
2014ko urria554. zeenbbakkiaa

2015eko aurrekontuak
Partida bat herritarren esku 
utziko du Udalak, zertan erabili 
eurek erabakitzeko

Turismoa %28 hazi da
Bisitari kopuruak nabarmen egin du 
gora udan. Azaroan bisita gidatu 
gehiago egongo dira

Ahalduntze ikastaroak
Dozenaka emakume ari dira 
parte hartzen Berdintasun sailak 
antolatutako saioetan

Ingurumenaren kontrako ohitura txarrak salatu eta onak sustatzeko hainbat ekimen egin dituzte herritarrek 

Garbiagoa, 
berdeagoa, jasangarriagoa
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herriko obra eta hobekuntzak - Herri-lanak

2.- Ikastetxe gunera igotzeko arrapala

Danon Herrixe partaidetza prozesuan herritarrek hala 
erabakita, ikastetxe gunera igotzeko arrapala berria egiten ari 
da udala eta epe motzean bukatzekotan da. 
Atendiendo a la petición realizada por la ciudadanía, se está 
construyendo una rampa de acceso a la zona escolar.

4.- Musikagunean, gelak atontzen

Musikaguneko lanak martxa onean doaz. Dagoeneko hasi dira 
gela ezberdinak atontzen, eta behar bezalako insonorizazio 
eta egokitzapen lanak ere ari dira egiten. Lanak, ondo bidean, 
urte amaierarako eginda egongo dira.
Las estancias del Musikagune ya están delimitadas y el resto 
de las obras también van a buen ritmo.

5.- Jausoro auzorako sarrera, aldatuta

Jausoroko bizilagunek hala eskatuta, auzora sartzeko 
norabidea aldatu du Udalak. Txalon Erreka eta Martirietara 
joateko zubi berriaren lanak amaitu ostean egin ahal izan da 
norabide aldaketa
Tras terminar las obras del puente a Mártires y Txalon Erreka, 
se ha cambiado el sentido del trafi co para entrar a Jausoro.

Udan herrian egindako hobekuntza aipagarrienak

2.-

4.-

5.-

3.- Xabier Munibe ikastetxearen sarrerak

Xabier Munibe ikastetxearen azpiegiturak Udalarenak dira eta 
berari dagokio euren mantenua. Ikastetxerako azpikaldeko 
sarrera hobetzeko, barandilla berriak jarri ditu.
Se han renovado las barandillas del acceso inferior del centro 
escolar Xabier Munibe. 

3.-

1.- Olinpia atzeko pasabidea, eginda

Oinezkoen eta bizikleten segurtasuna hobetze aldera, Olinpia 
atzeko pasabidea konpondu du Udalak, Elkargunea eta 
Txalonerreka lotze aldera. 
Habilitado para peatones y bicicletas la parte trasera de Olimpia.

1.-

5.-

herritarrei erantzunez

artxibategia
Pako-Pako udal artxiboan ikusmiran ari da eta bertan 
aurkitutako dokumentu berezi, bitxi eta kuriosoenak 
ekarriko dizkigu. 

San Martin ermitan eta albo-eraikinean sendategi edo sanatorio 
bat izan zen XX. mendeko 50eko hamarkadan. Bertan baliabi-
de ekonomiko gutxiko herriko gaixoak artatzen ziren. Ez zen 
ospitale bat bere horretan, zenbait gaixotasun kutsakor eta ha-
lakoak zituzten gaixoentzat sendategia edo egonlekua baizik.

Ez dago argi noiz egokitu zen eraikina eginbehar hauetarako; 
bakanak dira artxiboan horri buruzko dokumentuak. 1881koa 
da aurrena: orduan, eraikinaren kargu egiteko eskabidea aur-
keztu zuen Juan Jose Larrañagak eta aipatzen du nola bera 
egona den aurretik ere han lanean. 1889an, Udalak mediku 
eta zirujau postuak esleitzeko baldintzak atera zituzten, eta 
1900ean, urriaren 10eko udalbatzan, San Martinen kargu iza-
teko senar-emazte edo familia bat jartzeko beharra aipatzen 
da. 1919an, berriz, eraikina berritzeko lanen enkantearen in-
gurukoak jasota daude. 36ko gerra bitartean eta gerraoste-
koetan tuberkulosia asko zabaldu zen eta Udalak San Mar-
tingo sendategia tuberkulosiak jotako gaixoentzat prestatzea 
erabaki zuela jasotzen duten dokumentuan ere badaude.

Istorio gehiago eta dokumentazio erreala udal webgunean di-
tuzue kontsultagai, Pako pakoren atalean.

Pako-Pako ha recopilado la documentación histórica más interesan-
te sobre el sanatorio de San Martín en la web municipal.

San Martingo sendategia
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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

• Trenbidearen Zumardiaren 3an bizi naiz, eta gauero etxe izkinan 
dagoen iturri ondoan gazte mordo bat biltzen da 21:00etatik aurrera. 
Beren jolasak txilio biziekin lagundu ohi dituzte, eta gaueko 12:00ak 
edo beranduagora arte egon ohi dira. Ezin dugu leihorik ireki, ze itxita 
ere zarata ikaragarria da. Gure iluntzeko atsedenaldia, desesperazio 
bihurtzen da. Norena jo dezakegu hau konpontzeko? 

  Zure kexa aztertzen aritu gara eta ulertzen dugu zure egoera. Irtenbidea, 
ordea, ez da erraza. Uda garaian ohi baino jende gehiago eta beranduago 
ibiltzen da kalean, eta kalean dabiltzanen eta deskantsua behar dutenen 
artean elkarbizitza arazoak sortzea ohikoa da. Udaletik, errespetua eta 
gizalegea sustatzeko ahaleginetan aritu gara udan, bai tabernekin eta baita 
herritarrekin ere, uste baitugu hori dela bidea. Eta ahalegin horretan, herritar 
guztion laguntza beharko dugu, gure inguruan eta gure auzoan balio horiek 
zabaltzen. Zuen auzoan ere hala egitera animatzen zaitugu, kalean dabiltzan 
horiekin hitz eginez.

  Halere, eta egoerak onera egiten ez badu, Udaltzaingora jotzeko eskatzen 
dizugu, han kasua zehazki aztertu eta beharrezkoa bada neurriak hartzeko. 
Azkoitiko Udala



‘Elkarrekin eskualdea eraldatzen’ to-
paketak egin zituzten iragan uztailean 
Iraurgi Berritzenen Ezagutza Guneko 
kideek. Sare horretan eskualdeko 
ordezkari publikoak, enpresak eta 
ikastetxeak aritzen diren elkarlanean, 
tartean Azkoitiko Udala. 
Topaketa horietan, besteak beste, 
Iraurgi Berritzenek izan beharreko 
ekintza lerroak lehenetsi zituzten, eta 
ekintza lerro horiek izango dute le-
hentasuna aurtengo ikasturtean. 
Hauek dira, zehazki :

•Etorkizunerako beharrei egokitzeko, 
gaur egungo prestakuntza egokitzea, 
eredu berritzaileak aplikatuz.
•Enpresetan dibertsifikazioa eta 

elkarlana bultzatzea, bailararen 
ehun ekonomikoa ziurtatzeko. 
Horretarako, beharrezkoa izango da 
kudeaketa eredu parte-hartzaileak 
bultzatzen jarraitzea.
•Erakundeei  dagokionez, 
legealdietatik haratago epe 
luzeko proiektuetan inplikazioa 
eta partaidetza aktiboa izatea, 
eta garatzen diren politika maila 
desberdinen arteko koordinazioa.

Instituciones públicas, empresas y cen-
tros escolares que participan en el foro 
Ezagutza Gunea han establecido que las 
líneas de acción de Iraurgi Berritzen deben 
basarse en la formación, la diversifi cación, 
la participación y la implicación.

Gazteak praktiketan kontratatzeko eta 
ekintzailetasuna sustatzeko laguntza berriak

albistea - Sozio-ekonomia

Lanbiderekin elkarlanean, eta En-
plegu planaren barruan, beste bi 
diru-laguntza linea emango ditu 
Azkoitiko Udalak, bailarako gaine-
rako udalekin batera. Dagoeneko 
eskaintzen dituen diru-laguntze-
kin bateragarriak dira laguntzok.

• Langabezian dauden 
gazteak praktiketarako 
kontratatzeagatik laguntzak, 
enpresentzat
Aurkezteko baldintzak: kontrata-
tutako pertsonak 30 urte baino 
gutxiago izatea, Unibertsitateko 
edo Lanbide Heziketako ikas-
ketak bukatu berri izatea, eta 
Lanbiden izena emanda egotea. 
Kontratuek abenduaren 20a bai-
no lehen hasi beharko dute eta 
enpresen hobaria, kontratatutako 
pertsonak jasotako hileroko sol-
data gordinaren arabera finkatuko 
da (2.450 euro eta 3.620 euro 
bitartean). Laguntza hauek eskatu 
daitezke jada, Iraurgi Berritzenen.

• Ideia ekintzaileak garatu 
edo martxan jartzeko diru-
laguntzak
Langabez ian daudenentzat 
laguntzak dira, bi motatakoak: 
ideia berria eduki eta bere 
bideragarritasuna aztertzea behar 
dutenentzat, eta jada ideia baten 
bideragarritasuna aztertuta eduki 
eta ideia hori martxan jarri nahi 
dutenentzat.
- Ideia bat eduki eta hori gara-
tzeko bost laguntza emango dira, 
horietatik lau, 25 urte azpiko 
langabetuentzat, eta bat, 25 urte 
baino gehiagokoentzat. 2.000 
eta 1.500 euroko laguntzak dira, 
hurrenez hurren.
- Ideia bat dagoeneko garatuta eduki 
eta hori martxan jarri nahi dutenentzat 
sei diru laguntza emango dira, horietatik 
lau, 25 urte azpiko langabetuentzat eta 
gainerako bi, 25 urtetik gorakoentzat. 
2.000 eta 1.500 euroko laguntzak 
dira. Eskatzeko epea: urriarten 20tik 
26ra da, Azpeitiko udaletxean.   

Iraurgi Berritzenek gogora arazi nahi 
du Lanbideren bidez emandako la-
guntza horiez gain badituela ekintzai-
letasuna sustatzeko beste laguntza 
batzuk, ideia eta negozio berriak mar-
txan jartzeko diru-laguntzak zehazki. 
2.500 tik 10.000 ra arteko diru-la-
guntzak dira, norbanako zein enpresei 
zuzendutakoak, eta eskatzeko epea 
azaroaren 30ean amaitzen da. 

Informazio gehiago: Iraurgi 
Berritzen: 943 85 11 00.

Enplegu planaren baitan emango ditu Azkoitiko Udalak laguntzak, bailarako gainerako udalekin batera

Dentro del plan de empleo de la comarca, 
y a través de Lanbide, el Ayuntamiento de 
Azkoitia y el resto de los municipios del valle 
han abierto dos nuevas lineas de subven-
ciones para impulsar la contratación de las 
personas desempleadas. La primera de ellas 
está dirigida a las empresas que contraten 
en practicas a jóvenes desempleadas/os, y 
la segunda es para personas emprededo-
ras. Más información en Iraurgi Berritzen: 
943 85 11 00
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Prestakuntza, dibertsifi kazioa, elkarlana eta inplikazioa
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albistea - Sozio-ekonomia

Udan Azkoitia  bisitatu duten turisten 
kopurua nabarmen hazi da. Hala 
erakusten dute datuek, eta azken 
urteetako tendentzia indartzen ari 
dela agerian utzi dute

Ekainak 1etik abuztuak 31 bitartean 
Loiolako Turismo Bulegoan12.058 
bisitari turistei ahalbidetu zaie in-
formazio zerbitzua. 12.058 turista 
horiek honela banatu dira hilabetez 
hilabete; ekainean 4.164, uztailean 
3.186 eta abuztuan 4.708. 2013ko 
datuekin alderatuz gero, %28ko 
igoera suposatzen dute aurtengo 
datuek. Iaz errotu zen tendentzia-
rekin jarraituz, taldean (bidai antola-
tuan) etorri da turista gehien, %68, 
baina uda sasoia izanik, bere kabuz 
ibili den turista kopurua ere nabar-
mentzekoa izan da, ia 4.000 bisitari 
izan baitira familian, bikotearekin edo 
lagun koadrilan etorri dena.
 
Bisitarien jatorriari dagokionez, 
azken bi-hiru urtetako tendentzia 
mantendu da: Estatu Espainiarretik 
etorri dira gehienak, %53, eta Euskal 
Herriari dagokionez, bizkaitarrak izan 
dira nagusi.

Eskualdean bertan eguna pasatze-
ko aisialdiko ekintza eta zerbitzuei 
buruz galdetu da gehien, esparru 

guztietan gainera. Horrela, bisita gi-
datu programa, museoak, Urolako 
bide berdea, Izarraitz, pintxoak jate-
ko aukerak... zabala izan da eskatu 
eta ahalbidetu den informazioa.

Aurtengoan Loiolako Santutegiaren 
kanpoaldean 5 Geltoki Historian eki-
men turistikoaren salmenta, susta-
pen eta informazio etxola ere egon 
da zabalik uda sasoian, eta 3.000 
pertsona inguru pasatu da bertatik; 
ondorioz, salmenta kopuruan ere 
antzeman da eragina.

Horrez gain, Azkoitiko ondare histo-
riko artistikoa erakutsi eta balorean 
jartzeko bisita gidatu bereziak egin 
dira aurtengoan ere, eta harrera oso 
ona izan dute. Abuztuan herrian egin 
diren bisita horietan parte hartu du-
tenen gehiengoa Estatu Espainiarre-
koa izan da, baina eurekin batera, 
azkoitiarrak ere asko izan dira.

El número de turistas que han visitado 
Azkoitia y la comarca ha aumentado con-
siderablemente en verano. Teniendo en 
cuenta los datos de las personas que han 
acudido a la ofi cina de turismo de Loyola, 
el incremento ha sido del 28% con respec-
to al año pasado. La mayoría de las/los 
visitantes ha venido en grupo, procedente 
del Estado español (%53).   

Turismoa 
%28
hazi da
Bisita gidatuek
harrera ona izan dute,
bai bertakoen
bai kanpokoen artean

Azaroan, San Martin 
eta San Jose ermitak 
ezagutzeko aukera 

Ezkutuko altxorrak programa-
ren barruan, azaroan hasiko dira 
Azkoitiko bisita gidatuak. San 
Martin eta San Jose ermitak 
ezagutzeko bisitak egingo dira, 
ordubeteko iraupenarekin, eta 
prezioa pertsonako 3 eurokoa 
da.

Hemen bisiten egutegia:

- Iraurgiko San Martin ermita. 
Azaroak 15 eta 23, 12:00 etan.
- San Jose Ermita. Aza-
roaren 2an eta abenduaren 7an, 
12:00etan.

Erreserbatzeko azken eguna bi-
sitaren asteko ostirala 12:00etan, 
Loiolako turismo bulegoan: 943 
15 18 78 edo info@tierraignacia-
na.com helbidean. 

Se han organizado visitas guiadas 
para conocer las ermitas de San 
Martin y San Jose. Serán en no-
viembre. Información: 943 15 18 78.



albistea - Elkartasun astea

Duela 3 urte Azkoitia, Azpeitia, Zumaia eta Debako kideekin sortutako taldea da. Helburua 
da ISSA (The Indian Society for Sponsorship and Adoption) elkartearekin harreman zuzena 
bermatuz, hiru proiekturen fi nantzazioan laguntzea: gaixorik dauden haurren mantenu eta tra-
tamendua; umeen etorkizuna bultzatzeko, haur eskola baten egokitzapena; eta emakumeen 
autonomia lortzea eta haurren hezkuntza bultzatzea.

2001ean sortutako TDHF Fundazioak gehienbat Kathmanduko 18. auzoan egiten du lan, 
bertako 60 umeri egunero jaten emanez. Hasierako proiektua Kumary etxean kaleko umeei 
zaintza eta harrera ematea izan zen. Horretaz gain “arkatzaren iraultza” deituriko proiektua 
martxan da; bertan, oso egoera txarrean dauden emakumeak alfabetatzen dira lanpostu 
batera bideratuz, eta beraien egoera gordina hobetzen lagunduz. http://tdhf.ibernet.com/

Irabazi asmorik gabeko erakunde laikoa da Perurekin, 2011n sortutakoa. Limako San Juan de 
Lurigancho barrutiarekin harremana izandako gazte talde batek jarri zuen martxan. Helburua da 
hango proiektuak diruz lagundu eta hango errealitatea hemen, Euskal Herrian, ezagutaraztea.  
Hezkuntza, generoa, hirugarren adina eta nutriziora bideratzen dira, batez ere, proiektuak.

Garapen bidean dauden herrietako proiektuak babesten ditu, batez ere ume, gazte eta 
emakumeen hezkuntza eta prestakuntza bideratuz. Urtean zehar ekintza ugari egiten ditu, 
batez ere Beningo kaleko umeen aldeko proiektuari laguntzeko: zozketak, solidaritate pintxoa, 
Santa Eskea, janari bilketa… Zehazki Sakété granja eskolako prestakuntza ekintzetarako 
errefortzu lortzeko ari dira ahaleginetan.

1976. Jose Ramon Amunarriz misiolari irundarra Ruandara joan zen, Kabuga nekazal 
ingurunera. Bertakoen bizi baldintzak hobetzeko ahaleginean hasi zen, eta horretan 
laguntzeko helburuarekin sortu zen Behar Bidasoa, 1989an. Garapenerako proiektuak 
sustatzea du helburu, hirugarren munduko herrien interes objektiboei erantzuteko, beti ere 
mendekotasunik ez sortzen ahaleginduz. Iaz, Kabugan baliabide gabeko familientzat bi etxe 
eraiki zituzten. Honako lekuetan hari da lanean: Kabuga (Ruanda),  Rumbi (Kongo), Cubal 
(Angola), Villarica (Paraguai) eta Pereiran (Kolonbia). Informazio gehiago: beharbidasoa.org

Gipuzkoan 2007tik ari dira lanean, Hemengo laguntzak hango eskolak programarekin. Udaletan 
aurkeztu eta onartutako proiektuei esker, Hondurasen eskolak ireki eta gutxieneko hezkuntza 
ematea dute helburu. P. Patrizio eta beste hainbat boluntariorekin zuzenean egiten dute lana. 
Informazio gehiago: www.acoes.org webgunean. Aurten, adineko pertsonen baztertzeari aurre 
egiteko zentro bat eraikitzeko ari dira erabiltzen baliabideak. 

Justizian, solidaritatean eta bakean sinesten duten gizon eta emakumez osatutako taldea 
da. Hala defi nitzen dute euren burua. Erakunde apartidista eta akonfesionala. 1998. urtetik 
Nikaraguako Diriamba udalerriko emakume zein helduekin elkarlanean dihardute: altzari 
artisauekin, adimen urritasuna edota fi sikoa duten pertsonekin eta beraien senideekin eta 
garapen agenteak izateko hezten ari diren gazteekin.

Nava Jeevan-Bizi Berria

The Direct Help Fundation – Kathmandu (Nepal)

Azkoitia Perurekin

Gazteak eta garapena 

Behar Bidasoa

ACOES: “ Asociación colaboración esfuerzo Honduras”. 

Mundu solidarioa helburu Niraragua
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albistea - Elkartasun astea

Bidezko merkataritzak hartu du protagonismoa aurtengo aste solidarioko ekintzetan

Hauek dira Aste Solidarioan parte hartu duten GKEak:

Zortzi elkarte, zortzi amets

Helburu xumearekin antolatu zen iaz 
Garapenean Bidelagun aste solidarioa: 
elkartasunaren arloan herrian lanean ari 
direnen ahalegina plazaratzea, eta elkarren 
arteko harremana sendotzea. Urtebete 
beranduago, sendotze hori bide onetik 
doala erakutsi du: ekimen gehiago antolatu 
dituzte elkarteek, bidezko merkataritza 
oinarri hartuta, eta herritarren partaidetza 
ere nabarmentzekoa izan da. 
Iraileko bigarren astean, herrian lan egiten 
duten gobernuz kanpoko erakundeen 
inguruko bideoak ikusgai egon dira Torre 
Zurin. “Gure proiektuak zein diren eta 
herritarrek zein Udalak ematen duten dirua 
zertan erabiltzen dugun erakusteko balio 
izan du”, adierazi du Nava Jeevan taldeko 
kide batek. 
Bestalde, bidezko merkataritzaren nondik 
norakoak hobeto ezagutzeko, hitzaldia 
eman zuen Jose Mari Iriondok. Eta 
elkartasunaren balioak hobeto lantzeko, bi 
fi lm eman zituzten: ‘Haiti Cherie’ eta ‘Un 
novio para Yasmin’.
Halare, larunbatak hartu zuen festa handiena: 
herriko plazara atera ziren elkarteak, eta 
bidezko merkataritza gogoan, irakurraldia 
egin zuten, berriz, herritarrek. Eguzkia 
lagun, iparra eta hegoaren  arteko harreman 
justuagoa aldarrikatu zuten bertaratutakoek. 
Garapenean bidelagunak sendotzen ari dira 
Azkoitian.

Siguiendo la senda emprendida el año pasa-
do, las ONGs de Azkoitia han organizado una 
Semana Solidaria para darse a conocer ante 
la ciudadanía y estrechar relaciones entre si. 
Charlas, películas o lecturas de texto han con-
tribuido a la concienciación ciudadana.

Bidelagunak sendotzen

Azkoitian hamar urte daramatzate lanean. Hirugarren munduko herriei euren garapenean 
laguntzeko, jatorrizko produktuak hemengo preziotan saltzen dituzte, bitartekoen etekinik 
gabe. Bidezko merkataritza izango bada, produzitzeko era ere bidezkoa izan behar du. Hau da: 
lan harremanak etikan eta gizatasunean  oinarrituta izan beharko dute eta modu ekologikoan 
ekoitzi beharko dira produktuak.

Bidezko Merkataritza



9

albistea - Tasak eta zergak

Etxebide eta Asap programetan sartzen direnek diru-laguntzak izango dituzte

Azkoitian hutsik zeuden etxeen 
jabeei kontribuzioaren errekargoa 
%100 igotzea erabaki zuen iaz 
Udalak, alokairua sustatze aldera. 
Erroldaren arabera, iaz 760 etxe huts 
zeuden herrian, baina horietatik 227 
salbuetsiak izan ziren errekargu hori 
ordaintzeko. Beraz, 533 etxebizitzari 
ezarri zaie errekargua.Horrekin 
jasotako dirua alokairu soziala 
indartzeko erabiliko du orain, Udalak, 
eta horretarako, etxebizitza hutsak 
alokairu sozialera bideratzeko diru-
laguntzak emango ditu.
Helburuak onakoak dira:
- Oinarrizko etxebizitza eskubidea 
bermatzea.

- Hutsik dauden etxebizitzen alokairu 
soziala bultzatzea.
- Etxebizitzen eraberritzea bultzatu 
eta herriko ekonomia suspertzea.

Eta hiru motatako laguntzak 
izango dira:
- Alokairura ateratzeko beharrezko 
obrak egiteko diru-laguntzak.
- Efi zientzia energetikoa lortzeko 
diru-laguntzak. 
- Obrak egiteatik ordaindu beharreko 
zergan diru-laguntza. Laguntza 
horiek bono moduan emango 
dira, herriko negozio eta dendetan 
erabiltzeko bonoak. Horrekin herriko 
merkataritza indartzea ere nahi da.

Laguntza hauek Eusko Jaurlaritzaren 
Biziguen eta Asap programetan 
izena ematen duten etxebizitzentzat 
izango dira. 

Urriaren 30eko plenoan aurkeztuko 
du diru-laguntza hauek bideratzeko 
ordenantza Udal Gobernuak.

El Ayuntamiento reinvertirá el dinero 
recaudado con el recargo del %100 
sobre la vivienda vacia en impulsar 
el alquiler social. Concretamente, 
regulará dar subvenciones a las 
personas que decidan alquilar sus 
casas mediante los programas de 
Etxebide y Asap.

Etxe hutsei ezarritako errekargoarekin 
jasotakoa, alokairu soziala sustatzeko

Zaborraren tasa %15 jaistea proposatuko du Udalak, bilketa sistema berriarekin 
lortutako biziklapen tasari esker gastu batzuk murriztu egingo direlako

Udal gobernuak 2015eko tasa 
eta zergetako proposamena 
aurkeztu du eta orokorrean ez 
du igoerarik plantetatzen.Erabaki 
hori hartzeko bi ardatz izan ditu 
kontuan: herritarrek bizi duten 
karga ekonomikoa ahal den 
neurrian arintzea, eta bestetik, 
zerbitzu publikoen kostuak 
arduraz kudeatzea. Zaborren tasa, 

ordea, %15 jaistea proposatu 
du. Zergatik? Sistema berriari 
esker, abuztuan hondakinen 
%74,42 bereiztera iritsi garelako, 
eta ondorioz, kostuak murriztu 
egingo direla aurreikusten duelako 
Udalak, besteak beste,Lapatx 
zabortegira errefusa botatzeagatik 
ordainduko duena nabarmen 
jaitsiko delako. 

El gobierno municipal propone 
congelar las tasas e impuestos para 
el 2015. Todas, menos la de la basura: 
en dicha tasa propone una reducción 
del 15%, ya que el incremento en 
el porcentaje de recogida selectiva 
logrado con el nuevo sistema de 
recogida (74,42%), permite prever  
una disminución en algunos gastos, 
como el del vertedero de Lapatx.

Tasak eta zergak, bere horretan
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albistea- Urbanue

Desde que se puso en marcha 
el servicio de autobús urbano, el 
Ayuntamiento está adaptando el re-
corrido y el horario a las peticiones 
de la ciudadanía. Así, a mediados 

de septiembre amplió el número 
de paradas (dos en Floreaga, una 
en Txalonerreka, y otra en Gerdau) 
y el número de viajes a Ipintza, y 
esta misma semana ha cambiado 

el recorrido de algunas líneas para 
poder atender mejor la demanda de 
las/los escolares de los barrios de 
Ipintza, Altzibar, y alrededores de 
Trenbidearen Zumardia.

Urbanuen ibilbidea eta ordutegia egokitu egin ditu Udalak, herritarrek eskatuta
Erabili eta erabili

Abuztuaren 27an martxan jarri 
zenetik gero eta gehiago dira 
Urbanue erabiltzen duten herritarrak. 
Udan Ugarte Igarango igerilekuetara 
joateko eta herriaren goi parteko 
auzoetara igotzeko erabili dute 
gehien zerbitzua azkoitiarrek, baina 
ikasturtea hastearekin batera, 
eskaria handitu egin da, eta 
zerbitzua egokitu egin du Udalak.

Irailaren 15ean egin zuen 
aurreneko aldaketa. Orduan, 
Urbanuek hasieran zuen ibilbideari 
lau geltoki gehitu zizkion, hainbat 
auzotarrek hala eskatuta:

• Floreagan bi geltoki gehitu ziren: 
Izarraitz 7,9 eta Floreaga Berri 1.
• Txalon Errekan, zubi berrian beste 
geltoki bat jarri zen.
• Gerdauko parean ere beste geltoki 
bat egokitu zen.
• Eta Ipintzarako ordutegia ere 
zabaldu egin zuen.

Bigarren aldaketak aste honetan 
bertan egin dira. Ikasturtea hasi 
denetik, ikastetxeetarako zerbitzua 
handitzea eskatu dute herritarrek, 
eta horri erantzunez, ibilbide batzuk 
egokitu egin dira, ahalik eta auzo 
gehienetako ikasleak ikastetxeetara 
eramateko modua egiteko. 

Honakoak dira aldaketak: 
• 8:30etako zerbitzua liburutegitik 
Ipintza auzora joango da zuzenean 
(bariantetik) eta bueltan, Gerdau 
(8:36), Altzibar ( 8:38) eta Martin 
deunatik (8:39) etorriko da liburutegi-

ra. Jarraian eskola guneetara joango 
da, Trenbiadearen Zumardiatik eta 
Lideletik barrena. 
• Ondoren hirugarren buelta osoa 
egingo du. J.Urkixo- Martin Deuna- 
Dastarrikalde eta eskola guneak.
• 09:01ean iritsiko da bueltan liburu-
tegira, eta 09:05an hasiko da ondo-
rengo bira, baina oraingoan ez da 
Ipintzara joango.
 
Aldaketa horiei esker, Ipintza, 
Altzibar eta Trenbidearen Zumardi 
inguruko haurrak ikastetxeetara 
eramatea ahalbideratuko da.

Urbanuen zerbitzua ahalik eta 
erabilgarriena izatea nahi du Udalak, 
eta horregatik, herritarren eskari eta 
beharren arabera moldatzen ari da 
ibilbide eta ordutegiak. Hemendik 
aurrera ere, eskaeraren bat egonez 
gero, aztertu egingo du eta aldaketa 
gehiago egonez gero, jakinaraziko 
ditu.

Auzo ezberdinetako 
ikasleak ikastetxeetara 
eramateko ordutegia 
eta ibilbidea aldatu dira
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Atletismoko taldea, Matadeixe, Orion 
Ehiza eta Arrantza taldea, Zubiola 
empresa, Fracking ez taldea, Piztu 
taldea, Urola Institutoa eta Artxa-
mendi topalekua elkarteek hartu zu-
ten parte eta baita norbanakoek ere. 
Ibaitik ateratako zabor pila guztia he-
rriko plazan utzi zuten ikusgai, herri-
tarrei zer pentsatua emateko. “Orain 
bi urte baino hondakin gutxiago jaso 
dugu, baina halere asko da, eta ho-
rrelako ekintzak egiten segitu beha-
rra dago”. Ekimenaren emaitzarekin 
gustura dago Amaia Argarate Udale-
ko ingurumen teknikaria, herrian ohi-
turak, pixkanaka bada ere- aldatzen 
ari direla ikusten duelako.

Baina zer aldatu asko dagoela ikusi 
zen berriro ere, handik astebetera, 
Ingurumen Hamabostaldian. Esate-
rako, txakur kaken kontrako kanpai-
nan erruz izan ziren ezarritako 
banderatxoak; eguzki plaka soil ba-
tzuekin txorizoa erre daitekeela ikusi 
ahal izan da, etxean ditugun arropa 
eta traste zaharrak bota beharrean 
berrerabili daitezkeela erakutsi du 
bigarren eskuko azokak, bizikletan 
ibiltzearen onurak agerian utzi ditu 
bizikleta martxak... Frackingaren in-
gurukoak hobeto ezagutzeko auke-
ra ere izan zen.

Ekintza ugari, herriko hainbat tal-
dek antolatuta. Izan ere, nabarmen-
tzekoa da ingurumenaren alorrean 
gero eta eragile gehiago dagoela 
Azkoitian. Piztu, Baratza Dantzan, 
Fracking Ez, Oreka, Abarketatxo 
Ludoteka, Zuhaitzak Bizirik eta Zero 
Zabor taldeek Udalarekin elkarla-
nean antolatu dituzte ekintza guzti 
horiek eta aurrerantzean ere bide 
hori lantzeko asmoa erakutsi dute.

Bi hilabetean kontzientziazio ariketa 
ugari, ingurua eta ingurumena 
zaintzeko. Herritarrak lan asko ari 
direlako egiten, baina oraindik ere 
asko dagoelako egiteko. 

El Departamento de Medioambien-
te y agentes y asociaciones del mu-
nicipio han llevado a cabo varias 
actividades para concienciar sobre 
la necesidad de cuidar el medioam-
biente, denunciar los malos hábitos 
e impulsar las buenas prácticas. 
El 20 de septiembre, cerca de un 
centenar de personas limpiaron el 
río Urola, y sacaron 640 kilos de 
basura. A comienzos de octubre se 
ha celebrado la quincena medioam-
biental, con infi nidad de actos tanto 
para menores como para personas 
adultas.

Ingurumen plan estrategikoa, 
herritarrekin elkarlanean

Orain 14 urte, Udalak Azkoitiaren 
iraunkortasuna bermatzeko pro-
zesua martxan jarri zuen, eta bide 
horretan hainbat lan egin dira urte 
hauetan. Baina plan hura zaharkitu-
ta dagoela ikusi du Ingurumen sai-
lak, herriaren errealitatea eta beha-
rrak aldatu egin direlako, eta egungo 
egoerara egokitutako beste plan bat 
egin nahi du. Dagoeneko Elkarrekin 
21 aholkularitzaren eskutik herriko 
ingurumen diagnosia osatu du, he-
rriko zenbait eragilerekin hitz egin 
ostean (jubilatu elkartea, taberna-
riak, merkatariak, ikastetxeak.
 
Une honetan, diagnosia eskuartean 
duela, eta hurrengo fasera igaro 
aurretik, bertan jasotzen diren 
ondorio nagusiak herritarrokin 
partekatu nahi ditu Udalak. Izan 
ere, dokumentu hau Azkoitiko 
ingurumen plan berria osatzeko 
oinarrizko dokumentua izango da 
eta herriko entitateekin, elkarteekin, 
erakundeekin, zein eragile sozial 
eta ekonomikoekin diseinatu nahi 
du. Horregatik, aste honetan 
herritarrekin bilera bat egin du, haien 
iritzi eta ekarpenak jasotzeko.

‘Jendeak zergatik botatzen ditu zi-
kinkeria hauek ibaira?”... harrituta 
mintzo zen Nahia ibaia auzolanean 
garbitzen aritu ostean. 640 kilo hon-
dakin atera zituzten lau orduan, irai-
laren 20an, berak eta beste hainbat 
herritarrek ibaia auzolanean garbitu 
zutenean. Norberak hausnartu de-
zala erantzuna.    

Ohitura txar horiek salatu, onak 

sustatu eta ingurumenaren gaineko 
kontzientzia piztea. Helburu horiekin 
antolatu zuen ibai garbitzea Udalak 
herriko hainbat eragilerekin elkarla-
nean, eta baita beste hainbat eki-
men ere, Ingurumen Hamabostal-
diaren barruan.

Ibai garbiketan ehun herritar baino 
gehiagok hartu zuten parte. Zubio-
la enpresak sustatuta, Zero zabor 

taldea, Munibe ikastolako guraso 
elkartea, Anaitasuna futbol taldea, 
Baratzan dantzan kontsumo taldea, 

Zaindu maite 
duzun hori

640 kilo zabor 
atera zituzten herritarrek 
Urola ibaitik, 
goiz bakar batean

Ibaia auzolanean garbitzea, bigarren 
eskuko azoka, eguzki energiarekin 
janaria prestatzea, txakur kakak 
salatzeko kanpaina, aparatu 
berriztagarrien erakusketa... dozenaka 
ekimen egin dituzte herritarrek 
eta Ingurumen sailak elkarlanean, 
kontzientziak astintzeko

albistea - Ingurumena



Azkoitiko Udalak orain arte martxan 
duen euskara plangintza urte honetan 
amaitzen da eta beste bat egin 
behar du datorren urtea hasterako. 
Lan hori, ordea, herritarrekin 
elkarlanean egin nahi du oraingoan, 
azkoitiarren iritzi eta proposamenak 
kontuan hartuta, eta horretarako 
bidea zabaldu du. Dagoeneko hasi 
da ekarpenak jasotzen, eta behin 
proposamen horiek jasota, plan 
berriaren zirriborroa adosteko bilera 
egingo du azaroaren 13an. 

Euskara bultzatzeko arrazoiak 
argi ditu Udalak: hizkuntza hori 
ordezkapen prozesua jasaten ari da 
eta eremu batzuetan espainiera eta 
beste hizkuntza batzuk gailentzen ari 
zaizkio. Horrez gain, espainieraren 
ondoan euskara hizkuntza ahula da, 
eta gero eta gutxiago erabiltzen da 
gurean. Ondorioz, galtzeko arriskua 
du, neurriak hartu ezean. 

Baina zehazki zein egoeratan dago 
euskara Azkoitian?  Hori jakiteko, 
erabileraren inguruk kale neurketa 
egin zuen Udalak maiatzean, eta, 
besteak beste, honako datuak 
erakutsi ditu: Azkoitian, haurrak eta 
gazteak dira euskaraz gehien hitz 
egiten dutenak, eta emakumezkoek 
eta gizonezkoen artean ez dago 
alderik. Haur eta helduak batera 
dauden taldeetan, haurrek helduek 
baino gehiago egiten dute euskaraz, 
eta haurren eraginez, helduek gehiago 
egiten dute euskaraz. Eskualdeko 

batezbestekoarekin alderatuz, 
dena den,  makalak dira erabilera 
datuak: eskualdean erabileraren 
batazbestekoa %71,5ekoa da, eta 
Azkoitian, %61, 3koa. 

Esan nola landu beharko lukeen 
euskara Udalak; zein ekimen indartu, 
zein murriztu edo zein berri egin 
beharko lituzkeen. Urriaren 31ra 
bitartean jasoko dira iritziak.

Euskararen etorkizuna guztion artean 
lantzea ezinbestekoa delako.

El nuevo plan de euskera entrará 
en vigor el 1 de enero de 2015. Se 
elaborará mediante la participación 
ciudadana. Realiza tu propuesta. 

Último dìa para recibir propuetas: 
30 de octubre. Vias para realizar las 
propuestas:

• Participar en las reuniones

• Enviar un mensaje a euskara@
azkoitia.net

• Llamar al tel. 943857175 (Jasone)

• Pasar por el servicio de euskera 
situado en Secretaría

• Rellenar y entregar en la oficina 
de atención al ciudadano/a el 
apartado que para tal fin hemos 
reservado al final del folleto

13

albistea - Partaidetza

Hizkuntza politikaren nondik norakoak herritarrekin 
adostuko dituzte Euskara Zerbitzuek 

Proposamenak egiteko bideak

-Bileretan parte hartuz

 -euskara@azkoitia.net 

- 943 857 175 (Jasone)

- Euskara zerbitzutik pasa, 
Idazkaritzan gaude.

- Liburuxkaren bukaeran dagoen 
“Azkoitian euskara bultzatzeko 
NIRE PROPOSAMENA” bete, 
moztu eta udaletxean utzi

 Partaidetza prozesuaren          
 egutegia:

• Bilera: 2014ko kale-
erabileraren emaitzak eta 
euskara bultzatzeko udaletik 
egin dena aurkeztea.

   Urriaren 23a, osteguna 
  18:30ean, Elkargunean.

• Herritarren proposamenak 
jasotzeko azken eguna 
urriaren 30a.

• Bilera: Jasotako 
proposamenak azaldu, aztertu 
eta euskara plan berriaren 
zirriborroa adosteko.

  Azaroaren 13a, osteguna 
  18:30ean, Elkargunean

• Plan berriaren zirriborroa 
euskara mahaiari eta 
batzordeari aurkeztea 
azaroaren 19a.

• Plenoak behin betirako 
2018 arteko euskara plana 
onartzea. Azaroa-abendua.

• Plana martxan jartzea 
2015eko urtarrila.

• Onartutako planaren berri 
herritarrei ematea. Abendua-
2015eko otsaila.

Nola landu behar du 
euskara Udalak?

12

Parte-hartzea - Danon herrixe

Herritarrek jada egin dituzten proposamenak aztertzen 
ari da Udala, egingarriak diren ala ez jakiteko

Orain hiru urte hasitako bideari 
jarraituz, 2015eko udal aurrekontuak 
ere herritarren partaidetzarekin 
osatuko ditu Udalak, gobernu 
irekiaren fi losofi an sakondu eta 
parte-hartzea indartzeko. Eta hori 
buruan, beste pausu bat emango 
du oraingoan: aurrekontuaren 
gastu-inbertsioetarako partida bat 
zertan gastatu herritarren esku 
utziko du. Helburua da ahalik eta 
herritar  gehienenengana iristea eta 
euren erabakimena handitzea.

Martxan da horretarako prozesua. 
Urriaren 7tik 15era bitartean 
herritarren proposamen eta 
ekarpenak jaso ditu Udalak, bai 
udal eraikinetan eta landa auzoetan 
jarritako buzoien bidez eta baita 
udalwebgune bidez ere. Guztira 
ehun proposamen baino gehiago 
jaso ditu, eta horiek aztertzen ari 
da orain, egingarriak diren ala ez 
jakiteko.

Behin aztekerta hori eginda, jasotako 
proposamen horien artean eta 
lehendik berak detektatuta dituen 
beste batzuren artean aukeraketa 
bat egingo du Udalak, eta azken 

aukeraketa horretan sartzen diren 
egitasmoen artean erabaki beharko 
dute herritarrek. Bozketa bidez 
egingo da aukeraketa hori.

Azaroaren 17an egongo da botoa 
emateko aukera. Batzar irekia 
egingo du egun horretan Udalak 
eta bertan 2015erako aurrekontuen 
zirriborroa aurkeztuko du aurrena. 
Horren ondoren, herritarrek 
egindako propoposamenen artean 
bozketarako zein aukeratu dituen 
azalduko du eta aukeraketa hori 
zergatik egin duen ere bai. Azkenik, 
bertaratutako herritarrek botoa 
emateko aukera izango dute, 
datorren urtean zein proiektu egingo 
diren erabakitzeko, horretarako 
zehaztuko den diru partidarekin. 
Bilera horretara joan ezin dutenek 
ere izango dute botoa emateko 
aukera, bileraren astean zehar, 
udaletxean eta Internet bidez. 

Gobernu irekiaren fi losofi an 
sakontzen jarraitu nahi du Udalak, 
bi helburu nabarmenekin: batetik, 
herritarren erabakitzeko ahalmena 
indartzea, eta bestetik, Udal 
kudeaketa eta diru-erabileraren 

gardentasuna. Asmo horiekin 
ekin zion orain urte Denon Herrixe 
prozesuari, eta urtetik urtera egin 
moduan, bide horretan gehiago 
sakontzeko asmoz segitzen du 
aurtengoan ere. 

Continuando la senda emprendida 
hace tres años, el Ayuntamiento 
elaborará los presupuestos de 
2015 mediante la participación 
ciudadana. Este año pondrá una 
partida en manos de la ciudadanía, 
para que sea ella quien decida qué 
proyectos se llevarán a cabo,con el 
dinero de la partida  adjudicada al 
proceso, el próximo año. Del 7 al 
15 de octubre se han recopilado las 
propuestas de las/los azkoitiarras, 
y en este momento se están 
analizando al viabilidad de las 
mismas; después de realizar una 
selección entre las propuestas 
viables y las necesidades detectadas 
por el ayuntamiento estos años, la 
ciudadanía podrá votar entre los 
proyectos seleccionados, en la 
reunión abierta que se hará el 17 
de noviembre, y en  los siguientes 
días en el propio ayuntamiento y 
por Internet.  

2015eko aurrekontuen 
partida bat herritarren esku 
utziko du Udalak

xe

zen 



Para conseguir la igualdad es necesario 
promover un cambio en el sistema de 
valores que mediante los procesos de 
socialización son inculcados de manera 
diferente a las mujeres y a los hombres. Y 
este cambio de valores debe ir acompa-
ñado por un proceso de empoderamien-
to de las mujeres. Para impulsar esos 
procesos, el Departamento de Igualdad 

ha organizado varios cursos que buscan 
que las mujeres compartan espacios de 
refl exión que incidan en sus habilidades, 
autoestima y promover la participación 
sociopolitica.  Los cursos trabajan temas 
diversos: autoconocimiento y sexuali-
dad, libertad, técnicas para hablar en 
público, plantas medicinales, diversidad 
cultural, tertulias lilas...
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albistea - Berdintasuna

Berdintasun saila eskaintzen ari den ikastaroak:

• Sendabelarrak eta sendagai naturalak
   Dinamitzaileak: Alaitz Mañez eta Eva Mena.

• Norbere ezagutza, zaintza harremanek, desira eta plazerra
   Dinamizatzailea: Nerea Sancho.

• Jendaurream hitz egiteko teknikak
   Dinamizaitzailea: Edurne Mendizabal.

• Tertulia lilak
   Dinamizatzailea: Zaida Fernandez.

• Emakumeen kultur aniztasun gunea
   Dinamizatzailea: Ana Murcia

Azkoitiko Udalak hezkidetza programa 
sendotu egin du aurtengo ikasturterako. 
Hala, eskoletako hezkidetzako saio gehia-
go eskainiko ditu, berdintasunaren balioak 
ume-umetatik sustatzen jarraitzeko. 

Azkoitian berdintasuna eta harreman go-
zagarriak lortzeko prozesuak abiatzea eta 
parte-hartze sareak jostea da hezkidetza 
programarekin lortu nahi dena. Horre-
tarako, hezkidetza,  sexuen hezkuntza 
eta tratu onak landuko dituzte ikasleekin 
eta eskolen hezkidetza lana indartzeko 
hainbat baliabide eskainiko dituzte: ko-
ordinazioa eta aholkularitza, hezkidetza 
foroa, irakasleekin transmisio bilerak... 
Gainera, hezkidetza egitasmoa eskoletatik 
kanpora indartzearen apustua egingo dute 
aurtengoan. 

Eta Azkoitia eta Azpeitiaren arteko Hez-
kidetza Foroa jarriko dute martxan. Az-
peitikoa orain dela urte bat martxan ipini 
arren, aurten Azpeitia-Azkoitia Hezkidetza 
Foroa izango da. Foro honetan, ikaste-
txeez gain, gazte zerbitzuek ere parte har-
tuko dute. 

Hezkidetza programaren barruan gazte-
entzako sexu aholkularitza zerbitzua 
ere eskaintzen du Udalak, bi astean behin, 
Elkarguneko Gazte Informazio Bulegoan, 
ostiraletan,16:30etik 19:30era. 

Zerbitzu hori urriaren 10ean hasi zen eta 
honako egunetan egongo da: urriak 24; 
azaroak 7, 21; abenduak 5,19; urtarrilak 8, 
22; otsailak 5,19; martxoak 5,19; apirilak 
17, 24; maiatzak 8, 22; eta ekainak 5, 19. 
 

Ikastetxeetako 
hezkidetza saioak 
indartu egin ditu Udalak

En Ayuntamiento ha reforzado el programa de 
Educación en Igualdad que ofrece en los cen-
tros escolares del municipio y habrá más se-
siones en las aulas. Por su parte, el servicio de 
sexología para las/los jóvenes se ofrecerá cada 
quince días, los viernes, de 16:30 a 19:30 en la 
ofi cina para la juventud. 
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Emakumeentzako ahalduntze ikastaroak martxan dira, urria hasieratik 

Jabetzen
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Ikasturte berriarekin batera, martxan 
da berriro ere Azkoitiko mintzalagun 
programa. Hau 5. ikasturtea da, be-
raz Euskal Herri osoan ezaguna den 
fenomeno honek indarra hartu du 
Azkoitian ere. Hamarretik gora dira 
martxan dauden taldeak eta da-
goeneko 35 baino gehiago dira talde 
hauetan parte hartzen duten mintza-
lagunak. Oraingoan, eurekin batera 
euskaraz gozatzeko gonbitea egiten 
dute AEK-k eta Udalak, ‘#lotsarikga-
be praktikatu gurekin’ lemapean.

Hizkuntzaren ikaskuntzan, alboan 
utzi ezin daitekeen kontua da ika-
sitakoa praktikan jartzea; euskara 
praktikatzeaz gain, jende berria eza-
gutu, euskararen munduan murgildu 
eta, finean, euskaraz bizitzeko auke-
ra izango du izena ematen duenak.  

Mintzalaguna, euskaraz hitz egiteko 
ohitura duten pertsonak euskaraz 
hitz egiteko ohiturarik ez dutenekin 
elkartzean datza. Bertan, edozeinek 
har dezake parte, euskaldun zaha-
rra, euskaltegiko ikasle ohia edo 
euskaltegiko ikaslea izan...

Mintzalagun  guztiek EHUko kre-
dituak eskuratu ahalko dituzte, 
AIZU! eta Argia aldizkariak eta be-
rria egunkaria merkeago, eta bes-
te hainbat abantaila lor ditzakete. 
Gainera, ikasturtean hainbat ekintza 
egin ohi ditugu, adibidez, patata tor-
tilla lehiaketa, Sahatsa Dantza talde-
ra bisita, hitzaldi ezberdinak anto-
latzen dira, mendi irteerak,... Beraz, 
euskara praktikatzeaz gain, ongi pa-
satu eta lagun berriak egiteko auke-
ra paregabea da.

Izena emateko: Azkoitiko AEK eus-
kaltegian ( 943 151 089 / azkoitia@
aek.org-Oihana-) Udaleko Euskara 
zerbitzuan ( 943 857 175 / euskara@
azkoitia.net – Jasone-) edo Udaleko 
web orrian. Azken eguna urriaren 
31a izango da. 

El programa Mintzalagun está buscan-
do personas para practicar el euskera.

Praktikatu gurekin!
Mintzalagun programa mintzakide bila dabil

Udaleko Euskara Zerbitzuek ‘Irakurriz 
Gozatu’ egitasmoa martxan jarri 
dute aurtengo ikasturtean ere. Hala, 
hil honetan Gaztezulo hilabetekaria 
doan banatu da Floreaga eta Xabier 
Munibe eskoletan. Zehazki DBH-
ko 4. mailako ikasleei banatuko 
zaie aldizkari hori, sei hilabetez. 
‘Irakurriz gozatu’-ren helburua 
gazteen artean irakurzaletasuna 
sustatzea da, euskaraz irakurtzeko 
ohitura bultzatu eta euskal prentsa 
gazteei ezagutaraztea. Horretarako 
gazteentzat pentsatutako Gaztezulo 
aldizkaria erabiltzen da eta, bide 
batez, aldizkari horren hedapenean 
ere laguntzen du. 

El programa ‘Irakurriz gozatu’,  que 
pretende impulsar la lectura en eus-
kera en los centros escolares de 
Azkoitia, ya está en marcha.

Irakurriz gozatu

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

Bizenta Mogel XXXIII. ipuin lehiake-
tan parte hartzeko epea zabalik 
dago jada. Hemezortzi urtetik go-
rakoek hartu ahal izango dute par-
te lehiaketan, eta ipuinak urriaren 
31ra bitartean aurkeztu daitezke, 
udaletxean bertan. Euskarazko la-
nak izango dira, lau eta hamar orri 
bitartekoak, eta irabazleak 500 euro 
eta oroigarria jasoko ditu. Bigarre-
nak, berriz, 330 euro eta oroigarria 
irabaziko ditu, eta hirugarrenak 200 
euro eta oroigarria. Ipuinak gaitzizen 
batekin izenpetuta entregatu behar 
dira eta gaitzizen berdina daraman 
kartazal itxi baten barruan idazlearen 
datu pertsonalak zehaztu beharko 
dira. Lanak, berriz, orrialde baka-
rrean idatzi beharko dira, tarte bikoi-
tzarekin. Orijinalak eta inon argitara-
tu eta saritu gabekoak izan beharko 
dute. Epaimahaiak azaroaren 29an 
hartuko du erabakia. Oinarriak udal 
webgunean daude ikusgai.
Abierto el plazo de presentación al 
concurso de cuentos en euskera 
Bizenta Moguel. 

Sanandresak telefono 
mugikorretan ere egongo dira

Andramaixetako programarekin egin 
bezala, Sanandresetako egitaraua-
rekin ere mugikorretara eta tablete-
tarako aplikazioa egingo du Udalak. 
Helburua berdina da: festetako egita-
raua ahalik eta herritar gehienengana 
iristea. Aplikazio horren bidez, gaine-
ra, festetako egitaraua kontsultatzeaz 
gain, ekitaldi ezberdinen inguruko 
iritzia ere ere eman ahalko dute he-
rritarrek, eta ondorioz, partaidetzako 
erreminta ere izango da. Aste batzuk 
barru egongo da prest, eta orduan 
deskargatu ahalko dute herritarrek.   

Bestalde, uztailean agindu bezala, 
Andramaixeko app-aren erabiltzaileen 
artean zinemarako bono bikoitz bat 

eta tablet bat zozketa ditu Udalak 
eta Elkarmedia enpresak, eta zozketa 
horren irabazleek jaso dituzte euren 
sariak. Udalak emandako zinemarako 
bonoa Ioritz Badiolari tokatu zaio, eta 
Elkarmediak emandako tableta, Maria 
Ostolazari. Guztira 839 pertsonak 
jaitsi dute app-a eta horietatik 66 
pertsonek egin dituzte ekarpenak.   

El Ayuntamiento sacará una app con 
el programa de las fi estas de San 
Andrés. Estará lista en pocas semanas 
y será gratuita. Por otro lado, Maria 
Ostolaza e Ioritz Badiola han sido las 
personas ganadoras del sorteo realizado 
entre quienes utilizaron la app de los 
Andramaris.

Mendizabalen hitzaldia, haurreskolan

Azkoitiko Xabier Munibe haurreskolak urteroko usadioari jarraituz, 2014/15 
ikasturteko lehen hitzaldia antolatu du, “Lau hanketan eta oinez ibiltzen, eraku-
tsi edo ikasi?” izenburupean. Hizlaria Psikopedagogian lizentziatua dagoen 
Nerea Mendizabal izango da eta  gaiari buruzko hausnarketa eta eztabaida 
bultzatuko ditu. Azaroaren 19an izango da, 18:00etan, haurreskolan bertan. 
Azkoitiko haurreskolak gurasoei informazio zabala eta aberatsa eskeintzeko 
asmoz, ikasturtean zehar zenbait hitzaldi antolatzen ditu, gurasoen kezkak ar-
gitzeko eta bide batez, beraiek dakiten horren osagarri izateko. Hitzaldia gaia 
interesatzen zaion orori zuzendua dago eta  haurreskolako gurasoak ez direnei 
ere luzatzen zaie gonbitea. 
El próximo 19 de noviembre la psicopedagoga Nerea Mendizabal dará una charla en la 
haurreskola, a las 18:00. 

Bizenta Mogel 
XXXIII. ipuin 
lehiaketa, martxan
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‘Arrakastatsua’ 
izan da organo 
erromantikoaren zikloa

Amaitu berria da Nazioarteko Organo 
Erromantikoaren zikloa eta antolatzai-
leen arabera, “arrakastatsuak” izan 
dira emanaldiak. Guztira 10 emanaldi 
izan dira, eta horietatik lau Azkoitian: 
Organo ikasleen kontzertua, Anabel 
Aldalur mezzoak, Gorka Zabaleta txis-
tulariak eta Fernando Gonzalo organu 
joleak emandako kontzertua, Esteban 
Elizondok emandakoa, eta Koruko 
Andre Maria musika kapera eta Ali-
ze Mendizabal organo joleak eman-
dakoa.
El ciclo de órgano romántico, ‘exito-
so’, según la organización.



Hasi dira igerian zilarrezko 
arraintxoak. Irailaren 23an estreinatu 
zen Azkoitiko irakurle taldea, Iñigo 
Aranbarri idazlearen hitzaldiarekin, 
eta dagoeneko bigarren saioa ate 
joka dute - asteazkenean izango 
da, hilaren 29an-. “Hasiera berezia 
egin nahi genuen, eta luxu bat izan 
da herriko idazle bat bere azken 
liburuaren ingurukoak entzunez 
hastea”. Hala dio Irene Elorza irakurle 
taldearen dinamizatzaileak. ‘Apirila’ 
eleberriaren nondik norakoak kontatu 
zituen Aranbarrik hitzaldi hartan, 
eta ‘Apirila’ liburua izango da, hain 
justu, bigarren saioko protagonista: 
“liburu horrek bakoitzari eragindako 
sentsazioak, pentsakizunak edo 
iritziak konpartituko ditugu”, azaldu 
du Elorzak. 

Izan ere, hori da irakurle taldearen 
muina; liburu bat hartu eta irakurritako 
horren inguruan berriketan ari-
tzea. “Ez dago literaturan aditu 
izan beharrik, ez eta aparteko 
jakituria izan beharrik ere; irakurtzea 
gustatzen zaion ororentzat da taldea, 
irakurtzearen plazera konpartitu nahi 
duen edozeinek hartu dezake parte”. 
Baldintza bakarra, euskaraz irakur-
tzea eta zilarrezko arraintxo sena 
edukitzea. ‘Thysanura’ intsektuei 
zilarrezko arraintxo deitzen zaie, 
paper-jaleak dira eta irakurle taldeak 
liburu paper-jaleak bildu nahi ditu.
Hortik dator izena.

Adin, izaera eta gustu guztietako he-
rritarrei zuzenduta dago, “irakurtzen 
gozatzen duten guztientzat”. Beraz, 
bertaratu eta parte hartzera gonbi-
datzen ditu Elorzak. Hamar bat lagu-
neko talde batekin konformatzen da 
dinamizatzailea, eta dagoeneko bos-
tek eman dute izena. Interesatuek 
liburutegian bertan eman behar dute 
izena 943 85 08 98. 

Hileko azken asteazkenero bilduko 
dira, 19:00etatik 20:30era, Aizkibel 
Udal liburutegian. “Ez dago zertan 
saio guztietara etorri behar; bakoi-
tzak gustukoen duenera etorrita 
nahikoa da”, azaldu du Elorzak. 
Talde librea dela dio behin eta berriz, 
eta egitarau bat prestatuta badute 
ere, bertaratutakoek markatuko 
dutela bidea. Irakurle Taldeko 

kideek hilero jasoko dute saioari 
buruzko informazioa eta blog bat 
ere sortuko da proposatutako liburu 
eta egile bakoitzaren ingurukoak 
bildu asmoz. 

Zilarrezko arraintxoak hasi dira igerian. 
Poliki-poliki, zeharkaldiaren bigarren 
geldialdira iritsiko dira laster. Bide gozo 
eta oparoa dute aurretik. Hegatsei 
eragin eta gozatzeko unea da. 
 
El club de lectura de Azkoitia ha 
comenzado su andadura. Se estrenó 
el pasado 24 de septiembre, con una 
charla del escritor Iñigo Arambarri 
sobre su último libro ‘Apirila’, y 
la próxima cita será este mismo 
miércoles, 29 de octubre. Para más 
información, acudir al Departamento 
de Cultura o a la biblioteca municipal.
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‘Zilarrezko arraintxoak’ irakurle taldea martxan jarri dute Azkoitiko Udalak eta 
Aizkibel Liburutegiak elkarlanean

Hasi dira igerian

Irakurle taldearen egitaraua, hilabetez hilabete.
• URRIAK 29: 

Komentatuko duten liburua: 
‘Apirila’, Iñigo Aranbarri (Susa, 2014)

• AZAROAK 26: 
Komentatuko duten liburua: 
Zorion handiegia`’, Alice Munro (Meettok, 2012)

• ABENDUAK 17: 
Komentatuko duten liburua: 
‘Gauzak’, Georges Perec (Igela, 2014)

• URTARRILAK 28: 
Komentatuko duten liburua:
‘Kristalezko begi bat’, Miren Agur Meabe (Susa, 2013)

Irakurle Taldean parte hartzeko, jo Aizkibel Liburutegira edo 
deitu bertako telefonora: 943 85 08 98.

Irakurle taldearen estraineko saioan, Iñigo Aranbarri eta Jose Luis Otamendi idazleak.

Urria

24, ostirala
• Zine foruma: “Ida” fi lma, 22:00etan 

Baztartxon.

25, larunbata
• Urola Gustagarri ekimenaren bar-

ne, Euskal Txerriaren  eta sagardo 
dastaketa. 12:00etan, Kontzeju-
pean.

• Apostua: ‘Urola Garaia’ 8 lagu-
neko gizaproba taldea Koatei as-
toraren kontra. 22:00etan, Gurea 
probalekuan, 22:00etan, Apostua: 
“Urola.

• Ignotus eta Keltoi taldeen kont-
zertua, 23:00etan, herriko plazan.

 
29, asteazkena
• Azkoitiko irakurle taldearen ter-

tulia, Iñigo Aranbarriren ‘Apirila’ 
liburuari buruz. 19:00etan, liburu-
tegian.

• Bebarruko jardunek: ‘Dead rin-
gers’ fi lma, 21:30ean, Mata-
deixen.

31, ostirala
• Bebarrruko jardunek. Tzesten eta 

Magmadam taldeen kontzertua, 
22:30ean, Matadeixen.

Azaroa

2, igandea
• Erdi Aroko Errebala eta San Jose 

ermitara bisita gidatua,  “Ezkutuko 
altxorrak” programaren barruan. 
12:00etan, Balda plazatik abiatu-

ta. Erreserbak Loiolako Turismo 
bulegoan, bisitaren asteko ostira-
lean 12:00ak arte.  943 15 18 78 
edo info@tierraignaciana.com. 

5, asteazkena
• Bebarruko jardunek. Guerrera 

taldearen kontzertua, 21:30ean, 
Matadeixen.

8, larunbata
•  Euskal Herriko Trikitilari Gaz-

teen txapelketako kanporaketa. 
18:00etan, Baztartxo antzokian.

• Donostiko Orfeoiaren emanaldia. 
20:00etan, parrokian.

9, igandea
• San Martingo jaiak. Musika Ban-

daren kalejira goizez.

11 asteartea
• San Martin eguna.  

14, ostirala.
•  Zine foruma: “Un toque de violen-

cia” fi lma. 22:00etan, Baztartxon.

15, larunbata
• San Martin ermitan bisita gidatua, 

“Ezkutuko altxorrak” programaren 
barruan, 12:00etan. Erreserbak 
Loiolako Turismo bulegoan, bisi-
taren asteko ostiralean 12:00ak 
arte. 943 15 187 8 edo info@tie-
rraignaciana.com

• Musika Bandaren eta bes-
te hainbat talderen kontzertua. 
18:00etan, Baztartxo antzokian

• Tutankamon eta Sociedad Alko-
holika taldeen kontzertua, ta-
bernarien elkartean antolatuta. 
23:00etan, herriko plazan. 

 21, ostirala.
• Bidaia Tertuliak. “Guatemala”. 

Hizlariak: Leire Larrañaga, Alo-
ña Juaristi eta Nora Sudupe. 
19:30ean,  Kultur etxean.

22, larunbata
• X. Herri Lasterketa, Raka Maraton 

elkarteak antolatuta. 16:30ean, 
Herriko plazatik abiatuta.

• Danborrada, 22:00etan hasita, 
herriko kaleetan zehar.

22, igandea
•  Azkoitiko Baserrietako produk-
tuen erakusketa–salmenta eta  bo-
lillo lanen erakustaldia. Ludotekako 
haur eta gaztetxoek ere postua ipi-
niko dute. Goizean zehar.
•  Bizkargi Musika Eskolako dant-

zariak, Xabier Munibe eta Florea-
ga ikastetxeetako Kandiola Dant-
za taldekoak eta Txalkor Txistulari 
Taldekoak, kalejiran. 12:00etan, 
herriko  kaleetan zehar.

• San Martin ermitan bisita gidatua, 
“Ezkutuko altxorrak” programaren 
barruan. Erreserbak Loiolako Tu-
rismo bulegoan, bisitaren asteko 
ostiralean 12:00ak arte. 943 15 
18 78 edo info@tierraignaciana.
com

28, ostirala
• Zine forum: “The Congress” fi lma, 

22:00etan, Baztartxon. 

30, igandea
• San Andres eguna
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Hondakinak biltzeko sistema berria martxan jarri 

eta berehala,  
birziklatze tasara iritsi gara.

Zorionak eta eskerrik asko herritar guztioi, gauzak arduraz 
eta ondo egiten badakigula erakusten ari garelako.

Oso ondo ari gara, baina oraindik badugu zer hobetua. Gune 
batzuetan arazoak sortu dira eta gure esku dagoen guztia egiten ari 

gara horiek konpontzeko. Denon artean lortuko dugu.

Segi dezagun hasitako bidea. Egin dezagun Azkoitia hobea. Argi 
dago; aldaketa txiki batek ordain oparoa ekarri du. 

Azkoitian, garbi ari gara, eta garbiago jarraituko dugu.

Nada más implantar el nuevo sistema de recogida de residuos, hemos alcanzado el 
74,42% de tasa de reciclaje. Felicidades a todas/os las/los azkoitiarras por demostrar 
que sabemos hacer bien las cosas. Y está en nuestra mano seguir mejorando. Con un 
pequeño gesto ganamos todos/as.


