobeak dira, kontsumo 
gutxiago egiten dutelako. Halere, orain bi urte, aldaketa hori egin genuenean 
kale horretako argi maila neurtu egin genuen, eta azterketa haren arabera, 
legeak ematen duen gutxienekoa baino %30 gehiagoko mailan zegoen Plaza 
Berri. Halere, zure eskaria kontuan hartuko dugu, eta bai gune horretako bai 
herriko beste batzuetako argiteria maila berriz aztertuko dugu, eta emaitza 
horiek eskuan, hartu beharreko neurriak hartuko ditugu.

 Azkoitiko Udala

• Ez dut ulertzen banatzen den aldizkari, informazio txosten edota 
propagandako materialarena. Denbora guztian ari gara hitz egiten 
birziklapena, berrerabilpena, hondakina, kostuak..... eta buzoietara 
iristen zaigun idazkien materiala guzti horren kontrakoa da, adibidez 
KONTZEJUPETIK, GARBI eta bereziki umeak lantzen duten AGENDA 21.

 
 Zuk aipatzen duzun kontu horretan ez zaizu arrazoirik falta, baina hor bi 

kontuk egiten dute talka eta erabakia ez da erraza: batetik, zuk esanda 
bezala, ahalik eta hondakin gutxien sortzearena dago, baina bestetik, 
herritarren informaziorako eskubidea eta gardentasuna daude, eta hori ere oso 
garrantzitsua da. Egia da gaur egun Internet eta bestelako teknologia berriek 
papera gutxiago erabilita herritarrak informatzeko aukera eskaintzen dutela, 
baina oraindik asko dira teknologia berri horiek eskura ez dituzten herritarrak, 
eta horiek ere udal informazioa jasotzeko eskubidea dute. Dena den, jakinarazi 
nahi dizugu Udalak banantzen dituen esku-orri, aldizkari, kartel nahiz bestelako 
euskarrietan beti birziklatutako papera erabiltzen duela, ingurumenari egiten 
zaion kaltea ahalik eta txikiena izateko. 

 Azkoitiko Udala
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Pako-Pakok Azkoitiko kontu asko dakizki, 
baina ez denak. Izan ere, ezinezkoa da gogoan 
izatea hainbeste gertakari, pasadizo eta herriko 
pertsonaien izenak. 

Horregatik, kontatu Azkoitiko pasadizo bat,  
gertaera bat edo erakutsi etxean duzun argazki 
zahar hori Pako-Pakori. Herritarrok bidalitako 
gutunak eta argazkiak ere tarte honetan 
argitaratuko ditugu.

Kontatu Pako-Pakori:
- Kultura bulegoan, udaletxeko 3. solairuan.
- kultu@azkoitia.net-en bidez.

Pako-pako quiere recopilar fotografías e his-
torias antiguas. Envíale las tuyas al Departa-
mento de Cultura (3º piso del ayuntamiento) o a 
kultu@azkoitia.net.

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!

Azkoitiarrak orfeoian

Euskalerriaren Lagunen Elkarteak 250 urte betetzen 
dituela eta, kontzertua eman zuen Donostiako Orfeoiak 
iragan azaroaren 8an Azkoitiko parrokian. Eta ekitaldi 
horrekin batera, honako argazki hau berreskuratu du 
Jexux Arrietak.

1940koa da argazkia, eta bertan, Donostiako Orfeoian 
abesten zuten azkoitiarrak ageri dira. Zutik, ezkerretik 
hasita, Agustin Irureta eta Antonio Egino. Behean, berriz, 
Periko ‘Artxaixe’, On Benigno Arrieta eta On Telesforo 
Cuende. Argazkia Granadan (Espainian) dago aterata, 
Orfeoiak han emandako kontzertu baten aurretik. 

On Benigno osaba zuen Jexux Arrietak, eta horregatik 
du gordeta argazki hau. Gogoratzen da nola Antonio 
Egino bereziki abeslari ona zen eta tenore bakarlari gisa 
ibiltzen zela Donostiako orfeoian. Eta badu Eginoren 
inguruko anekdota bat ere: On Benigno Martirietan 
egoten omen zen apaiz, eta irrati bat oparitu omen 
zioten hango egonaldia arintzeko. Eta Eginok egun 
haietako batean kontzertua omen zuen Valladoliden 
(Espainian). “Ba abestu aurretik hala esan omen 
zuen mikrofonoaren aurrean: hau entzungo al du on 
Benignok Martitten irrati bidez?”. 

Boskote hau oso musikazalea zela gaineratu du 
Arrietak, eta Donostiako orfeoian ez ezik, Bergarakoak 
ere ibiltzen zirela gaineratu du. Eskerrik asko, Jexux 
Arrieta, altxor hau berreskuratzeagatik!

Los azkoitiarras Agustin Irureta, Antonio Egino, Periko 
‘Artxaixe’, Don Benigno Arrieta y Don Telesforo 
Cuende, miembros del orfeón donostiarra, en una foto 
sacada en Granada.



Herria txukundu eta azpiegiturak 
mantedu edo hobetzeko lanak egiten 
ari da Udala. Hona hemen azken 
hilabeteetako herri-lan garrantzitsuenak:
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herriko obra eta hobekuntzak - Herri-lanak

Elkargunearen etxabean azken 
lanak egiten ari dira langileak. Azken 
ukituak amaitzen ari dira, Gabonetako 
oporraldia bukatzerako guztia prest 
egoteko. Izan ere, ordurako aldatuko 
dira lekuz musika eskola, banda 
eta herriko musika taldeak, eta 
oporren bueltan martxan izango da 
Musikagune berria.

1.000 metro koadro inguruko eremua 
hartuko du eremu berriak, eta hiru 
gune izango ditu: bata musika 
eskolarentzat, bestea bandarentzat 
eta hirugarrena musika taldeentzat. 
Gune hauetako bakoitzak bere 
sarrera izango du, baina aldi berean, 
barrutik elkarrekin lotura izango dute; 
esaterako, bandaren gunea musika 
eskolako orkestrak ere erabiliko du. 
Izan ere, Musikagunea azpiegituretatik 
haratago doan proiektu bat da: 
musika alorrean ari diren azkoitiarren 
arteko elkarlana sortzeko helburua du.

Musika eskolak hartuko du zatirik 
handiena: guztira 750 bat metro 
kuadro izango ditu, eta 38 gela, 
guztiak intsonorizatuta. Musika 
bandak, berriz, 130 metro koadroko 
gela izango du entseguetarako, biltegi 
eta sarrerako bulego batekin batera. 
Azkenik, musika taldeek entseatzeko 
guneak 110 metro koadroko eremua 
hartuko du. Hiru entsegu gela eta 
komun bat izango dituzte han.

Dagoeneko gela guztiak eginak 
daude, eta azpiegitura berriak hartu 

du izango duen itxura. Lan guztiak 
amaitzeko, ateak eta zorua jartzea 
eta margotzea falta da. Hori amaitu 
bitartean, gunearen erabilera adosten 
ari da Udala eragile guztiekin.

Musikagunea herritarrekin elkarlanean 
egindako proiektua izan da. Musika 
eskola, banda eta herriko taldeak 
aspalditik ari ziren azpiegitura egoki 
eske, eta eskari horri nola erantzun 
erabakitzeko eurekin batera egin du 
lan Udalak. Proiektua elkarlanean 
diseinatu zuten, bakoitzaren beharren 
arabera, eta erabilera arauak ere 
elkarlanean ari dira adosten. 

Las obras del Musikagune han 
entrado en su última fase, sólo 
queda colocar las puertas de las 
aulas, poner el suelo y dar la última 
mano de pintura. Está previsto que 
dichos trabajos terminen durante las 
vacaciones de Navidad, ya que la 

Musikagune berria, estreinatzear
Gabonetako oporrak amaitzerako lekualdatzea egitea espero da

Gune berriak 1.000 
metro koadroko eremua 
du eta 750 musika 
eskolarentzat izango dira



Basarte industrialdea txukuntzeko lanak urtarrilean 
hasiko dira.

musika eskola, la banda y los grupos 
de música quieren hacer el traslado 
antes de que vuelva a comenzar 
el curso. El Musikagune tendrá 
una superfi cie de 1.000 metros 

cuadrados, y estará repartida en tres 
zonas: una para la musika eskola, 
otra para la banda y una tercera para 
los grupos de música del municipio. 
Las tres zonas tienes su acceso 

propio, pero están interconectadas 
entre ellas, ya que el objetivo de este 
espacio  es estrechar la colaboración 
y crear sinergias entre los agentes 
musicales del municipio.
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Azkoitiko eta Azpeitiko udalek Basarteko industrialdea konpontzeko akordioa sinatu dute, eta ondo bidean, lanak 
urtarrilean hasiko dira. Gasolindegitik ‘Leandro Talleres’ arteko errepidea konponduko dute, bertako enpresa eta 
langileen eskaerei erantzunez. 

70.427 euroko aurrekontua izango dute lanek; Azkoitiko Udalak %68,30 ordainduko du, eta, gainerakoa, Azpei-
tikoak, bere garaian industriaguneko lanak portzentaia horretan ordaintzea adostu zutelako orduko udal gobernuek. 
Lanak lizitatzeko prozesua irekita dago jada: hilaren 10ean amaitu zen proiektuak aurkezteko epea, eta orain, propo-
samenak aztertzen ari dira. Behin lanak lizitatuta, urtarrilean hasiko dira egiten, eta hilabeteko exekuzio epea izango 
dute. Beraz, otsailean amaitzea aurreikusten da. 

Los Ayuntamientos de Azkoitia y Azpeitia han fi rmado un acuerdo para renovar el poligono de Basarte. Las obras tienen un pre-
supuesto de 70.427 euros, y está previsto que terminen en febrero.
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albistea - Sozio-ekonomia

Iraurgi Berritzenek eskualdeko gazteak eta enpresak ha-
rremanetan jarri nahi ditu, gazteak praktikak bertan egin 
eta bertako errealitatetik ikasteko. Horretarako, Mondra-
gon Unibertsitateko Enpresen Zuzendaritza eta Admi-
nistrazioan Graduko ikasle guztiek Alternantzia gradua 
hasiko dute, eta Iraurgi Berritzenek alor hori eskualdeko 
enpresetan lantzeko aukera eskainiko die.

Ekintzailetza sustatu eta laguntzeko Iraurgi Berritzenek 
dituen diru-laguntzak eskatzeko epea abenduaren 
1ean amaitu zen, eta guztira 38 proiektu / eskaera 
desberdin jaso dira. Iraurgi Berritzenek 150.000 euro 
ditu proiektu berritzaileei laguntzeko, eta 38 proiektu 
horiek aztertu beharko ditu orain nori eta zenbat eman 
erabakitzeko.

Enpresetan barne ekintzailetasuna sustatzeko egitasmoa garatu du Eusko Jaurlaritzak, eta Urola Erdian Iraurgi 
Berritzenek bultzatuko du proiektua, Bic Berrilan, Saiolan eta beste eragile batzuekin elkarlanean. Proiektua barne 
ekintzailetza sustatzeko aukera eta interesa duten 50 langiletik gorako industria enpresei zuzenduta dago.
El Gobierno Vasco ha desarrollado un programa para impulsar el emprendizaje dentro de las empresas e Iraurgi Berritzen será la 
encargada de implantar ese proyecto en la comarca

Proiektuaren helburuak honakoak dira: 

• Negozio berrien sorrera erraztea eta bizkortzea. Abian 
diren enpresen gaitasunetatik abiatuta, lehiakorrak eta 
sostengarriak diren enpresa ekimenen sorrera areagotu 
nahi da eskualdean.

• Bertako enpresa ehuna gaitu nahi da, enpresa barrutik 
jarduera ekintzailea sustatuta.

• Bide horretan, adituen formazioa eta laguntza eskaintzea. 

Hiru fasetan jarriko da martxan proiektua:
1. Fasea: 
Praktika egokiei buruzko jardunaldiak eta esperientzia 
trukatzeko saioak egingo dira enpresa eragileekin. Horrez 
gai, gaitzeko mintegiak ere egingo dira, prestigio handiko 
adituekin. 

2. Fasea: 
Enpresa laguntza aurreratua: enpresekin banakako lan-
prozesua egingo da barne ekintzaletzaren kudeaketan 
eta proiektu zehatzetarako negozio-eredu lehiakorretan 
oinarrituta. 

Fase honen hasieran estrategia eta barne kudeaketari 
buruzko laguntza eskainiko zaie enpresei eta ondoren 
proiektu zehatzen konfigurazio, azelerazio eta 
garapenerako adituen laguntza. 

3. Fasea:  
Proiektu berrien ebaluazio eta sendotzea: Emaitzen eta 
ikasitakoen azterketa egingo da. 

Iraurgi Berritzen actuará como intermediario entre las/los estu-
diantes de empresariales de la Universidad de Mondragón y las 
empresas de la comarca para que puedan realizar practicas en 
ellas. 

Se han presentado 38 proyectos a las ayudas que Iraurgi 
Berritzen ofrece para impulsar el emprendizaje. El plazo para 
entregar los proyectos terminaba el 1 de diciembre y la partida 
de las subvenciones es de 150.000 euros.

Barne ekintzailetasuna
sustatzeko erronka
Bailarako enpresetan barne ekintzailetasuna sustatzeko 
Eusko Jaurlaritzaren programa berezi bat bideratuko du Iraurgi 
Berritzenek.

Gazteak eta enpresak 
harremanetan

38
proiektu ekintzaile



INTUR nazioarteko turismo azokan.  Bailarako turismo eskaintza INTUR nazioarteko azokara eraman berri du 
Iraurgi Berritzenek. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin duen hitzarmena baliatuta, erakunde horrek jarritako gunean egon 
da ikusgai Urola Erdiko turismo eskaintza. Valladoliden (Espainia) egin zen azoka hori, eta azokaz gain bestelako 
ekintzak ere egin ziren: esaterako, 20 touroperadorerekin “workshop” formatuan eginiko merkaturatze turistikorako 
ekintza bat, eta han ere parte hartu zuen Iraurgi Berritzenek. Bertan turoperadore bakoitzari eskualdeko eskaintzaren 
inguruko informazioa emateko aukera izan zuen. 
Iraurgi Berritzen ha estado recientemente en la feria internacional de turismo Intur presentando la oferta turística de la comarca.

Garapen proiektuak, 
eragileekin 
elkarlanean

Enpresen eta 
berrikuntzaren 
zerbitzura

albistea - Sozio-ekonomia

Berrikuntza Teknologiko Proiektua:
Eskualdeko enpresa handien taldea. Industria 4.0 
eta joera teknologiko berrien gauzapena elkarlanean 
aztertzen dihardute gaur egun sarean, IK4 Teknike-
rren laguntzaz.

Enpresa Txikien elkarlan proiektua:
Mekanizazioko enpresa talde bat elkarlanerako 
aukerak aztertzeko proiektua garatzen ari da, indarrak 
batuz lehiakorragoak izateko helburuarekin. 

Elkarrekin Eraikitzen:
Eskualdeko gazteen ekintzailetasuna garatzen 
jarraitzeko ikasturte honetan, ikastetxeetako 
zuzendari eta irakasleak elkarlanean hasi dira 
berriro ere.

•  Bitartekaritza zerbitzuak

• Arlo desberdinen programa eta diru-
laguntzen difusioa. 

• Nazioartekotzeko diagnostikoak eta 
jardunaldiak. 

• I+G+B berrikuntza proiektuen kudeaketa. 

• Aditu eta zentro teknologikoekin 
elkarlanerako ekimen eta proiektuak. 

• Ikasketa amaierako profilen hautaketa.

• Enpresa txikien beharren diagnostikoak 
eta banakako zerbitzu pertsonalizatuak: 
aholkularitza, diru laguntzak, proiektuen 
kudeaketa eta formakuntza tailerrak. 

Iraurgi Berritzen honako proiektuak ari da 
garatzen eskualde ikuspegitik, eragileen 
batera

Iraurgi Berritzenek honako zerbitzuak 
eskaintzen dizkie enpresei

Iraurgi Berritzen está llevando a cabo varios proyectos en cola-
boración con los distintos agentes económicos y tecnológicos. Iraurgi Berritzen ofrece un amplio servicio a las empresas.
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Indarkeria matxistari
aurre hartu!

Azaroaren 25ean Emakumeen Kon-
trako Indarkeriaren nazioarteko egu-
na izan da, eta gurean ere ozen en-
tzun dira indarkeria horren aurkako 
ahotsak. Udalak, emakumeen ma-
haiak, Zinetogramek eta Azkoitia eta 
Azpeitiko Hezkidetza foroak elkar-
lanean  antolatutako ekimenetan 
parte hartu dutenak asko izan dira, 
emakume, gizon, gazte, heldu zein 
nerabe.

Besteak beste, autodefentsa ikas-
taroa, zinea eta tertulia lila egin dira 
Indarkeria Matxistaren aurkako 
egunaren bueltan, eta horrez gain, 
Azkoitiko eta Azpeitiko ikastetxeek 
(bi herrien arteko hezkidetza foroaren 
barruan) adierazpen bateratuta egin 
zuten, eta gazteak eta indarkeria 
matxistaren inguruko mahai inguru 
bat ere bai. Azaroaren 25ean bertan, 
berriz,  emakumeen mahaiak antola-
tua elkarretaratzea egin zen herriko 
plazan, eta dozenaka herritarrek egin 
zuten bat. Azaroko udalbatzan, be-
rriz, Emakumeen mahaiak proposa-
tuta, indarkeria matxistaren aurkako 
adierazpena onartu zuen Udalbatzak 
aho batez.

Udalak gogoratu nahi du urteko egun 
guztietan hartu behar zaiola aurre 
indarkeria matxistari, eta horretarako 
bere esku dauden baliabide guztiak 
erabiltzen jarraituko duela. Halere, 

erantzukizuna gizarte osoarena dela 
nabarmendu nahi du, eta borroka 
horretan azkoitiar guztion inplikazioa 
eskatu du.
 
El 25 de noviembre decenas de 
azkoitiarras salieron a la calle para 
denunciar la violencia machista. Han 
sido varios los actos organizados por 
el Consistorio y  diversos agentes 
sociales a raíz del día internacional 

contra la violencia contra las mujeres: 
cine, tertulia lila, curso de autodefensa 
y una concentración el mismo día 25. 
A su vez, el foro de coeducación de 
Azkoitia y Azpeitia hizo una declaración 
insistiendo en la necesidad de aunar 
esfuerzos contra esta lacra en el 
ámbito de al educación, y el pleno 
del Ayuntamiento también aprobó 
una declaración presentada por la 
mesa de mujeres.   
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albistea- Azaroak 25

Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako ekimenetan 
ozen esan dute ezetz azkoitiarrek

Azaroaren 27an Udalbatzak aho batez hartutako konpromisoak: 
• Berdintasun esparruko politikekiko konpromisoa mantentzea eta 
egonkortzea, berdintasun politikak garatzeko behar diren baliabide 
ekonomiko eta giza baliabideak indartuz aurrekontuetan nahiko 
partida dagoela ziurtatuz.
• Emakumeen ahalduntze prozesuak sustatzen jarraitzea: 
jabekuntza eskolak, emakume-guneak eta haiek sarean antolatzen 
laguntzea. Hau da, emakumeei bultzada ematea, banaka zein 
taldeka, desberdintasunei, eta indarkeria matxistari aurre egiteko 
behar dituzten tresnak eskura eduki ditzaten.
• Emakume gazteen kontrako indarkeria prebenitzea, besteak 
beste ikastetxeetako hezkidetza programaren bitartez.
• Azkoitiko Indarkeria Matxistari aurre egiteko Protokoloan 
ezarritako helburuak  burutzea, eta emakumeen kontrako 
indarkeria saihesteko behar diren neurriak eta baliabideak 
indartzea. 

• Beste udalerri batzuekin elkarlanean  jarraitzea sare-programen 
bitartez abian jarritako eremu kolektiboetan.
• Udalerrian eman litezkeen ekintza eta jarrera matxisten aurrean, 
prebentzio eta salaketarako eragile aktibo izatea eta Azkoitiko 
Emakumeen Mahaiak antolatzen dituen ekimenetan parte hartzea. 



Musikoterapia zer da?
Terapia bat da, musika ardatz har-
tzen duen terapia. Musikarekin, 
gorputza, garuna eta arima landu 
ditzakegu, beti ere pertsona bakoi-
tzaren beharren arabera. Finean, 
helburua da norberaren bizi kalitatea 
hobetzea eta zoriontsuago bizitzea, 
eta horretara bideratzen ditugu aha-
leginak.

Eta nolatan hasi zineten San Jose 
Egoitzan bizi diren adinduekin la-
nean?
Iaz hasi ginen aurreneko aldiz, zazpi 
lagunekin, esperientzia pilotu gisa eta 
orain sei laguneko taldea biltzen gara: 
Luis Mari, Celestino, Mari Carmen, 
Tere, Armando eta Narciso hain justu.

 Zein dira onura horiek?
San Jose egoitzakoak herrian 
integratzea sustatzen du, talde 
lana eta tolerantzia bultzatzen, 
eta autonomia garatzen. Horrez 
gain, garuna, memoria, arreta 
eta entzumena lantzen dira, eta 
emozioei lekua ere ematen diogu, 
mundu afektiboa aberastuz. Eta 
psikomotrizidade lodia eta fi na, biak 
lantzea ahalbideratzen du.

Eta orain artekoa nola doa?
Izugarri aberasgarria. Beraiek oso 
pozik etortzen dira. Egun horren 
zain egoten dira askotan. Gainera, 
hilean behin, herriko beste adindu 
talde batekin martxan dugun 
taldearekin batera egiten dute 

saioa, eta oso giro polita sortu da 
beraien artean. Finean, musika 
eskolara etortzeak beraien bizitzari 
normaltasun, guztiz beharrezko 
bat, ematen dio, eta are gehiago, 
egoitzan bizitzea herriarekin lotura 
galtzeak ez duela zertan ekarri 
erakusten die.

Zer dago hobetzeko?
Dituen onura guztiak kontutan 
hartuz, denborarekin maiztasuna 
gehitu daiteke. Astean behin 
etorri beharrean bitan adibidez. 
Gainera, proiektu hau eguneko 
zentroan daudenentzat ere bideratu 
daiteke edo etxean nolabaiteko 
ezintasunekin bizi diren helduei ere 
bai. 

San Jose egoitzan bizi direnak terapia berria ari dira lantzen iaztik: musikoterapia. 
Dozena erdi lagun astero jaisten dira Bizkargi musika eskolara, Nerea Goikotxea 
terapeutarekin saioa egitera, eta musika lagun, euren gorputza, garuna eta 
arima lantzen dituzte. Baina hori bakarrik ez, herriarekin eta herritarrekin lotura 
mantentzen jarraitzen ere laguntzen die, kalera jaitsi eta beste herritarrekin 
harremanetan egoten baitira saioetan.

Esperientzia pilotu bezala hasi ziren iaz saio hauek ematen, eta onurak ikusita, zerbitzua egonkortzeko akordioa egin 
dute San Jose Egoitza fundazioak eta Bizkargi musika eskolak.
La Fundación Residencia San José y la Musika Eskola Bizkargi han fi rmado un acuerdo para ofrecer el servicio de 
musicoterapia a las personas que viven en la residencia San José. Se trata de ofi cializar una experiencia piloto que 
se puso en marcha el año pasado y en la que actualmente participan seis residentes. La terapeuta Nerea Goikoetxea 
afi rma que la musicoterapia, además de ser benefi ciosa tanto física como psicológicamente, ayuda a la integración en 
el municipio de las/los residentes de la residencia San José. 

albistea- Musikoterapia
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Nerea Goikoetxea:
Bizkargi Musika Eskolako terapeuta

‘Fisikoki eta emozionalki 
indartzeaz gain, herriko 
parte izaten ere laguntzen 
die musikoterapiak”
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Parte hartzea - Danon Herrixe

Liburutegi ondoko plaza estaltzea, baserri bideak konpontzeko 
partida indartzea, tenis pistak berritzea eta herriko espaloiak 
berritzeko partida indartzea. Datorren urteko aurrekontuetako 
250.000 euro horretara bideratzea erabaki dute azkoitiarrek, 
eta hala egingo du Udalak.

800 herritar baino gehiagok parte hartu duten prozesuaren 
emaitza izan da. Izan ere, Danon Herrixen partaidetza 
prozesua ahalik eta herritar gehienengana iristea lehenetsi du 
Udalak aurten, eta horretarako prozesu berezia egin du:

• 2015eko aurrekontuetako 250.000 euro herritarren 
esku uztea erabaki zuen, zertan inbertitu eurek 
erabakitzeko.

• Diru hori zertan gastatu proposamenak eskatu zizkien 
herritarrei: 113 pertsonak egin zituzten ekarpenak , 42 on-
line eta 71 eskuorri bidez.

• Guztiak aztertu zituen, eta aurreko urteetatik Udalean 
jasota zituzten beste proposamen batzuekin batera, 
bozketara ateratzeko proiektuak aukeratu zituen.

Bi irizpide erabili ziren aukeraketa egiterakoan:

1. 2015ean egiteko moduko proiektuak izatea
2. 250.000 euroko partida horren herena baino gehiagoko 
gastua ez izatea.

• 11 proiektu aukeratu zituen Udalak bozketara eramateko, baina herritarrek egindako beste 26 proposamen 
zuzenean sartu ditu bere aurrekontu proposamenean. Kanpoan 26 proposamen gelditu dira, aipatu bi irizpideak 
betetzen ez dituztelako. 

Azkoitiarrek erabaki dute
Datorren urteko aurrekontuetako 250.000 euro zertan inbertitu herritarrek 
erabaki dute Danon Herrixen partaidetza prozesuaren barruan.
Bai proposamenak egiten, bai herritarren bileran, bai botoa ematen, 800 herritar 
baino gehiagok hartu dute parte elkarlanean.
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Parte hartzea - Danon Herrixe

• Herritarrekin bilera irekia egin zuen gero 2015eko asmoak agertu eta partaidetza prozesuaren nondik 
norakoak azaltzeko. Azaroaren 17an izan zen hori, eta orduan zabaldu zen proiektuak botatzeko epea. 16 urtetik 
gora eduki eta Azkoitian erroldatuta egondako guztiak izan dute botoa emateko aukera.

•  Azaroaren 24ra bitartean botoa emateko aukera egon zen bai udaletxean eta baita Internet bidez ere. 
Guztira 749 azkoitiarrek eman dute botoa, horietatik 90ek ohiko papeleta bidez, eta 659k, on-line.
Honakoak izan dira bozketaren emaitzak:

1. Liburutegi ondoko plaza estaltzea. 1.025 puntu. (83.000 euro)

2. 2015an baserri bideak konpontzeko partida indartzea. 1.021 puntu. (83.000 euro)

3. Berritzeko dauden bi tenis pistak berritu. 948 puntu (55.000 euro)

4. 2015ean herriko espaloiak berritzeko partida indartzea. 884 puntu. (83.000 euro)

5. 2015ean haur parkeak konpontzeko partida indartzea 699 puntu (83.000 euro)

6. Altzibar bidean ibai ondotik doan espaloia egokitzea 623 puntu (77.000 euro)

7. Kultur etxea eraberritzea. Lehen fasean leihoak konpontzea 586 puntu (83.000 euro)

8. Herriko aktibitateen zentsoa osatzea 359 puntu (40.000 euro)

9. Bizikletentzako 100 aparkaleku berri jartzea 212 puntu (12.000 euro)

10. Azkoitiko emakumeen historia berreskuratzeko ikerketa egitea 84 puntu (18.000 euro)

11. Gerra zibilak gure artean izandako bilakaera aztertzea. 83 puntu. (18.000 euro)

Emaitza horiek kontuan hartuta, aurreneko hiru proiektuak eta laugarrenaren zati bat sartu ditu Udal Gobernuak 
2015erako bere aurrekontu proposamenean. Izan ere, aurreneko hiru proiektu horien aurrekontuak batuta 
221.000 euroko kostua ateratzen da, eta Udalak 250.000 euroko partida jarri du herritarren esku. Geratzen 
diren 29.000 euro horiek herriko espaloiak berritzeko partidari gehituko zaizkio.

Udalak eskerrak eman nahi dizkie  bai proposamenak egiten, bai batzarrean eta bai bozketan parte hartu duten 
herritar guztiei. Azkoitia herritarrekin elkarlanean eraikitzeko ezinbestekoa da guztion iritzia eta ekarpenak jasotzea, 
eta bide horretan bidelagun izatea erabaki dutenen ahalegina eskertu du.  Eta bide batez, hemendik aurrera 
egingo diren partaidetza eta elkarlan prozesuetan ere parte hartzen segitzera animatu nahi ditu azkoitiarrak.

La ciudadanía ha decidido invertir 250.000 euros del presupuesto del 2015 en los siguientes proyectos: Cubrir la plaza 
situada junto a la biblioteca; reforzar la partida económica destinada a arreglar caminos rurales; renovar las dos pistas de 
tenis y reforzar la partida económica destinada a la reforma de aceras. Es el resultado de la tercera edición del proceso 
participativo Danon Herrixe, en el que la ciudadanía ha propuesto y ha elegido mediante votación los proyectos que se 
llevarán a cabo el próximo año a cargo de esa partida. En total han participado más de 800 personas. El Consistorio quiere 
agradecer a la ciudadanía su participación en este proceso y anima a seguir participando en los distintos foros abiertos para 
entre todas y todos seguir abriendo vías de colaboración y participación en las políticas municipales.
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albistea - Euskara

Datozen urteetako euskara plana azkoitiarrekin egin du Udalak

Plana eratzeko prozesuaren kronologia

Udalaren euskara plana urte honen amaieran bukatzen da, eta 
berria prestatzea ezinbestekoa da. Lan hori herritarrekin elkarlanean 
egin nahi izan du Udalak, azkoitiarren iritzi eta proposamenak 
kontuan hartuta. Eta hala egin du: urritik azarora bitartean 
herritarren proposamenak bildu eta eurekin elkarlanean prestatu 
du plana.  Proposamen hori gaur bertan bozkatuko dute Udal 
plenoan, eta arazorik ezean, datorren urtean jarriko da martxan 
2018ko abenduaren 31n bukatuko den plan berria. 

Dozenaka herritarrek hartu dute parte prozesuan, batik bat 
euskararen alde lanean diharduten herriko erakunde eta 
taldeetako ordezkariek, eta guztiei eskerrak eman nahi dizkie 
euskara zerbitzuak, elkarlanaren aldeko apustua egiteagatik.

El Plan de Accion  para la Promoción del Euskera actual caduca este 
año y el Ayuntamiento ha decidido diseñar el nuevo junto con la ciu-
dadanía. Decenas de personas y agentes que trabajan en el ámbito 
del euskera han elaborado conjuntamente el nuevo plan, que tendrá 
vigencia hasta el 2018. El pleno municipal votará hoy mismo su apro-
bación.

Herritarrekin adostutako hizkuntza 
politika

1.- Urriaren 17an, euskara plan berria egiteko parte hartze 
prozesuari hasiera eman zitzaion, prentsaurrekoarekin eta 
etxez etxe banatutako Euskara eta Azkoitia berripaperarekin. 
Berripaper horren helburua zen azkoitiarrei jakinaraztea 
udalari zergatik dagokion euskara sustatzea, Udaletik egiten 
dena azaltzea eta euskararen ezaguera eta erabilera datuak 
ematea. Informazio hori eskuan, plan berrirako ekarpenak 
egitea eskatu zitzaien herritarrei. Proposamenak egiteko 
aukera ezberdinak eskaini ziren urriaren 30a arte: Internet, 
postontzi eta telefono bidez, eta baita euskera zerbitzura 
joanda ere. 

2.- Urriaren 23an,  maiatzean egin-
dako kale-erabileraren emai-
tzak eta euskara bultzatzeko 
Udaletik egindakoa azaltzeko 
bilera egin zen. Bilera horretan le-
hen proposamenak jaso ziren.



3.- Azaroaren 13ko bileran, ordura arte jasotako proposamenak 
azaldu, aztertu eta baloratu ziren honako irizpideen 
arabera: herritar askorengana heltzea, erabileran 
eragitea, helduak kontuan hartzea eta gazte eta 
umeengan eragitea.

4.- Azaroaren 19an Euskara Lan Mahaian aurkeztu zen 
2015-2018rako euskara plan berria. Euskara batzordean, 
berriz, azaroaren 22an. Batzorde horrek abenduaren 11n plana 
ontzat eman zuen eta abenduaren 19an egingo den plenoari 
proposatuko dio plana onartzea. 

Aurrerantzean, plan horretatik urtero euskara zerbitzuak duen 
aurrekontuaren arabera erabakiko da martxan jarriko den 
egitasmoa. 
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Bilera horretan honako proposamenak lehenetsi ziren:

- Herri komunikabidea, herritik eta herritarrek sortua, egitea Udalaren babesarekin: atari digitala eta paperezko euskarria. 

- Euskarazko funtzionamendua bermatzea herriko kirol, kultur eta aisialdi taldeetan. 

- Udala UEMAn, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean, sartzea. 

- Lan munduan euskararen erabilera sustatzea. 

- Euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak doan herritarrentzat.

- 2018an euskararen kale-neurketa egitea. 

- Anbulatorioan eta komisarian neurriak bultzatu euskaren erabilera areagotzeko. 

- Soziolinguistikoki herritarrak jantzi.

- Euskal produktuen kontsumoa sustatzea. 

- Trebatzailea kontratatzea udal espedienteen kalitatea hobetu, estandarizatu eta langilek formatzeko. 

- Azkoitiko lexikoa jaso, ezagutarazi eta hedatzea.

- Udalarekin harremanak gazteleraz nahi duten herritarren udal errolda egitea. 

- Liburutegian euskarazko liburuak erosteko irizpideak zehaztea. 

- Euskara harrera ikastaroak atzerritarrentzat. 

- Hitanoaren erabilera bultzatzeko ikastaroak eskaini. 

- Tabernetan euskal musika jartzea sustatzea, adibidez, euskal musikaren eguna antolatuz tabernarien elkartearekin + 
Musika bandako kontzertuetan euskal musika eta kantuak sustatzea. 

- Musika eskola Elkargunea doanean, Gaztanenean Azkoitiko AEK euskaltegia kokatzea. 

- Azkoitia Lantzen-en euskara plana abiaraztea Iraurgi Lantzen-en dagoena eredu gisa hartuta.

Euskara plan berrirako hogei proposamenetatik gora jaso ziren, antzekoak formulazio bakarrean batu ziren, plan 
berrian bi izan ezik, beste guztiak txertatu ziren. Azkeneko biak ez dira sartu, azterketa sakonagoa behar zutelakoan.



Urola Erdiko Mankomunitateak 
emandako azkeneko datuen arabe-
ra, hondakinak biltzeko sistema be-
rria martxan jarri eta hiru hilabetera, 
hondakinen %80,64 gaika bildu 
dute azkoitiarrek urrian. Azpima-
rratzekoa da iazko urriko datuekien  
konparatuta, organikoen eta errefu-
saren bilketan lortutako aldea:  ehu-
nekotan, hondakin organikoa 2013ko 
urrian baino %23,62 gehiago jaso da 
eta errefusa, berriz,  %37,6 gutxiago.

Datu horiek esku artean, hondaki-
nak biltzeko sistema berria martxan 
jarri eta sei hilabetera, sistema ho-
rren inguruan herritarrek duten 
iritzia jakiteko galdeketa egingo 
du Udalak. Urtarrilaren 25ean egingo 
da galdeketa, eta honakoa izango da 
galdera: “Egokia ikusten al duzu hon-
dakinak biltzeko Udalak martxan jarri 
duen sistema mistoa?”. Herritarrek 
Bai ala Ez erantzun beharko dute.

Orain bi urte hondakinen mahaia 
martxan jarri zen hondakinak bil-
tzeko sistema egokiena herritarrekin 
batera erabakitzeko helburuarekin, 
eta hainbat bileraren ostean, bertan 
bildutako eragileek helburu batzuk 

zehaztu zituzten (2014an %70eko 
sailkatze mailara iristea, gaika bildu-
takoaren kalitatea bermatuko duen 
eredua izatea eta errefusari atea itxiko 
dion sistema izatea). Helburu horiek 
udalbatzak onartu egin zituen gero, 
eta ondoren, hondakinen lantaldea 
biltzen hasi zen sistema egokiena 
adosteko. Bertan, udalean ordezka-
ritza duten alderdi politiko guztie-
tako ordezkariak eta Zero Zaborreko 
kideak bildu ziren (Atez atekoaren 
kontrako plataforma ere gonbidatuta 
egon da, baina ez parte hartzea era-
baki zuen). Lantalde horrek egun-
go sistema mistoa jartzea adostu 
zuen, eta hala jarri zen uztailean.

Ordutik, sistemaren jarraipen batzor-
dea martxan da (udalean ordezkaritza 
duten alderdi politiko guztietako eta 
Zero Zaborreko ordezkariek osatuta, 
plataformak ez parte hartzea eraba-
ki duelako). Sistemaren alderdi tek-
nikoaren kontrastea egiten ari da eta 
horrekin batera, herritarren iritzia eta 
kontrastea egitea nahi du orain.

Izan ere, sistema herritarrekin 
elkarlanean adostu zuen Udalak, 
partaidetza prozesu baten ondoren, 

eta hondakinen lantaldearen bidez, 
eta orain herritarrek duten iritzia eza-
gutu nahi du, elkarlan horretan beste 
pausu bat emanez. 

Galdeketaren emaitzak bere egingo  
ditu Udalak: hondakinen lan taldeko 
jarraipen batzordeak aztertuko ditu, 
eta han erabakiko da zer egin.

Tras la puesta en marcha del sistema 
de recogida selectiva de residuos, y 
según los datos de la Mancomunidad 
de Servicios del Urola Medio, Azkoitia 
ha llegado al 80,6% de tasa de reci-
claje en octubre. Con estos datos en 
la mano, y tras más de dos años de 
proceso participativo, el Consistorio 
quiere conocer ahora la opinión de 
la ciudadanía y ha convocado una 
consulta popular para el 25 de enero, 
con la siguiente pregunta: ‘¿Le pare-
ce adecuado el sistema mixto que ha 
puesto en marcha el ayuntamiento 
para la recogida de residuos?’. La 
ciudadanía tendrá que responder sí 
o no. Los resultados de la consulta 
serán analizados por la Comisión de 
Seguimiento de la Mesa de Recogida 
de Selectiva de Residuos.   

Hondakinen %80,6 gaika bildu 
dute azkoitiarrek urrian
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albistea- Hondakinak

Sistemaren inguruan herritarrek duten iritzia jakiteko galdeketa egingo du 
Udalak urtarrilaren 25ean



Negunebai 
Abenduak 24. 
Guraso eta haurrak Gabon eskean Azkoitiko kaleetan zehar. 
10:30ean Ludotekatik abiatuta.

Abenduak 26, 27 eta 28an, 
Gabonetako haur parkea, Elkargunean. 11:00etatik 13:00era eta 
16:00etatik 20:00etara. 12 urte artekoentzat.

Abenduak 29, astelehena
Sukaldaritza tailerra. 16:00etatik 18:30era, Abarketatxo 
ludotekan. 8-12 urte artekoentzat.

Abenduak 30, asteartea 
Happy Mays, 16:00etan, Abarketatxo Ludotekan. 4-7 urte 
artekontzat.

Abenduak 31, asteazkena, 
Buztin tailerra, 10:00etan, Abarketatxo Ludotekan, 8-12 urte 
artekoentzat. 

Gazte astea
Abenduak 29, astelehena: 
Futbito txapelketan, 09:30ean Elkargunean.
Makillaje eta ile-apaindegi tailerra, 16:30ean, Artxamendin.

Abenduak 30, asteartea: 
Patata tortilla lehiaketa, 10:30ean, Kontzejupean. 
Mus txapelketa, 16:00etan, Artxamendin.

Abenduak 31, asteazkena:
Hamaiketakoa eta sari banaketa.

Neguko oporraldia haur eta gazteenentzako ekintzaz beteta dator. Urtero bezala, adin eta gustu guztietako ekintzak 
antolatu ditu Gazteria Sailak, tartean haur eta gurasoek elkarrekin egitekoak. Gabon eskea, haur parkea, tailerrak, 
patata tortilla lehiaketa... Ugari dira ekintzak eta ugari espero dira parte hartzaileak ere. Zakua bete ekintza, zakua 
bete ilusio. Izena eman eta parte hartzera animatzen ditu Udalak herritarrak.

El departamento de juventud ha organizado varias actividades para las vacaciones navideñas. Del 24 al 31 de diciembre 
se llevarán a cabo los programas Negunebai y la Semana de la Juventud.

albistea- Gazte astea
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Gazteria sailak Negunebai eta Gazte Astea antolatu ditu aurten ere, 
ekintza mordoarekin

Oporretarako zakua bete ekintza

Bailarako GIBak, elkarlanean

Aia, Zarautz, Zumaia, Zestoa, Azpeitia eta Azkoitiako Gazte Informazio 
Bulegoak elkarlanean arituko dira herri horietako informazioa ondoko 
herrietan ere zabaltzeko. Gabonetako ekintzekin egin dute aurreneko 
ahalegina, kartel bateratua aterata. 
Las ofi cias de información a la juventud de Aia, Zarautz, Zumaia, Zestoa 
Azpeitia y Azkoitia difundirán conjuntamente la información de las 
distintas actividades que organicen en sus municipios.



Udalak 2000. urtean eman zion 
hasiera iraunkortasun prozesuari, 
Tokiko Agenda 21 programarekin 
bat eginda, eta 2002an aurreneko 
ekintza plana egin zuzen. Orain arte 
indarrean egon da plan hori, baina 
dagoeneko zaharkituta gelditu da 
eta berria egitea erabaki du Udalak, 
herritarrekin elkarlanean.
Helburu horrekin, Elkarrekin 21 ize-
neko lantaldea lanean aritu da urte 
osoan zehar. Aurrena, herriko Ingu-
rumen-diagnosia egin zuen, parte-
hartze prozesu baten bidez: batetik, 
herriko zenbait eragilerekin elkarriz-
ketak egin zituzten; eta, bestetik, 
urrian herri batzarra egin zen. Jaso-
tako informazio horretan oinarrituta 
egin zuten diagnosia.
Horren ondotik ekintza-plan berria 
diseinatu du Elkarrekin 21ek. Bertan  
Azkoitiko etorkizunerako helburu eta 
ekintzak nagusiak jasotzen dira eta 
hori  herritarrekin kontrastatzen ari 
da orain. Abenduaren 10ean herrita-
rrekin bilera egin zen.

El Departamento de Medioambien-
te está diseñando junto a la ciuda-
danía el nuevo plan de Medioam-
biente.

Teklako alokairu sozialeko etxeen 
proiektuak aurrera segitzen du

Urrategi Alberdi Eusko Jaurlaritzako 
etxebizitza sailean izan zen azaroan 
Azkoitiko alokairu sozialeko etxebizit-
zen proiektuen inguruan hango ardu-
radunekin hitz egiten; Covadonga So-
laguren Etxebizitza sailburuordearekin 
bildu zen, Floreagako edo ‘Tekla’ko 
etxeen ingurukoak argitzeko. Izan ere, 
2007an gune horretan alokairu sozia-
leko 33 etxebizitzak egiteko proiektua 
onartu zuen Jaurlaritzak; 2009an, 
berriz, obrak hasteko baimena eman 
zion Udalak Jaurlaritzari, baina proie-
ktua geldirik dago oraindik.
Egitasmoak aurrera segitzen due-
la esan zion Solaguenek Azkoitiko 
alkateari, eta proiektuaren exekuzioa 
2015ean hasiko den plangintzan sar-
tzeko asmoa duela. Hori horrela izan-
da, baliteke obren lizitazioa datorren 
urtean egin eta lana 2016ean hastea, 

baina datarik ematen ez da ausartu 
Etxebizitza sailburuordea.
Proiektu hori Azkoitia eta azkoitia-
rrentzat oso garrantzitsua dela adie-
razi zien alkateak, herrian alokairu 
sozialeko etxebizitza premia handia 
dagoelako eta garai zail hauetan ba-
bes sozialak lehentasuna izan behar 
duelako. Horrez gain, azaldu die nola 
bere garaian eskola eta lokalak hus-
tu eta bertan bizi ziren bi familia ere 
atera behar zituzten lan horiek lehen-
bailehen hasteko, eta orain proiektua 
geldirik egoteak ez duela zentzurik.

La alcaldesa Urrategi Alberdi se ha reuni-
do recientemente con las personas res-
ponsables del departamento de vivienda 
del Gobierno Vasco para pedir que acele-
ren el proyecto de construir viviendas de 
alquiler social en la zona de ‘Tecla’.  

Uraren eta zaborraren tasetan hobaria 
eskatzeko epea urtarrilean zabalduko da
2015ean ere zaborraren eta uraren tasetan hobari berezia eskatzeko aukera 
izango dute azkoitiarrek. Familiako kide kopuruaren eta diru-sarreren arabera, 
%25 eta %90era arteko hobaria ezarriko da eta hobari hori aplikatzea nahi 
dutenek hala egitea eskatu beharko dute udaletxean. Eskaria egiteko epea urte
berriarekin batera zabalduko da, urtarrilaren 2an.
Informazio gehiago, udaletxeko harrera bulegoan: 943 080 080.
El plazo para pedir las bonifi caciones en las tasas de la basura y agua se abrirá el 2 de 
enero. Se podrán obtener bonifi caciones de hasta el 90% según las rentas y el número 
de miembros de la familia. Para más información: 943 080 080

Ingurumen ekintza 
plana herritarrekin 
kontrastatzen
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Laburrak

Garbigunea 
arratsaldeetan ere 
zabalik
Hondakinen bilketa hobetzeko eta 
herritarrei ahalik eta zerbitzu hobere-
na emateko, abendu hasieraz geroz-
tik Garbigunea arratsaldez ere irekita 
egoten da.
Hona Garbigunearen ordutegi berria:
Astelehenetik ostiralera
9:00etatik 13:30era  eta 15:30etik 
17:30era 
Larunbatetan:
10:00-13:00.
Desde comienzo de mes, el Garbigu-
ne también se abre por las tardes.



Laburrak
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Aldarria eta festa nagusi izan 
ziren abenduaren 3an Azkoitian, 
Euskararen Nazioarteko egunean. 

Goizean egindako ekitaldian plaza 
gaztetxoz bete zen eta egindako 
olatuak sekulako giroa sortu zuten. 
Ekitaldian Urko Aristi kazetariak 
egunerako idatzitako manifestua 
irakurri zuten Floreaga eta Xabier 
Munibe ikastolako gaztetxoek 
eta Gu Ere Bertsotan egitasmoan 
aritzen direnek bertsoak ere kantatu 
zituzten. Bost taldetan etorri ziren 
ikasleak plazara, bakoitza bere lelo 
pusketa batekin, eta guztien artean 
honako mezua zabaldu zuten: 
‘Azkoitian, euskaraz, 365 egun, geu 
izateko euskararen herrian’. Lelo 
hori gero udal balkoian zintzilikatu 
zuten udal ordezkariekin batera.

Arratsaldean, Bizkargi musika es-
kolako dantzariek saioa egin zuten 
aurrena, eta beste horrenbeste egin 
zuten gero herritarrek. Ondoren Gu 
Ere Bertsotan programako ikasleek 
bertsoak abestu zituzten eta goizean 
irakurritako manifestua berriz iraku-
rri zuten. Azkoitiko gau eskoletako 
irakasleek eta mintzalagun egitas-
moko kideak buru, Xabier Euzkitze-
ren abestia kantatuz amaitu zuten 
ekitaldia. Festa ez zen amaitu ordea, 
euskara eguna zela eta tabernarien 
pintxo potea asteazkenera aurreratu 
baitzuten eta jaiak tabernaz taberna 
jarraitu baitzuen.  

El 3 de diciembre, día internacional del 
euskera, centenares de azkoitiarras 
reivindicaron la necesidad de utilizar el 
euskera los 365 días del año.

Euskarak 365 egun

Saridunak

Bai euskarari ziurtagiridun dendetan 
egindako zozketako hiru saritik bi 
agertu dira. 1.397 zenbakia eta  
189a dira  agertu direnak eta Joakin 
Vivesek eta Jose Luis Urangarenak 
dira. Ziurtagiridun dendetan 
gastatzeko 200 euroko txartel 
bana jaso dute. Hirugarren saria 
agertzeke dago oraindik:  2.246 
zenbakidun txartelarena, PSOE 
tabernan banatutakoa. 
Han aparecido dos de los tres nu-
meros premiados en el sorteo Bai 
Euskarari. Falta el número 2.246. 

ALDALUR GIZONEZKOEN JANTZIAK
ARANBARRI DROGERIA
ARKUPE TABERNA
ARROSPIDE OINETAKOAK
ATERPE TABERNA
AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA S.L.
AZKOITIKO SORTU
AZKOITIKO EAJ-PNV
AZKOITIKO GURUTZE GORRIA
BIHARKO GIPUZKOA S.L.
KOXKA KAFETEGIA
KINTTELA ESTANKOA
KUTXA 
LUR NATUR DENDA
MILAR LARRAMENDI

MOBELTEKNICA IKASI, S.L.
NHOA ESTUDIOA
OLABERRI PUB
OREKA BIOELKARTEA
OSTADAR OPTIKA
PLAZA BERRI SPORT
PRESALDE GOZOTEGIA
BIZKARGI MUSIKA ESKOLA 
DEAN TABERNA
ELKARMEDIA S.L.
EROSKI BIDAIAK
EROSKI HIPERMERKATUAK
EROSKI ZENTER
ETXANIZ AUTOESKOLA
FK KOPISTEGIA

FLOREAGA SALESTAR IKASTETXEA
GONZALO CAMARON BITXITEGIA
ITZIAR JATETXEA
ITZIAR ARRANDEGIA
PSOE TABERNA
SERBITZU ELKARTEA S.L.
TILIN TALAN UME ARROPA DENDA
TAILETU INMOBILIARIA
TRAKI HARATEGIA
URIA SULKALDEAK
XABIER MUNIBE IKASTOLA DBH  
XABIER MUNIBE IKASTOLA LH
YALAI GOZOTEGIA
ZAKELA KULTUR ELKARTEA

EUSKARA ZERBITZUA euskara biziberritzeko plan nagusia
plan general de promoción del uso del eusk

ziurtagiriarenelkartea
baieuskarari.org

euskarari

Bai euskari ziurtagiria duten eragileak



Bi asteburu eta dozenaka ekitaldi, adin, gustu 
eta kolore guztietako herritarrentzat. Aitzakiarik 
gabe joan dira aurtengo Sanandresak, eta 
eguraldiak eguraldi, jendetsu eta umoretsu 
joan dira, egunero eta goizean goizetik 
ikastetxe, eragile eta hainbat herritarrek 
egindako lanari esker. Bereziki hunkigarria zan 
da Tomas Zubizarreta ‘Zendoixe’ Martirietako 
trikitilariari egindako omenaldia. ‘Zendoia, 
pozaren mezularia’ liburua eta diskoa (32 
piezarekin) aurkeztu zituen Euskal Herriko 
Trikitilari elkarteak, trikitilariak 84 urte bete 
zituen egun berean.

Aipatzekoak, baita ere, festen bueltan Euskal 
Xake Selekzioa omentzeko egindako ekintzak. 
Euskal Herriko eta Eskoziako selekzioak 
Azkoitian neurtu dira, erakusketak izan dira, 
eta baita hitzaldiak ere. Besteak beste, Udalak 
eta Foru Aldundiak harrera ere egin zioten bi 
selekzioei, Sanandres bezperan. 

Las fi estas de San Andrés han dejado multitud 
de imágenes de otros tantos actos realizados 
durante los dos fi nes de semana que han 
durado. Gracias al trabajo de los agentes 
sociales que han participado en la organización 
de los diferentes actos el buen ambiente se 
ha adueñado del municipio y la afl uencia de la 
gente ha sido masiva. Especialmente emotivo 
fue el homenaje realizado al trikitilari Tomas 
Zubizarreta ‘Zendoixe’, y también hay que 
destacar los actos llevados a cabo dentro de  
Expochess, encuentro sobre ajedrez que ha 
querido homenajear a la selección vasca de 
ajedrez y en la que ha participado la selección 
escocesa.
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albistea- Sanandresak

Aitzakiarik gabekoak

Helduen danborrada, herriko plazan.

‘Zendoixe’i egindako omenaldia, Udal pleno aretoan.

Plaza jendez gainezka, Sanandres egunean.EHko eta Eskoziako selekzioen arteko neurketa.



Abendua

19, ostirala
• Sari banaketa. 2014ko kirolari 

onenaren aukeraketa, Bixenta 
Mogel ipuin lehiaketaren sari ba-
naketa eta Gabonetako erakusto-
ki  onenaren sari banaketa. Udal 
Batza Aretoan, 19:30ean.

•  Guraso eskola:  “Drogomenpe-
kotasunaren prebentzioa” LHko 
haurren gurasoentzat. 15:15ean, 
Elkargunean.

• 14. Bidai Tertuliak.  “Hegoafrika”.
Hizlaria:  Fernando Odriozola. 
Kultur etxean, 19:30ean.

• Zine foruma: “El secuestro de 
Michel Houllevecq” Baztartxo 
antzokian, 22:00etan.

20, larunbata
• Musika Bandaren kalejira eta 

kontzertua kontzejupean, eguer-
dian.

 
21, igandea
• XXIV. Gabon Kanten Edizioa, 

Floreagako Guraso Elkarteak 
antolatua. 12:00etan Baztartxo 
Antzokian.

22, astelehena
• Auzoko programaren barruan, 

hainbat jatorritako herritarren to-

paketak, Elkargunean, 17:30ean.

23, asteartea
• Gabonetako zine saio berezia: 

“Dead end” fi lma, Matadeixen, 
21:30ean. 

24, asteazkena
• Jaiotza Eramangarrien lehiaketa, 

10:30ean Kontzejupean. 

• Ludotekako haur eta gura-
soen Gabon Eskea, 10:30etik 
13:00etara, kaleetan zehar.

• Olentzero, 12:00etan Eliz Atarian. 

•Musika Bandaren kalejira eta kon-
tzertua (Gabon Kantak) 13:00ean. 

  

26, 27, 28
• Gabonetako parkea, Elkargu-

nean. 

29, astelehena

• XIII. Gazte astea 
- 9:30etik 13:30era, Elkargunean, 
futbito txapelketa.
- 16:30etik 18:30era, Artxamendin, 
makilaje eta ileapaindegi tailerra.

• Pirritx eta Porrotxen ikuskizuna, 
Baztartxo antzokian. Bi emanaldi 
egingo dira, bata, 16:00etan eta 
bestea, 18:30ean.

• Gabonetako zine saio berezia: 
“Tokyo goofathers” fi lma, Mata-
deixen, 21:30ean.   

• Gabonetako ekintzak, Abar-
ketatxo ludotekan, 16:00etatik 
18:30era

30, asteartea
• XIII. Gazte Astea
 -10:30etik 13:00era, Kontzeju-

pean, Patata tortila lehiaketa.
 -16:00etatik 18:30era, Artxamen-

din, Mus txapelketa.
• Gabonetako ekintzak, Abar-

ketatxo ludotekan, 16:00etatik 
18:30era.

 • ‘Hurrak eta lapurrak’ haur eta 
gaztetxoentzat zinea Baztartxon, 
17:00etan.

• Ijjitto festie. Matadeixen, 
22:00etan.

31, astezkena

• Gabonetako ekintzak, Abar-
ketatxo ludotekan, 10:00etatik 
12:30era.

• XIII. Gazte Astea: 10:30-13:00, 
Hamaiketakoa eta sari banaketa

• Musika bandaren kontzertua, 
Kontzejupean, 12:00etan.

Urtarrila

2, ostirala
• Yugo eta Lala haur eta gazte-

txoentzat zinea, Baztartxo antzo-
kian, 17:00etan.

4, igandea
•  Tor Magoa (haurrentzat), Elkar-
gunean, 17:00etan.

5, astelehena
• Erregeen pajeak eskutitzak 

jasotzen, Eliz Atarian, 16:30etik 
aurrera

• Errege Magoen Kabalgata, 
19:30ean.
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agenda 



HERRI
kontsulta 25

Egokia ikusten al duzu hondakinak biltzeko 

Udalak martxan jarri duen sistema mistoa?
URTARRILAREN 25ean, HONDAKINAK BILTZEKO SISTEMA BERRIAREN  

INGURUKO HERRI KOnTSULTA

25 de enero, consulta popular sobre el sistema mixto de recogida de residuos

Herritarroi honako galdera egingo zaizue:
‘Egokia ikusten al duzu hondakinak biltzeko Udalak martxan jarri duen sistema mistoa?’
La ciudadanía tendrá que responder a la siguiente pregunta: 
¿Le parece adecuado el sistema mixto que ha puesto en marcha el ayuntamiento para la recogida de residuos?

Herritarrok BAIBAI ala EZEZ erantzun beharko duzue.
Las opciones de respuesta serán  SÍ o NO.

Botoa emateko lau mahai jarriko dira eta bakoitzak 

normaleanegokitzen zaion tokian eman beharko du botoa:
Se habilitarán cuatro mesas electorales, y cada ciudadana/o tendrá que votar en la que habitualmente vota en las elecciones.

 Lekuak: Localización de las mesas:

 • Torre-Zuri • Liburutegia    • Musika Eskola • Xabier Munibe Ikastola  

 Ordutegia: 09:00etatik 20:00etara.
 Horario: de 09:00 a 20:00.

Aurretik botoa emateko aukera egongo da, udaletxean.
Urtarrilaren 15ean: 09:00etatik 14:00k arte eta 16:00etatik 20:00ak arte.
Urtarrilaren 16an: 09:00etatik 15:00k arte.
Posibilidad de votar de forma anticipada, en el Ayuntamiento.
El 15 de enero: de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y el 16 de enero: de 9:00 a 15:00.

Botoa eman ahalko dute:
18 urtetik gorako herritar guztiek, beti ere 2014ko azaroaren 27an edo lehenagotik Azkoitian 
erroldatuta badaude. Botoa emateko NAN-a, pasaportea edo gidatzeko baimena aurkeztu 
beharko dira. 
Podrán votar todas las personas mayores de 18 años, siempre que estén empadronadas en Azkoitia hasta por lo 
menos el 27 de noviembre de 2014. Será necesario presentar el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir. 

Parte hartu ETA EMAN ZURE IRITZIAParte hartu ETA EMAN ZURE IRITZIA

www.azkoitia.eus




