
Ana Eizaguirre: “Lagun bat
eta biok Donosti Las
Banderas taldean aurkeztu
eta hurrengo egunean
entrenatzen hasi ginen”.

Plaza Nagusian ezingo da
autorik aparkatu uztailetik
aurrera, herritarren
topagune izan dadin.

Antonio Oteiza eta
“Burruntxali” zena Urrezko
Insigniekin omenduko dira
San Juan bezperan.

Elkarrizketa Mugikortasuna Omenaldia4-7 10-11 15

Ugarte-Igarako igerilekuak
bukatuta izango dira datorren apirilerako

2008ko ekaina 05

Azkoitia Lantzenen Administrazio Kontseiluak obrak esleitu ditu eta
egun batetik bestera hasiko dira lanean

agendaAzkoitiko

UDALA

Kexak eta iradokizunak 902 54 01 20
Herritarren arretarako bulegoa 943 080 080
Idazkaritza 943 85 71 75
Alkatetza 943 85 71 76
Kultura, Hezkuntza, Euskara eta Kirolak 943 85 71 70
Udaltzainak 943 85 71 71
Lanak eta Zerbitzuak 943 85 71 72
Kontuhartzailetza 943 85 71 73
Gizarte Ongizatea 943 85 71 74

ADMINISTRAZIOKO HAINBAT BULEGO

Ertzaintza 943 08 37 80
Bake Epaitegia 943 85 15 97
Iraurgi Lantzen 943 85 11 00
Ipar Urak 943 85 07 59
Postetxea 943 85 33 93
Azkoitia Lantzen 943 85 71 51
KIUB (Kontsumo Bulegoa) 943 85 73 05

GIZARTE ONGIZATEA

Gizarte ongizate saila 943 85 71 74
Eguneko zentroa 943 85 13 23
Jubilatuen etxea 943 85 21 68
San Jose egoitza 943 85 13 23

KIROLAK

Zubi Aurre Kiroldegia 943 85 25 44
Gurea udal pilotalekua 943 85 36 39
Txerloia futbol zelaia 943 85 20 61
Tenisa 669 62 18 02
Txiki Golfa 943 85 10 06

HEZKUNTZA

Floreagako San Jose Ikastetxea 943 85 30 43
Xabier Munibe Ikastola 943 85 06 46
Urola Ikastola BHI / 
Urola Lanbide Heziketa 943 85 21 74 / 85 22 65
H.H.I. 943 85 03 99
Bizkargi Musika Eskola 943 85 10 70

KULTURA ETA GAZTERIA

Aizkibel Liburutegia 943 85 08 98
Baztartxo Antzokia 943 85 19 86
Kultur Etxea 943 85 71 70
Torre Zuri (Erakusketa aretoa) 943 85 71 70
Gazte Informazio Bulegoa 943 02 60 27
KZ Gunea 943 85 01 46
San Martin Ondaregunea 943 85 71 70
Abarketatxo Ludoteka 943 08 38 00

OSASUNA

Osasun etxea 943 85 00 20
943 85 00 70

Osasun etxea
(Aurretik txanda hartzeko) 943 85 20 08

Gurutze Gorria 943 85 32 97
DYA 943 46 46 22
SOS-DEIAK 112

HONDAKINAK

Garbigunea 696 676 456
Mankomunitatea 943 85 73 19
Tamaina handiko trasteak jasotzeko zerbitzua 943 45 98 74
Udaletxeko Ingurumen teknikaria 943 85 71 72
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2008ko EKAINA
1ean

• Goizeko 8.00etan hasita, JOKIN OR-
MAETXEAREN IV. MEMORIALA.
• Xabier Munibe Ikastolak antolatuta
IKASKIROL KROSSA goizeko 10:00etan
hasita.
• Kontzejupean, TOUBKAL MAROKOA-
RREN ERAKUSKETA-JAIA.

7an
• Herriko enparantzan goizeko 9:30etatik
aurrera, 3X3 BASKET TXAPELKETA. 
• Orion taldeak antolaturik 9:00etatik au-
rrera Larraskandako zelaian ERAKUS-
TXAKURREN LEHIAKETA.
• Parrokian,  17:30ean Trintxerpeko AITA
GARAIOA ABESBATZA eta Azkoitiko
IRAURGI ABESBATZAren kontzertua.

8an
• XVIII. ZAZPI KURUTZE ibilaldia, Ir-
teera goizeko 4etan izango delarik.
• 8:00etatik aurrera Orion Taldeak antolatu-
ta UMEEN ARRANTZA LEHIAKETA
Matadei inguruan.

11n
• 18:30ean Xabier Munibe Haurreskolan,
hitzaldia: “EMOZIOAK ETA ZIGO-
RRAK”. Hizlaria, Nerea Mendizabal.

13an
• Baztartxo Antzokian, 19:00etan
BIZKARGI MUSIKA ESKOLAKO
KURTSO BUKAERAKO JAIALDIA.

14an
• Azkoitiko parrokian 17:30ean THOMAS
OSPITALEN ORGANO KONTZERTUA

20an
• GUREA PILOTALEKUAN 19:00etan
Xabier Munibe Ikastolako kurtso bukaerako
jaialdia.

21ean
• Herriko Enparantzan, 23:00etan “SOR-
KUN”en Rock kontzertu.

21-22an
• Anaitasuna Mendi Bazkunak antolaturik,
helduentzako ibilaldia: PIRINEOAK(ANA-
YET).

22an
• Izarre Jandalon goizeko 10:00etatik
12:00etara, Orion Elkarteak antolaturik KA-
RABINA LEHIAKETA.

23an
• 19:00etan “URREZKO INSIGNIAK”
ekitaldia Udal Areto Nagusian: Domina jaso-
ko dutenak: Antonio Oteiza Embil, Jose Al-
berdi Elorza "Burruntxali” eta bere emazte

Cynthia Appleyart.
• 22:00etan Balda Plazan San Juan Sua
piztea: - Azkoitiko Musika Banda

- Iraurgi Abesbatza
- Sahatsa Dantza Taldea
- Bizkargi Musika Eskolako
- Dantza Taldea.

29an
• Kontzejupen 10:00etan “XXVI. AZKOI-

TIA HIRIA” XAKE LEHIAKETA.

* Balentin de Olanon Jaiotzaren bigarren
mendeurreneko ekintzak hilean zehar egin-
go dira.

ERAKUSKETAK

- Etxe Beltzen Antonio Oteiza eta Joxe Al-
berdi “Burruntxali”ren erakusketa.

- Torre Zuri Erakustokian:
• Maiatzaren 30etaik ekainaren 8ra, Xabier

Munibe Ikastolako DBHko ikasleen es-
kulan eta teknologi lanen erakusketa.

• Ekainaren 13tik 22ra Santi Oriaren mar-
go erakusketa.

• Ekainaren 23tik uztailaren 6ra. Chelo
Arangoren ARTELANeko ikasleen esku
lanen erakusketa.
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Aurkibidea

Turistak ikusi omen dituzte,
non eta Azkoitian. 

Pentsaezina!, esan du pentsatzeko
joera ez duen pentsalari ustekoak.
Sinestezina!, adierazi du ahoa go-
ratuz sinesteko joera ez duen fe-
degabe maltzurrak. Harritzekoa!,
atera zaio harritzeko joera handi-
rik ez duen gizaki sorgortuari.
Baina halakoxeak dira kontuak
gure herrian. Turistak ikusi dituz-
te Azkoitiko kaleetan barrena,
“giri”ak balira bezala. Neu ere,
bertan jaioa izanik, turista mo-
duan ibiltzen naiz aspaldian. Au-
tobusetik jaitsi eta alde guztietara

begiratzen dut, zer berri ote den. De-
na, edo ia dena, berri iruditzen zait. Ez
da asko edo askotan joaten ez naizela-
ko herrira. Ez, denborari buruz guk du-
gun edo denborak guri buruz duen iru-
diarekin du zerikusia. Munduan (eta
Azkoitia, besterik frogatu ezean, mun-
duan da) gauza asko ari da etengabe ger-
tatzen, baina askotan ez gara ohartzen
gertatzen ari denaz, gu alde batetik ba-
goazelako, eta mundua bestetik, jaki-
na. Gu denboraren zurrunbiloren bate-
an preso eta geldi geratu bagina bezala
izaten da. Gero esnatu egiten gara,
denborak bere ziegatik libratzen gai-
tuenean. Begiratzen dugu eta ikusten
duguna ametsa iruditzen zaigu. Turista
begiak jarri zaizkigu, alegia amets be-
giak. Ez gara gauza ikusten ari garena-
ren tokian lehenago zer zen identifi-
katzeko. Dena aldatu digute. Hori uste
dugu.

Ez da txarra turistak herrian ikustea.
Ez baitago gaur egun turistaren eta
bertakoaren arteko be-
reizketarik egiterik. Ga-
rai batean, umeagoak gi-
nenean, Loiolara joaten
ginen turistak ikustera.
Adineko gizon-emaku-
meak izaten ziren, ge-
hienetan, salbuespenak
salbu. Santuaren aitza-

kian eta omenez txokolatea
“boladu”ekin hartzen zuten jatetxe os-
petsuren batean eta etorri bezala joa-
ten ziren, autobusean. Haien hizkuntza
entzun orduko jakiten genuen beste
kultura bateko, beste herri bateko, hi-
ritarrak zirela, gure aldean ezberdinak.
Zein neurritan ote ziren ezberdin, ezin
jakin. Frantsesa ere ikasten hasiak
baikinen, beste gai askorekin batera.
Ordutik ezkero, ordea, gu ere toki as-
kotan ibili izan gara. Loiolara etortzen
ziren haiek bezala, turista plantarik
nahi gabe, turista izan gara. Guri ere,
ez zaigu asko inporta izan zer pentsat-
zen ote zuten gutaz ikusi izan gaituzte-
nek beren herrietan batera eta bestera
ibilian, zoko guztiak miatzen. Ez ginen
bertakoak; bost axola guri gainera. Be-
netan inporta zitzaiguna bizi ginen to-
kietan gutaz zuten iritzia zen: fama
ona izatea, jakina. Gaur egun, ordea,
mundua jarrita dagoen bezala, bizi ga-
ren tokian gehiago gara turistak bene-

tako herritar edo auzo-
koak baino. Ez da ha-
rreman handirik izaten
aldamenean bizi dena-
rekin, eta ez beti nahi
ez delako. Erabat arrotz
izateke, turista bihurtu
gara, nonahi gaudela
ere.

Azkoit iko

istor io kontatzai lea

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da

eta bere liburuetan dioen moduan,

bere altxorrik ederrenaren berri ema-

ten du beti, Azkoitiaren berri, alegia.

TURISTAK

Felipe Juaristi
Idazlea

EditorialaPako-Pako

3

Elkarrizketa 

• Ana Eizaguirre 4-7

Azpiegiturak

• Ekaineko lehen amabostaldia ekingo zaie

Ugarte-Igarako igerilekuen lanei 8-11

Ekintzaileak

• Ni, neure enpresaren jaun eta jabe 12-13

Mugikortasuna

• Uztailetik aurrera Plaza Nagusia

oinezkoentzat soilik izango da 14-15

Kultur Jardunaldiak

• XIX. Euskal Kultur Jardunaldiak.

“Azkoitia eta Urola bailara: etorkizuneko erronkak 16-17

Laburrak 18

• Asier Aranbarri Bruselan izan da Alkate Liberal

eta Demokraten I. Bilgunean

• San Isidroren izenean, jai egun borobila Madariagan

• Agenda 21: gaztetxoak alkateari kontu eske

Omenaldia

• Aurtengo Urrezko Insigniak Antonio Oteiza eta

Burruntxali zenarentzat izango dira 19

Azkoitiko kontuak laburrean

Korputz Eguna, Erdi Kalean

Korputz Eguna berezia izaten da Erdi Kaleko-

entzat. Baita aurten ere. Belar, arrosa-hosto

eta bestelako loreekin alfonbra dotorea egiten

dute auzokideek, prozesioaren ibilbidea irekiz.

Musika Banda bidelagun, palio azpian erama-

ten da kustodia, plazan dantzariek omendu

aurretik. 90eko hamarkada hasieran berresku-

ratu zen XIX. gizaldiko usadioa bertso saio ba-

tekin borobiltzen da.

Munduan (eta Azkoitia,

besterik frogatu ezean, mun-

duan da) gauza asko ari da

etengabe gertatzen, baina

askotan ez gara ohartzen

gertatzen ari denaz, gu alde

batetik bagoazelako, eta

mundua bestetik, jakina

Azkoititik kanpo bizi diren herritarrek Kontzejupetik udal aldizkaria hilero euren etxeetan jaso nahi

badute edo, Azkoitian bizi arren, norbaiti ez bazaio iristen, jar dadila harremanetan Udaleko Kultura Sailarekin: 

Telefonoa: 943 85 71 70

Helbide elektronikoa: kultu@azkoitia.net

Azkoitiar guztien esku dago

@

Iaz Korputz Egunean prozesioan.

kontzejupetik 5  26/5/08  17:55  Página 4



den. Hasi eta, “a ver, esto es un
balón…” , sarrerak nola egin…
Hala hasi ginen, baina nahikoa
azkar jarri ginen. Nire osabak
ematen gintuen bere kotxean
entrenatzera. Institutuko azken
urtea egiten ari nintzen. Beste
mundu bat deskubritu nuen. 
1,86 zm. Zure altuerari zor
diozu hein batean egindako
ibilbidea. Noiz edo noiz ara-
zoa ere izan da?
Azkoitian, lagun artean, bai. Ez
dakit zenbateraino konplexu bat
izan den baina erdi makurtuta
ibiltzen nintzela, bai. Amak beti
esaten zidan “konkorra aterako
zain”. Batzuetan lotsatu ere egi-
ten nintzen. Orain, ez. Gizona ere ni baino
txikiagoa da eta… Gaur egun, gainera,
gazteak lehen baino altuagoak dira. 
1981ean hasi eta 93an utzi zenuen saski-
baloia alde batera. Gaur egun nola ikus-
ten dituzu urte haiek? 
Erdi ahaztuta dauzkadala iruditzen zait bi-
deoren bat edo ikusten dudan arte. “A zer
nolako garaiak haiek!” esaten dut gero.
Baina ahaztu egiten da. Nostalgia apur ba-
tekin gogoratzen ditut urte haiek baina bi-
zimodua aldatzen joaten da.
Baduzu harremanik orduan egindako la-
gun jokalariekin?
Hasieran bai. Gutunak idazten genizkion
elkarri baina poliki-poliki bakoitza bere
munduan sartzen da eta kito. Galdu egin
dut denborarekin, nahiz eta Gabonetan zo-
riondu. 
Hainbeste jira eta buelta munduan barre-
na eta azkenean Azkoitira.
Bai, Azkoitira bueltatu nintzen. Senarra
azkoitiarra da eta lau eta sei urteko bi haur
ditut. 
Izan ere, saskibaloiak bidaiatzeko aitzakia
borobila emango zizuen, ala?
Izugarri bidaiatu dut. Hegazkinean ordu

asko igaro ditut eta orain, be-
rriz, sekulako ikara ematen
dit. Urrutiena uste dut Ma-
laysiara joan ginela aurreolin-
piko batzuk jokatzera. Igual
Hondarribian hartu eta baka-
rrik joan behar izaten nuen
Madrilera eta lasai-lasai joa-
ten nintzen. Orain, ezin. Se-
narrak askotan esaten dit Ar-
gentinara joan behar dugula
familia bisitatzera eta nik ezta
pentsatu ere! Asko ibili nai-
zelako da. Orain, toki askota-
ra iritsi naiz baina ikusi ez da-
kit zer ikusi dudan. Gozatzeko
denborarik ez zen izaten. 
Espainiako Selekzioarekin

150 partidutik gora jokatu dituzu. 
Bai. Jokatzen hasi eta bi urtera, 83an,
selekziorako deitu ninduten. Universia-
darekin, adibidez, Kanadan jokatu ge-
nuen txapelketa bat. Oroitzapen polita
daukat. 

Elkarrizketa
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Baloi bat zer zen ere ez nekien,

Donostian altuak ginela-eta

lagun bat eta biok aurkeztu

gintuztenean

Urte mamitsuak eskaini dizkio Ana Eizaguirre az-

koitiarrak saskibaloiari. Gaztetan, artean patuak

nora eramango zuen ideia zipitzik gabe, “Donosti

Las Banderas”en hasi zen jokatzen. Hurrengo do-

zena bat urtetan, kantxan eta hegazkinetan eman

zuen denbora gehien. Hainbeste ordu eman ere,

gaur egun ez duela hegazkinik hartu ere egin

nahi. Saskibaloia ere baztertuta du.

Urterik onenetan, gora eta gora, gauza bakarra

geratu zitzaion zintzilik bere ibilbide profesio-

nala maldan behera jarri zuen lesioa medio:

Bartzelonako 92ko Olinpiadak. Ateetaraino

iritsi zen. Ametsa egia bihurtzeraino bai-

na belaunak traizionatu egin zuen az-

kenean.

Gaur egun, irakasle lanetan aritzen

da. Bi seme-alabaren ama, dioe-

nez, poztasunak gehiago izan di-

ra malkoak baino.

Nolatan hasi zinen saskibaloian jokatzen
edo nork bultzata?

Nik ez nuen inoiz saskibaloi partidu bat ikusi
ere egin. Baloi bat zer zen ere ia ez nekien Do-

nostian aurkeztu gintuztenean. Orduan ez zen
eskoletan ere kirola egiteko aukerarik eskaintzen.

Osabak eta bere lagun batek jakin zuten saskibaloian
jokatzen zuen neska talde bat bazegoela eta hala, lagun

bat eta biok altuak ginela-eta, “Donosti Las Banderas” tal-
dean aurkeztu ginen. Hurrengo egunean entrenatzen hasiko
ginela esan ziguten. Txema Malo eta Ramon Aranburu zeu-

Elkarrizketa
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Hegazkinean
ordu asko igaro
ditut eta orain,
berriz, sekulako

ikara ematen dit.
Urrutiena uste
dut Malaysiara

joan ginela
aurreolinpiko

batzuk jokatzera.

“

“

“

IBILBIDE OPAROA

• 1981ean, 17 urterekin, hasi zen saski-

baloian jokatzen, “Donosti Las Banderas”

taldean.

• 1982an, Caceresko “Operación Altura”n

hartu zuen parte.

• 1983an, “Universiada”rako hartu zuten.

• 1987an, Lugoko “Argeriz Xuncas” taldeak

fitxatu zuen. Ligan bigarren geratu ziren.

• 1989an, Lugoko taldean zebilela, Erregi-

na Kopan bigarren postua erdietsi zuten.

Urte hartan lesionatu egin zen.

• 1983tik 1990era, Espainiako Selekzioa-

rekin 150 partidutik gora jokatu zituen.

Europakoak, aurreolinpikoak… 

• 1990ean Zaragozako “Banco Zaragoza-

no”k fitxatu zuen. Urte hartan Erregina

Kopan txapeldun suertatu ziren. Berriro

lesionatu zen.

• 1991n Donostiara itzuli zen “Juven” tal-

dera.

• Hurrengo pausoak Lasartera eman zuen.

“Lasarte-Oria” taldean sartu zen. 1.B

mailan zegoen eta 1. mailara igotzea lor-

tu zuten.

• 1993an saskibaloia uztea erabaki zuen.

“

Ana Eizaguirre
UrangaSaskibaloiko

jokalari ohia

Ana Eizagirre ezkerretik bigarrena

Ana Eizagirre Lugoko taldearekin jokatzen
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Zein da burutik kendu ezin duzun partidu
bat?
Hasi eta berehala Azpeitian jokatu genuen
bat. Donosti-Las Banderas talde frantzes
baten kontra. Jendaurreko lehen partidua
uste dut izan zela. Ni lotsa-lotsa eginda, ar-
tean asko ikasi gabe… Lehenengoa hura
izan zen. 
Gero, gogoratzen naiz nola niretzat sekula-
koa zen nire burua, adibidez, Celtako Mari-
sol Payno baten aurka jokatzen ikustea,
edo Uliana Semenova baten kontra, erral-
doia zen…

Ez al zenuen sekula pentsatu: hau ez da
niretzat.
Ez, ez. Gustatu egin zitzaidan eta aurrera.
Zer eman eta zer kendu dizu saskiba-
loiak?
Poztasun handiak eman dizkit. Lagun asko
eta onak, batik bat, Lugon. Eta zer kendu?
Hemengo lagun taldea. Azkoitira bueltatu
nintzenean nire lagunak zirenak ezkonduta
zeuden batzuk eta galdu egin nuen lagunar-
te hura. Beste koadrila bat egin  nuen. 
Beti esaten da eliteko kirolarien bizitza
oso sakrifikatua dela. Gogorra. 
Bai, hala da. Gustura egiten duzu baina oso
gogorra da. Selekzioan nenbilenean, adibi-
dez, gustura joaten nintzen kontzentrazioe-
tara baina Gabonetan etxetik urrun egotea
ekartzen zuen. Momentu batzuetan gogorra
suertatzen zen. 
Malko asko bota al zenuen?

Ez, ez dut uste. Etxekoekin go-
goratu, bai, baina negar, ez dut
uste. Orain, profesionalak ginen
eta irabazteko geunden han. 
Momentu onak txarrak baino
askoz gehiago izan ziren. Nos-
ki, dena ez zen nahi bezala ate-
ratzen beti. Partidu txar bat jo-
katutakoan sufritu egiten da.
Halakoetan lagunak eta fami-
lia garrantzitsuak dira. Donos-
tian jokatzen nuenean etxeko-
ak beti joaten ziren partidua
ikustera eta tarteka baita Lu-
gora ere. 
Entrenatzaileekin zortea izan
al duzu?
Bai. Ramon Aranburu, Txema Malo, Ce-
ravica Zaragozan, Victor Varela Lugon…
Asko eta onak. Baina zorrotzak. Selekzio-
nadoreekin ere ez dut kexarik: Maria Pla-
nas, Chema Buceta…
Noski asko eskatzen zigutela. Saskibaloitik
bizi ginen eta garai hartarako asko irabaz-
ten genuen baina gerorako ez zuen balio.
Horretarako futbolaria eta gizonezkoa izan
behar da. 
Floreaga ikastetxean egin zizuten omenal-
di batean, ondoan izan zenuen Hessie
Hollies handia.
Bai Askatuaken jokatzen zuen Hessie Ho-
llies eta gure taldeko Tresa Brown ameri-
karrak etorri ziren. Oroitzapen polita dau-
kat. Polita izan zen. 
Gaur egun jarraitzen duzu saskibaloia?
Ez, utzita nago zeharo. Ibili nintzen gazte
batzuk entrenatzen baina orain ez dut astirik
ezertarako. 
Irabaztea ez da garrantzitsua,
parte hartzea baizik. Hori esa-
ten al zizuten?
Ez, gure kasuan ez. Irabaztera
ateratzen ginen.
Askotan entzun behar izan al
duzu emakumeak ez zaretela
kantxarako jaioak?
Bai, antzerakoak bai. Indarra ez
da berdina eta saskiak toki bere-
an egoten dira beti baina… Bai,
entzun behar izaten dira. Zer
egingo da ba!
Edonola ere, nik oraindik ema-
kumeen kirola nahikoa baztertu-
ta ikusten dut, lehen eta orain.
Ez dut saskibaloia jarraitzen, bai-
na Hondarribia bat hor dabil,
adibidez, eta ez da batere entzu-
ten. Telebistan ere ez da ikusten. 

Kiroletan, kantxan, bihotzak
kontatzen al du batere?
Aldageletan gehiago. Kantxan
jeinua atera behar izaten da.
Eta burua hotz.
Superstiziosoa al zara?
Bai, partidu on bat jokatzen
baldin banuen, saiatzen nintzen
hurrengoan ere galtzerdi pare
bera eramaten. Eta uste dut ki-
rolari askok edukitzen dituztela
horrelako maniak. 
Zergatik edo noiz utzi zenuen?
Lesio batengatik. Belauna izo-
rratu zitzaidan eta azkenerako
belaunetako handi batekin

ibiltzen nintzen eta robota ematen nuen.
Beste batzuei tokia uztea erabaki nuen. 
Kolpe gogorra. Batik bat, Bartzelonako
92ko Joko Olinpikoetan parte hartzeko
aukera pikutara joan zelako, ezta?
Oso. Lehenengo lesioa 89an Lugon nen-
bilela izan nuen. Oso ondo nenbilen eta
gogorra egin zitzaidan. Zazpi hilabete
egon beharko nuela geldirik esan zidaten
eta ni lau hilabeterako berriro jokatzen
hasi nintzen. Ondo nengoela esaten zida-
ten eta hasteko. Eta berriro lesionatu
nintzen. Nik uste azkarregi hasi nintzela-
ko izan zela. Horren pena daukat. Senda-
gileei kaso egin izanaren pena. Gaur ba-
litz luzatu egingo nukeen. Hor hasi zen
nire gainbehera. Gorputzak ez zidan le-
hen bezala erantzuten. 
Gainera, ADO edo kirolari olinpikoen el-
kartearen zerrendan nire izena agertzen zen
Bartzelonarako. Ilusioa egiten zidan eta be-
te gabeko amets bat izan zen 92an Bartze-
lonan egotea. Olinpiadak geratu zitzaizki-

dan zintzilik, zeren gainerakoak
jokatu nituen. 
Kirolaren esklabu izatera ere
iritsi daiteke bat, ala?
Menpe egoten zara, noski.
Gaur egun, irakaslea zara. 
Bai, irakasle ikasketak egin ni-
tuen eta saskibaloia utzitakoan
lanean hasi nintzen.
Animatzen dituzu ikasleak ki-
rola praktikatzera?
Bai. Kirola egitea ona da baina
ondorioak kontrolatu behar di-
ra. Nik esaten dut kirola ona
dela bere tamainan egiten bada.
Nire gorputza izorratuta geratu
zen. Belaunak, gerria, hezu-
rrak… ahalegin handia da. Ki-
rola bere neurrian. 

Elkarrizketa
6

Elkarrizketa
7

Argazkian Ana Eizaguirre Tintoretton jokatzen zuen Uliana Semenova

eta bi taldeetako beste zenbait jokalarirekin 1988an. Sovietarrak

2,11 cm neurtzen zituen eta 135 kilo pisatzen zituen. “Bat alde bate-

tik, bestea bestetik. Baina Semenovak baloia hartzen bazuen, zuze-

nean saskira”.

Azpeitian lotsa-lotsa eginda

Saskibaloian jokatzen hasi eta gutxira,

“Donosti Las Banderas”i frantzes batzuen

aurka jokatzea suertatu zitzaion. Azpeitian.

“Artean gutxi ikasita, ni lotsa-lotsa eginda

ibili nintzen”.

Nik oraindik
emakumeen

kirola nahikoa
baztertuta

ikusten dut,
lehen eta orain.

Ez dut
saskibaloia

jarraitzen, baina
Hondarribia bat

hor dabil,
adibidez, eta ez

da batere
entzuten.

“

“
Gogoratzen

naiz nola niretzat
sekulakoa zen nire
burua, adibidez,
Celtako Marisol

Payno baten aurka
jokatzen ikustea,

edo Uliana
Semenova baten
kontra, erraldoia

zen… 

“

Erregina Koparekin Zaragozara

1990ean, Banco Zaragozano taldean zebilela, Errege Kopan

txapeldun geratu ziren. Jerezen jokatu zuten partidua Micro-

bank Masnouren aurka. Argazkian, Ana Eizaguirre kopa es-

kuetan duela.

Azkoitian, Floreagan Ana Eizagirreri egin zioten omenal-
dian Hessie Hollies eta Tresa Brownekin. 

Semenovaren aurka ezer gutxi zegoen egiterik

Ana Eizagirre espainiar selekzioarekin. 

“
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Azpiegiturak
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Azkoitia Lantzenen Administrazio Kontseiluak obrak

Altuna y Uria enpresari esleitzea erabaki du, deitutako

lehiaketa publikora aurkeztu diren sei enpresen arte-

an. 

Lanen aurrekontua 2.414.233,36 eurokoa da. Hala

ere, udalak ez du oso osorik finantziatuko Gipuzkoako

Foru Aldundiak diru-laguntza bat emango baitu.

Hamar hilabeteko iraupena izango dute lanek aurrei-

kuspenen arabera. 

Azpiegiturak
9

Adjudicadas 
las obras

• Empresa:  Altuna y Uria
El consejo de administración

de Azkoitia Lantzen ha decidido

adjudicar las obras a la empre-

sa Altuna y Uria. En total, han

sido seis las empresas que se

han presentado al concurso

público anunciado en el BOE

del 3 de abril.

• Plazo de ejecución: 10 meses
Altuna y Uria dará comienzo a

las obras en la primera quince-

na de junio. Teniendo en cuen-

ta el plazo de ejecución, los

trabajos estarán culminados en

abril de 2009.

• Presupuesto
El presupuesto de las piscinas

y el edificio de servicios as-

ciende a 2.414.233,36 euros.

La Diputación Foral de Gipuz-

koa se ha comprometido a

destinar una partida aunque la

cuantía no se ha concretado

todavía. Por lo tanto, el coste

para el Ayuntamiento será me-

nor.

Ekaineko lehenengo hamabostaldian
ekingo zaie UGARTE-IGARAKO IGERILEKUEN LANEI

Ugarte baserriaren inguruak oso bestelako
itxura hartzera doaz. Hamar hilabete ba-
rru, igerileku irekiak, eraikin berri bat eta
parke bat ikusi ahal izango dira orain hut-
sik dagoen zelaian. Udalak Azkoitiarren
aspaldiko eskaera bati erantzungo dio. Be-
raz, aurtengoa izango da herritarrek he-
rrian bertan igerileku ireki batez gozatu
ezin duten azkenengo uda. Da-
torren urterako Ugarte-Igara
funtzionamenduan izango da.
Baita lehenago ere. Izan ere,
obrak egun batetik bestera ha-
siko dira eta hamar hilabeteko
exekuzio epea dute. Hau da,
ekainaren lehenengo hama-
bostaldian ekingo zaie lanei
eta 2009ko apirilerako amai-
tuta izango dira. Horiek dira,
bederen, Azkoitia Lantzen hi-
rigintzarako udal sozietateak
aurreikusten dituen epeak. 
Udalak iazko irailean igerile-
kuen exekuzioa Azkoitia
Lantzenen bidez gauzatzea
adostu zuen. Ordutik beharrez-
koak diren txostenak lantzen
aritu da, besteak beste, Zatika-
ko Plana, Birpartzelazio
proiektua eta hirigintzakoa.
Sozietateak eman duen azken
urratsa obren esleipena izan
da. Apirilaren 3ko GAOn ira-
garri zen lehiaketa publikoaren

deialdia eta sei enpresaren proposamenak
aztertu ostean, Azkoitia Lantzenen Admi-
nistrazio Kontseiluak, alderdi guztiak or-
dezkatuta daudenak, Altuna y Uria enpre-
sari esleitu dio proiektuaren exekuzioa.
Halaber, Azkotia Lantzenek kontratu zu-
zendari bat izendatu du kudeaketa garden
eta eraginkor bat eramateko. Ardura hori

Iosu Agirrezabalagari egokitu
zaio. Obraren zuzendaritza, be-
rriz, proiektua idatzi duen Fiark
enpresako Unai Aldama arki-
tektuak hartuko du bere gain. 
Lanek 2.414.233,36 euroko au-
rrekontua dute. Hala ere, Uda-
lak Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren diru-laguntza jasoko du.  
Ekipamenduaren ustiaketaren
nondik-norakoak erabat zehaz-
teke dauden arren, Elkargunea-
ren ustiaketarekin bateratuko
da, herritarrei gune bien erabi-
lera errazte aldera. Adibidez, ez
dira bi abonu edo bi txartel
atera beharko baterako eta bes-
terako. Bakar batekin nahikoa
izango da.
Azkoitia Lantzenen kudeatzaile
Iñaki Mendiaren aburuz, “eko-
nomikoki proportzionaltasun
bat bilatzen” ahalegindu dira,
inbertsio publikoaren eta hel-
buru publikoaren artean. Ildo
horretan aintzat hartu behar da

ekipamenduaren erabilera ez dela udako
denboraldira mugatuko. Eremuaren erreka
aldeko zatia erabilgarri izango da urte oso-
an nornahi hurbil dadin irakurtzera, atse-
den hartzera edo jolastera.  Hori horrela,
sozietate publikoaren erronketako bat da
parkearen azalera guztia optimizatzea, es-
pazioari ahalik eta aprobetxamendurik ho-
berena emateko, alegia. 

1   Harrera
Eraikinak harrera gune
zabal eta dotore bat
izango du, erabiltzaile-
ak eroso ibil daitezen.

4

3
2

1

5

6

2  Bulegoak eta komunak
Harrera ondoan, bule-
goak joango dira. Bule-
goek komun propioak
izango dituzte hango
langileentzat.

3   Aldagelak eta komunak
Mutilentzat eta neskentzat alda-
gelak izango dira. Dutxak, komu-
nak eta zenbait kabina ere eraiki-
ko dira aldagela konpartitu nahi
ez dutenentzat. Araudiak agindu
bezala, sarrera bat lehorra eta ir-
teera busti bat izango ditu.

5   Igerilekuen gunea
Igerilekuak dauden zonaldea
helduentzat pentsatuta dago.
Eguzkia hartuz atseden hartu
nahi dutenentzat aproposa.

6   Atseden edo jateko gunea
Errekatik gertuen dagoen gunea
gazte jendearentzat pentsatuta da-
go batik bat. Eremu horretan ipini-
ko dira, halaber, mahaiak. Izan
ere, janaria dagoen tokian erraz
sortzen dira inurri edo bestelako
intsektuak. Egokiagoa da jateko
zonalde propio bat izatea.

4   Haurrentzako parkea
Eraikinetik irten eta hurbilen ge-
ratzen den eremuan parke bat
eraikiko da haurrek jolas dezaten.
Gune hori bereziki umeei zuzen-
duta legoke. Igerilekuen parekoa,
berriz, jende helduagoarentzat
pentsatuta dago eta errekatik
gertuenekoa, gazte jendearentzat.

Eremuaren erreka
aldeko zatia

erabilgarri izango
da urte osoan
nornahi hurbil

dadin irakurtzera,
atseden hartzera

edo jolastera. Hori
horrela, sozietate

publikoaren
erronketako bat da
parkearen azalera

guztia
optimizatzea,

espazioari ahalik
eta

aprobetxamendurik
hoberena emateko,

alegia.

“

“
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“Para mí, es más satisfactorio que un

edificio sea funcional a que sea

muy bonito pero nada práctico”

Proiektuak, nolabait esateko, hiru ere-
mu ditu: berdegunea, igerilekuak eta
zerbitzuen eraikina. Guztira,  zonaldeak
11.000 m2 ditu. Nola, esango zenuke,
antolatu dituzuela?
Hori izan zen Udalaren borroka handie-
na, espazio zabal bat izatea, aproposa
izango zena orientazioari eta kokapenari
begira. Ahalik eta azalera handiena eman
nahi zitzaien igerilekuei. Udalak azterke-
ta bat egin ostean, ur lamina zein izan
behar zuen erabaki zuen eta horrek neu-
rriaren ideia bat ematen du zeren jarraitu
beharreko arau batzuk daude. Hau da,

2m2 laminako hiru lagun sar daitezke. Ka-
su honetan, ur azalera 600 m2koa da. Be-
raz, 900 bat lagunentzat pentsatuta dago.
Edonola ere, araudiaren arabera, kasu
puntualetan, m2ko pertsona kopurua
1,5era jaitsi daiteke eta halakoetan,
1.200 pertsona hartuko lituzke eremuak. 
Eraikinak 800 m2 inguruko azalera izango
du, igerilekuek beste hainbeste eta berde-
guneak, berriz, 9.000 m2 gutxi gora-behe-
ra. Saiatu gara ahalik eta berdegune han-
diena izaten. Horregatik, eraikinaren goi-
ko solairuan, zabaltzan esaterako, belar
artifizialezko solarium bat jarriko dugu. 

Eraikinaren kokapena erabakitzeak
buruhausteren bat eman dizue, ala?
Azken proiektura iritsi bitartean, eraiki-
na toki askotan jarri dugu. Ugarte-Igara
baserria mantentzeak asko baldintzatu
gaitu horretan. Hasiera batean, baserria
zegoen tokian eraikina egitea pentsatu
genuen herriguneari begira oso sarrera
zuzena izan zezakeelako, baina ur azter-
keten arabera, gune hori urak har deza-
ke. Muga jakin batetik erreka aldera,
ezin da ezer eraiki. Azkenean, fotomon-
tajeetan ikusten den kokapena aukeratu
genuen. Iparralderantz orientatuta dago

eraikina eta ahalik eta itzal gutxiena
egiteko moduan. Eskalonatutako eraikin
bat diseinatu dugu inpaktua murrizteko
xedez. Hiru nibel daude, erreka inguru-
koa, naturalki igerilekuetara jaisten doa-
na eta sarrerarena.
Estetikoki zergatik eman diezue eman
diezuen forma igerilekuei?
Udalak aisialdiko igerileku bat eskatu zi-
gun baina eremu bat kirola
edo igeri egiteko egokitzea
egokia ikusi genuen. Horreta-
rako zerbitzuen eraikinetik
hurbilen geratzen den aldea
hartu dugu. 25 metroko luze-
ra du eta bi kale banatu dai-
tezke baliza bidez nahi izanez
gero. Aukera ezberdinak azter
daitezke. Adibidez, goizean
kirola egin nahi dutenentzat
egokitu eta arratsaldez de-
nentzat erabilgarri ipini. Au-
kera biak ematen ditu. 
Zenbateko sakonera izango
dute igerilekuek?
Normalean horrelako igerile-
kuak ez dira oso sakonak iza-
ten, bai segurtasunagatik eta
bai mantenimenduagatik. Ka-
su honetan, 1,40 zm. izango
ditu handiak eta 40 bat zm.
txikiak. 
Aurrera begira, noiz edo
noiz, igerilekuak estaltzea era-
bakiko balitz, egin ahal izango litzateke?
Ez dago horretarako pentsatuta baina
egongo litzateke aukera. Gaur egun, obra
gutxi eskatzen duten sistema asko daude.
Artea ala erabilgarritasuna?
Erabilgarritasuna. Garbi. Eta horren bai-
tan sar daitekeen arte guztia ongi-etorria

izan dadila. Niretzat pozgarriagoa da era-
bilgarria izatea, oso polita baina balioga-
rria ez den eraikin bat izatea baino. Nos-
ki, zenbat eta konplexuagoa izan itxura
aldetik, are eta garestiagoa izan ohi da
eta hori eragile pribatu zein publikoek as-
ko begiratzen dute. 
Baina gaur egun arkitekturak urrats
handiak eman ditu eraikin publikoetan,

ezta? 
Bai, bai. Lehen jendeak kanpora
joan behar izaten zuen. Gaur
egun, eskola onak daude eta jen-
de ona beste alor guztietan beza-
la. Beste kontu bat da gero sus-
tatzaileek zuk nahi duzuna egiten
uztea. 
Kasu honetan, eraikina erai-
kitzeko zer materialetara joko
da?
Eraikinaren beheko bolumene-
rako material pisutsua hautatu
dugu: hormigoia. Egituran hor-
migoia sartu behar denez, ba es-
taldurarako ere material bera
hartu dugu. Goiko pisuan, be-
rriz, arinagoa erabiliko da.
Erretxinazkoa da, garbitzeko
oso erraza eta itxura arinekoa
izan arren, aldi berean, sendoa
dena. Murruetan ere, landareak
nahi ditugu ingurune natural
batean gaude-eta. 
Proiektu honi esker, azkoitiar

bakoitzeko dagoen berdegune ratioak
erruz egingo du gora.
Udalak azterketa bat egin zuen eta ur aza-
lera zein berdegunea inguruko herrietako-
ekin alderatuta, askoz ere handiagoa da. 
Udan igerileku gisa funtzionatzeko eta
neguan, parke publiko gisa erabiltzeko

helburuarekin diseinatu al da?
Bai, baina ez dakit zenbateraino lortuko
den. Igerilekuan ezingo du edonork sartu
eta kontrolatuta edo itxita egon beharko
du, batik bat, segurtasunagatik. Pentsa
norbait uretara erortzen bada edo… Beti
batek sufritzen du, edo parkea ez da oso
parkea edo igerilekua ez da hain igerileku
ona. Kasu honetan, igerilekua lehenetsi
dugu eta nahi izan dugu erosoa eta erabil-
garria izatea.
Ingurumenaren aldetik zer neurri hartu
dituzue? Eguzki plakak ipiniko dira?
Bai, energiaren %30 naturalki jasoko da.
Zuhaitzak eta mahaiak jartzea ere au-
rreikusita dago, ezta?
Bai. Zuhaitzei dagokienez hosto erorko-
rrekoak landatzea komeni da gure ustez.
Pinuak, esaterako, asko izorratzen du lu-
rra eta hosto galkorra dutenek nahiz eta
udazkenean hostoak erori, beste bizitasun
bat ematen dute. 
Mahaiak, berriz, jarri ditugu zeren ibili
gara beste igerileku batzuk ikusten eta ar-
duradunek esaten ziguten egokiena dela
gune bat egokitzea zerbait jan nahi dute-
nentzat. Izan ere, janaria dagoen tokian
berehala hasten dira inurriak-eta, sortzen
eta ez da atsegina. Asmo horrekin egin
dugu.  
Eraikin inteligenteez hitz egitea modan
dago. Zenbateraino da hau inteligentea?
Izango duen funtzionamendurako ez du
zertan inteligentea izan. Tira, instalazio
aldetik, bai, inteligentea da baina segur-
tasun aldetik, adibidez, ez. 
Ugarte-Igarako igerilekuak Azkoitiko
ikono izaten amaituko ote dute?
Ez, ez daude horretarako pentsatuta. Ez da
helburua. Garrantzitsuena da azkoitiarrak
gustura joatea igerilekuetara. 

La lámina de agua
es de 600m2. Por

lo tanto, el
equipamiento tiene

capacidad para
900 personas. En
cualquier caso, la
ley permite rebajar

en casos
puntuales el
número de

personas de 2 a
1,5 por m2, de

modo que podrían
acceder al recinto

hasta 1.200
personas.

“

“

Unai
Aldama

Fiark arkitektu enpresa arduratu da Ugarte-Igaran eraikiko diren

igerilekuen proiektua lantzeaz, Unai Aldama buru dela. Datorren

udan guztien begibistan izango den ekimenaren inguruko

zertzelada batzuk emateko eskatu diogu.

Ugarte-Igarako igerilekuen 
obra zuzendaria

HEGO-EKIALDEKO AURRETIKO BISTA

IPAR-MENDEBALDEKO AURRETIKO BISTA

IPAR-EKIALDEKO AURRETIKO BISTA

HEGO-MENDEBALDEKO AURRETIKO BISTA

Azpiegiturak
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Ekintzaileak
12

Zein izan da zuen kasuan elementu kritikoa
esateko “bai, orain bai, aurrera egingo
dut”?
Iosu: Ni lanik gabe nengoen eta aukera bat
bezala ikusi nuen. 
Ainara: Nik ez nuen gustatzen zitzaidan lanik
topatzen eta gustuko lokal bat aurkitu genue-
nean, probatzea erabaki genuen. Ez nekien
zehatz-mehatz zapata-denda edo arroparena
jarri baina modarekin lotura zuen zerbait izan
behar zuela bai. Iraurgi Lantzenera jo nuen
gauzak argiago ikusteko. 
Fernando: Nik 30 urte bakarrik eman nituen
eta lagun bat beste lan batzuetan ibiltzen zen,
altzariak muntatzen e.a., eta elkarrekin hastea
erabaki genuen ondasun erkidego bat eginda.
Zein da jotzen den lehenengo atea negozio
bat zabaltzea bururatutakoan?
Iosu: Ni Iraurgi Lantzenera etorri nintzen. 
Ainara: Gu arropa zerbitzatuko ziguten etxeak
topatzen hasi ginen lehenengo. Urte sasoia-

ren arabera, feriak pasata baldin badaude,
adibidez, non edo nondik hasi egin beharra
daukazu. 
Positiboa delakoan al zaudete garapen
agentzia batetik igarotzea enpresa martxan
jarri aurretik?
Ainara: Niri oso ondo etorri zait, bai.
Iosu: Bai, zeren ni paper kontuetan bestela
oso galduta ibiliko nintzatekeen. 
Fernando: merezi du, zenbait eskaera egitera-
koan-eta, ondo etortzen da laguntza. Duda-
ren bat izanez gero ere bai. 
Alazne: Jende askok gestorietara jotzen du.
Gure kasuan, zuek, sustatzaileak, ere bus-
titzen zarete, zuek zarete datuak ekartzen diz-
kiguzuenak… 
Ainara: Noski, azkenean zeurea da negozioa
eta zeure bidea topatu behar duzu. Dena ez
dizute eskura emango. Gauza asko norberak
egin behar ditu. Gero, beste kontu bat da, ba
diru-laguntzen inguruan edo paperak egiteko

orduan, laguntza ematea. 
Iosu: Niri behintzat lagundu egin didazue.
Hartu 100 puntu eta banatu: zenbateko ga-
rrantzia du zorteak, zenbatekoa ideiak eta
zenbat emango zeniokete sustatzaileari?
Fernando: Niretzat sustatzailea %80 da.
Gaurko egunean zortea ez dakit ba… Jende-
ari ondo erortzea ere garrantzitsua da oso. 
Ainara: Azkoitian zortea ere behar da. Kon-
tutan hartu publikoarekin egiten dela lana
eta asko jarri behar da norbere aldetik. De-
nok gara pertsonak eta ez ditugu egun ber-
dinak izaten beti. Ezin da pentsatu denda
irekitzeagatik denak zuregana etorriko dire-
la. 
Fernando: Zorteak momentu jakin batean
balio diezazuke baina aurrera egiteko beste
zerbait ere behar da. 
Ainara: Egia da denborak ere asko erakusten
duela. Nik, adibidez, hasieran lan egiten
nuen etxeekin ez dut jarraitzen. Ikusten zo-

az zer eskatzen dizuten eta zer ez… Merka-
tua mugitzen doan heinean mugitu behar
duzu.
Fernando: Zerbait ezberdina eskaini beharra
dago. Ezin da gelditu. Alferrik da esatea
“nik prakak saltzen ditut. Milrayasak. Eta
gaur egun milrayasekin ezer gutxi dago…”
Alazne: Bereizi beharra, berritu beharra…
modan dauden kontzeptuak ari zarete ai-
patzen.
Ainara: Derrigorrezekoa da hori. 
Familiaren babesa garrantzitsua al da nego-
zio bat aurrera ateratzeko orduan?
Fernando: Oso garrantzitsua. 
Iosu: Bai, bai. 
Ainara : %100 da garrantzitsua. 
Fernando: Nire ustez sekulako ahaleginak jo
eta gero azken zenbakiei begira baldin badau-
de etxean… Nire emazteak, adibidez, nitaz
aparte inguruan duen jendeak, denak, fitxatu
egiten dute. Eta “aste honetan ez dut ba ezer
asko egin” esan  eta ez dute ulertzen. Nire al-
detik, berriz, anaiak-eta, bere kasa ari dira.
Oso ezberdina da.
Ainara: Autonomoarena eguneroko borroka
da. Lantegi batean ari dena, buzoa kentzen
duenean ahaztu egiten da. Gu, berriz, beti
gaude lanari bueltak ematen. Edo erakuslei-
hoan zer ipini, edo nikiak ikustera joan ez da-
kit nora, e.a. 
Fernando: Lotuagoa da. 
Ainara: Baina ez dugu nagusirik. 
Fernando: Eta astelehen goizean dentistarena
joan beharra baldin baduzu, ez dago arazorik. 
Iosu: Ezberdin egiten da lana. Garrantzitsuena
da gustuko lana izatea. 
Momentu honetan enpresa bat ireki edo ez
zalantzan dagoenari zer esango zeniokete?
Fernando: Saiatzeko.
Iosu: Ez badu probatzen beti duda horrekin
biziko dela. 

Ainara: nik probatzeko esango nioke. Noski,
horrek inbertsio minimo bat behintzat es-
katzen du. Nik, adibidez, hasieran lokala alo-
kairuan hartu nuen badaezpada. Orain ere
hala daukat baina erosteko aukerarekin. 
Asko aipatzen da diru-laguntzak ematen di-
tuztela. Laguntza horiek benetan lagunga-
rriak dira?
Iosu: ni oraindik zain nago.
Fernando: propaganda egiten da baina ez da-
kit nik zenbateraino laguntzen duten…
Ainara: alde batetik lagundu eta bestetik ken-
du. Beti dago “baina” bat atzean. Ez dakit zer
laguntza nahi baduzu, langabezian egon behar
duzu, ez dakit zer nahi duzula beste hura es-
katzen dizute… beti da gauza bat beste baten
truke. 
Edonori edo edozeini zerbait eskatzekotan,
zer eskatuko zenukete?
Fernando: ordainketetan malgutasuna. Urte
amaieran eduki ditzakezu lan mordo bat fak-
turatuta baina 90 egunetara edo 120 eguneta-
ra kobratzen direnez, ba…
Iosu: Ni Fernandorekin nago.  
Ahoz aho dabil krisiaren kontua. Antzeman
al duzue?
Fernando: guri ez digu eragin baina obretan
antzematen dela diote. 
Ainara: bai, bai, antzematen da. Nire kasuan,
gainera, konturatzen naiz jende guztiak txar-
telarekin ordaintzen duela eta dendarioi
%1,30 kentzen digute. Azkenerako asko da.
Orain, Azkoitian merkatarien elkartea sortu
da eta herriko denda guztietan erabil daiteke-
en txartel bat atera dugu. Txartel horrekin
ordainduz gero, %0,60 kenduko digute. Alde
handia da.  Edonola ere, eguneroko oinarriz-
ko produktuetan ere esaten dute dendariek
hil erdirako asko jaisten dela salmenta. 
Iosu: nik denbora gutxiegi daramat. Ezin dut
konparaketarik egin. 
Alazne, Iraurgi Lantzenera etortzen direne-
tatik zenbat proiektu ateratzen dira aurrera?
Alazne: hirutik bat, gutxi gora-behera. Nor-
malean jakiten da nork egingo duen aurrera
eta nork ez. Kasu honetan, Fernando eta Ai-
nara oso ideia garbiekin etorri ziren eta dena
oso azkar joan zen. Iosuren kasuan, zalantza
gehiago izan nuen baina behin webgunearen
aldeko apustua egin zuenean, garbi ikusi
nuen aurrera egingo zuela.

Ekintzaileak

Ni, neure enpresaren jaun eta jabe
Batzuk ausartzen dira eta ondo

ateratzen zaie. Beste asko bide-

an gelditzen dira. Ametsak

amets, enpresa bat sortzeak ha-

maika buruhauste ematen du,

negozioaren ateak zabaldu au-

rretik, zabaldutakoan eta baita

gero ere. Urtean 75 lagun inguru

hurbiltzen dira Iraurgi Lantzen

garapen agentziara enpresa bat

martxan jarri nahi dutela-eta, bi-

deak urratzera. Hirutik batek

gauzatzen du bere ametsa.

Han, besteak beste, bideragarri-

tasun plan bat egiten diete sus-

tatzaileei, diru-laguntzen inguru-

ko informazioa eman, eta azken

batean, laguntza eskaini hartu

beharreko erabakiak zuzenak

izan daitezen. Horren adibide di-

ra Ainara Esnaola eta bere se-

narra, Jose Manuel Fernandez,

Iosu Arrieta eta Fernando Usa-

biaga. Iraurgi Lantzenek antola-

tutako 5. Ekintzaileen Astea tar-

teko, solasaldi batera gonbidatu

ditugu. Mahaikide izan dugu ga-

rapen agentziaren ordezkari

Alazne Larrañaga.

Ainara

Esnaola

2003an ireki

zituen Pink

arropa denda-

ko ateak.

Iosu

Arrieta

Poliki-Poliki

seriegrafia en-

presa jarri

zuen martxan

2007 amaie-

ran

Fernando

Usabiaga

Ia 30 urte badara-

matza ere autono-

mo gisa lanean,

2004an Izarraitz

iturgintza enpresa

sortu zuen beste

lagun batekin.

Alazne

Larrañaga

Iraurgi Lantze-

neko enpresa

arduraduna

13
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tako Aparkalekua edo OTA delakoa ja-
rriko da. Udala momentu honetan az-
tertzen ari da aparkalekuaren funtziona-
menduaren nondik norakoak. 
Halaber, Julio Urkixo eta Ibai-Ondo
kaleetan ere gaur egun aparka daitezke-
en baino auto gehiagorentzat tokia
egingo da. 

Mugikortasuna
14

Mugikortasuna
15

Uztailetik aurrera Plaza Nagusia
oinezkoentzat soilik izango da

Gure plaza eta kaleetan bizitza egiten du-
gu, herritarrek bizitza ematen diete espa-
zio publikoei. Saltokiek bezala. Orduak
eta orduak ematen ditugu herriko bazter
ezberdinetan. Haur, gazte eta helduon to-
pagune dira. Solas, jolas eta eros-toki.
Horregatik, zaindu behar dira. Azken ur-
teetan, autoak oinezkoei gain hartzen jo-
an dira, azken horien kaltetan, kutsadura
eta zarata areagotuz. Horren aurrean,
XXI. mendeko udalen erronketako bat da
herritarren bizi-kalitatea aberastea, aldi
berean hartu beharreko erabakiek eragin
ditzaketen arazo eta ezadostasunei erant-
zunez. Ezinbestekoa da espazioa modu
zentzuzkoago batean banatzea, kaleek du-
ten gaitasuna mugatua baita. 
Azkoitiko Udalak oinezkoen aldeko
apustua egin nahi du, aurrez adostasun
batera iritsiz auzokide zein merkatariekin.
Kolaborazio horren lehen isla aurki ikusi-
ko da. Izan ere, uztailetik aurrera Plaza
Nagusian ez da autorik ikusiko aparkatu-
ta. Sarrera debekatu egingo zaie ibilgai-
luei, oinezkoei espazioa bereganatzeko
aukera eskaintze aldera. 
Inazio Iriarte margolaria kalea eta Plaza
Nagusia autoetatik aske utziko dira, haur
eta helduak lasai ibili daitezen herriaren

bihotzean. Horrek tabernei ere aukera
ematen die mahaiak kanpora ateratzeko
eta denon artean, gune atsegin batean bi-
hurtzeko udaletxe aurrea. Zenbat eta at-
seginago egin zonaldea, are eta jende ge-
hiago hurbilduko da.
Ez da ahaztu behar, gainera, herriaren
antolakuntza eta hazkuntza aurreikusita
dauden moduan, Alde Zaharra ia derri-
gorrezko igarobidea izango dela nahi
den tokira joan nahi dela ere. 

Piboteak jarriko dira 

Ekainaren amaierarako seinaleak aldatu-
ta izango dira. Lan hori egin orduko in-
darrean jarriko da Plaza Nagusian apar-
katzeko debekua. Banco Guipuzcoanoren
eta Atrasku tabernaren aurrean piboteak

jarriko dira. Baita Erruki Etxearen eta
Santa Klaran, Balda Plazaren mugan ere. 

Bilerak merkatari eta bizilagunekin

Udala merkatari eta bizilagunekin bil-
duko da erabakiaren berri eman eta
neurriak eragin ditzakeen onura eta kal-
teak aztertzeko. Dendariekin ari da bile-
rak egiten eta berehala bilduko da bizi-
lagunekin ere. Udalaren asmoa da Az-
koitiko kaleak eta plazak merkatal-gune
handi eta ireki baten gisa funtzionatzea.
Zenbat eta erakargarriagoa izan gunea,
are eta jende gehiago hurbilduko da, al-
daketa hori bertako denden mesedetan
izango delarik. Edonola ere, gauzak nola
egin denen artean erabakiko da, dituz-
ten beharrak ikusita. 

Udalak azterketa sakon bat egin du eta
esan daiteke aldaketek ez dutela galerarik
eragingo aparkaleku kopuruari dagokionez. 
Plaza Nagusia eta Inazio Iriarte Margo-
laria kalea hustu egingo dira eta horren
ordez, autoak Floreaga-Zahar Jauregi au-
rreko aparkalekuan utzi ahal izango di-
ra. Gune horretan  Ordainketa Arautu-

Aparkalekuak non?

Plaza hustearen ondorioz ematen den soluziobidea Floreaga-Zahar Jauregi aurrean aparkatzea baldin bada,
argi dago Floreaga-Zahar Jauregi aurreko aparkalekuak galtzen direla. Hori horrela, Udalak Julio Urkixo
eta Ibai-Ondo kaleak norabide bakarrekoak izatea erabaki du ahalik eta auto gehien aparkatu ahal izateko
bi kale horietan. Asmoa da Intsausti Jauregi aurrean dauden bezala egitea aparkalekuak. Hau da, autoak
diagonalean utzi beharko dira. Horrela, errail bakar bat egokituko da ibilgailuentzat, bigarren lerroan kot-
xerik utzi ez dadin, kaleen bi aldeetan aparkalekuak eraikiz. Aparkaleku kopurua areagotzeaz gain, neurri
horrek segurtasuna indartuko du. Azterketen arabera, norabide bakarreko kaleetan askoz ere istripu gut-
xiago gertatzen baitira. 
Julio Urkixo eta Ibai-Ondo kaleek herriguneko norabidea izango dute. Azpeitia aldera hartzeko, berriz,
Xabier Munibe kalea erabili beharko da. 
Aparkaleku gehiago egingo dira. Ibai Ondo eta Julio Urkixo kaleetan orain dauden baino 32 aparkaleku
gehiago izango dira. Lehenengoan, 51tik 64ra igoko da plaza kopurua eta bigarrenean, berriz, 71tik 90era.
Bestetik, kontutan hartu behar da gaur egun plazan 29 auto sar daitezkeela TAO bidez. Floreaga Zahar
Jauregi aurrean 49 auto aparkatu ahal izango dira. 

Oraingo aparkaleku kopurua Aldaketa ostean

Ibai-Ondo: 51 64

Julio Urkixo: 71 90

Guztira 122 154

Julio Urkixo eta Ibai-Ondo kaleak, norabide bakarrekoak

Autoaren zentzuzko erabilera baten alde-
ko sentsibilizazioa areagotzea ezinbesteko
da mugikortasun iraunkorraren bidean
aurrera egin nahi badugu. Azkoitia alde
batetik bestera zeharkatzen gehienera jota
ere 12 minutu nahikoa dira. Askotan,
denbora hori baino gehiago behar izaten
da aparkalekua topatzen, batik bat, zen-
bait ordutan. Kontutan hartu behar da
autoa etxean uzteak zenbat buruhausteta-
tik libratzen duen gidaria. Ez du gaizki
aparkatzeagatik isuna jarriko dioten bel-
durrik izan behar, gasolinatan gastatzen
duenarekin lagunekin kafe bat har deza-
ke, denborarik ez du galduko aparkaleku
bila, horrek ez du amorraraziko, herritik
paseatzeko eta txoko berriak deskubritze-
ko aukera izango du, e.a. Zerrenda luzea
osa daiteke. Merezi du kotxea hartzerik?

Azkoitia punta batetik
bestera zeharkatzeko 12
minutu behar dira

Aurki ibilgailuek debekatuta izango

dute Plaza Nagusian aparkatzea. Neu-

rri horren helburua da Alde Zaharra

balioan jartzea duen monumentu izae-

rari lagunduz eta haur zein helduentzat

espazio publikoak berreskuratzea. Ale-

gia, bizitzeko eta gozatzeko are eta at-

seginagoa den herri bat eraikitzen joa-

tea. Guztion onerako plazari bizitza

eman nahi zaio, jendez bete. Autoen

motor zarata ordezka dezatela haurren

abesti eta hitzek, kearen ordez ikus dai-

tezela ume-jokoak eta espazio librea

erabili dadila solasaldirako eta guztion

arteko harremanak hobetzeko. 

La plaza estará libre de coches a partir de

julio. Los coches han saturado nuestros

espacios públicos en detrimento de los

peatones. El objetivo de dicha medida es

recuperar nuestra plaza como lugar de

encuentro de los/as azkoitiarras. Se pre-

tende dar más vida a la plaza.

Se colocarán pivotes a la altura del Ban-

co Guipuzcoano y del Bar Atraskua para

prohibir el paso.

En cualquier caso, el Ayuntamiento ha re-

alizado un estudio detallado para no sa-

crificar el número de aparcamientos. Co-

mo respuesta, los vehículos se podrán

aparcar delante del Palacio Floreaga-Za-

har donde se inplantará la OTA. Asimismo,

las calles Julio Urquijo e Ibai-Ondo se

convertirán en unidireccionales. Ello per-

mitirá crear más aparcamientos en diago-

nal a ambos lados de las calle.

Exactamente, el número de aparcamien-

tos en dichas calles pasará a ser de 122

a 154.

Por la recuperación de espacios
públicos para peatones
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Asier Aranbarriren iritziz, “hirigintza lotzen

da etxeekin, eraikinekin eta kapitalarekin

eta ez daukate zerikusirik. Ondo egiten den

herria da soziologia jakin bat bideratzea

ahalbidetzen duen herria. Alde Zaharra oso

polita izan daiteke baina hazkuntzan ez ba-

da kontutan hartzen, degradatzen joango

da”. Herria ondo egitea da beste erronke-

tako bat.

Ondo egindako herria

kultur Jardunaldiak
16

kultur Jardunaldiak
17

Biziberritze premia dugu. Hori da Asier Aran-
barri Azkoitiko alkateak bizi dugun egoeratik
ateratzen duen ondorio nagusia. “Oso ondo
bizi gara, baina berdin jarraitzeko espabilatu
beharra daukagu eta gauzak egiten jarraitu”.
Ate berriak irekitzen segi, alegia. Horretan ez
ginateke berritzaileak izango. Aranbarrik bere
hitzaldian esan bezala, kontutan hartu beha-
rra dago duela 250 urte Azkoitian zer nolako
mugimendua zegoen. “Peñafloridako kontea
gai izan zen Parisko jendearekin harremane-
tan jarri, munduko jakituria jaso eta herrira
ekartzeko. Gauza batek huts egin zuen. Gizar-
tearen egitura medio, elite batean geratu zen
jakituria hura. Gaur egun, hori aldatu egin
behar dugu baina balore haiek berak geurega-
natuz eta zabalduz”. Aurrera ezin da, ordea,
edonola egin. Oinarri jakin batzuk finkatu be-
har dira eta horiek ezagutza, izaera eta elkar-
bizitza dira. “Izaera da gure Alde Zaharra
zaintzea, euskara sustatzea edota Azkoitia pi-
lota, artea eta kulturaren txoko egitea”. Hor
daude Jorge Oteiza pilotalekuak. 

Datu kezkagarriak

Ezagutzari dagokionez, alkatearen aburuz,
“daramagun bizimodu mailari eusteko, eki-
men berritzaileei bide eman behar zaie”.
Aranbarriren ustez, kezkagarriak dira bi da-
tu: batetik, “azken bost urteotan, bailaran ez
da balore teknologiko handiko enpresarik
sortu, eta bestetik, esan beharra dago goi-
mailako ikasketei dagokienez, oso behetik
gabiltzala Euskadiko batezbestekoarekin al-
deratuz”. Jendeari ez zaio lanik falta izan eta
lanean hasi da baina beharbada formaziorik
gabe. Horrek arazoak dakartza. “Zaila da for-
matu gabeko gizarte batean balore teknolo-
giko handia duten enpresak sortzea eta for-
matutako jendea, berriz, kanpora joaten da
lanera. Hor erronka handia dugu”. Momen-
tuz ez da lanik falta. Langabezia tasa %6,4
da Azkoitian, Gipuzkoan %7,64,  eta EAEn
%8,35. Baina lana sortzen duten sektoreak
helduak dira. “Makina-Erramintarena, esate-

rako, indartsua da baina ondoan badugu
bailara bat are eta ahaltsuagoa dena; galda-
ragintzak ere ez dauka nahikoa masa kriti-
koa eta altzarigintza  badakigu ez dagoela
bere momenturik onenean. “Alarmismorik
sortu gabe –zioen Aranbarrik–, uste dut
hausnarketa bat egin behar dela bailaran
balio teknologiko altuagoa duten enpresak
sortze aldera, etorkizunean Azkoitian lana
izaten jarraitu nahi badugu”. 
Erronka horretan Iraurgi Lantzen garapen
agentzia eta Udala eskutik joango dira eta
hasi dira dagoeneko lehen urratsak ematen.
Horren adibide da hemendik urte eta erdi
barru martxan izango den Berrigune proiek-
tua. Oinartxo industrialdean kokatuko da eta
bailarako enpresen zerbitzura egongo da, ba-
lio erantsi handiagoa duten produktuak egin
ahal izateko eta berrikuntza alorrean, bide
zuzenetik joan daitezen laguntza eskainiz.

Azkoitiko Udalak duen beste erronketako

bat komunikazioa hobetzearena da. Asier

Aranbarriren irudiko, Gipuzkoan biribilgu-

ne handi bat egingo balitz, Azkoitia ere-

mu horretatik at geratuko litzateke. “A-8

autobidea gure gainetik igarotzen da;

eskuinetik, Iruñarako autobia; ezker al-

detik A-1 errepidea eta azpitik Beasain-

Durango. Komunikazio zutabe nagusieta-

tik kanpo gaude eta ahalegin berezi bat

egin beharra daukagu Zumarragarekin

ondo lotzeko, garraio publikoa sustatze-

arekin batera”. Ez da ahaztu behar Gi-

puzkoako Foru Aldundiak datorren urte-

an egingo duela Zumarragarako bidea

hobetzeko proiektua.

Halaber, herriari begira, Azkoitiko sarre-

ran, Toki-Alaiko zubian biribilgune bat

eraikiko da hurrengo urtean.

Elkarbizitzari begira, giltzarri den beste

proiektuetako bat Elkargune da. Datorren

urtean martxan izango da eta kiroldegia-

ren handitze bat bezala ikusten da. Hel-

buru bera dute Ugarte-Igarako igerile-

kuek. Azkenean, herrian elkarbizitza egi-

tea ezinbestekoa da eta horretarako gu-

ne atseginak eta egokiak eraikitzea ez da

alferrikakoa.

Ildo berean, Udalak merkataritza jar-

duera piztea du helburu. “Komertzioa

funtsezkoa da. Herri bat bizirik dago

merkataritza gune ireki bat baldin ba-

dago eta lan hau merkatariekin egin

behar da”, esan zuen Asier Aranbarrik.

Komunikazioen garrantzia

Elkarbizitza eginez: Elkargune, igeri-
lekuak, merkatal gune ireki bat…

Gizarte oreka:
etxe premia asetuz

Funtzionatzeko modua partaidetzan

oinarritu behar da, Azkoitiko alkatea-

ren esanetan. “Dena mugituko duen

motorra parte hartzea izango da”. Ho-

rren adibide da legealdi honetan Pla-

za Berriren inguruan egingo den gal-

deketa.

Guzti hori, nola? Herritarren
parte hartzea bultzatuz

Patxi Aizpitarte eta Indurain
anaiak ere Jardunaldietan

Hay un dato preocupante: los estudios in-

dican que, en los últimos cinco años, el

valle del Urola no ha acogido iniciativas

empresariales innovadoras. No se ha cre-

ado ni una sola empresa de alto valor

tecnólogico y sin embargo, los sectores

maduros como la siderurgia, la máquina-

herramienta, la calderería o el mueble es-

tán empezando a resentirse y a mostrar

síntomas de cansancio. Otro dato signifi-

cativo es que andamos bastante por de-

bajo de la media de Euskadi en cuanto a

formación universitaria. Ello conlleva una

serie de consecuencias. Por un lado, es

difícil crear empresas innovadoras en una

sociedad no formada, y por otro lado, es

inevitable una fuga de talentos, cuando el

valor de una sociedad está precisamente

en las personas que la conforman. Ante

ese diagnóstico, y sin perder más tiempo,

Azkoitia apostará por el I+D+i. Ejemplo de

ello es el nuevo Polo de Innovación que

se ubicará en Oiñartxo. La cuenta atrás

ha comenzado. Las obras están en mar-

cha. En año y medio, Berrigune estará al

servicio de las pymes de la comarca. El

esfuerzo por parte de empresas, la agen-

cia de desarrollo Iraurgi Lantzen y el Ayun-

tamiento, tendrá su continuación en Egi-

no-Berri, atrayendo empresas de alto valor

añadido que contribuyan a la diversifica-

ción económica del Urola.

Udazkenean hasiko dira Txalon-Errekako

etxebizitzak eraikitzen. Alokairuan jarriko

dira altxako diren 350 etxeak, premia

duten gazte eta ez hain gazteentzat.

Asier Aranbarrik eta Jesus Agirrek ireki ba-

zituzten Floreagako Kultur Jardunaldiak,

Donostiako bikario Patxi Azpitartek eman

zien jarraipena. Gipuzkoako elizaren ekar-

pen eta erronken inguruan aritu zen Azpi-

tarte. Hurrengo saioan, berriz, Miguel eta

Pruden Indurainek hartu zieten txanda.

Asier Aranbarri: “Daramagun bizi-mailari eusteko, ekimen berritzaileei 
bide eman behar zaie”XIX. Euskal Kultur

Jardunaldiak. 

“Azkoitia eta Urola

bailara: etorkizuneko

erronkak”

B e s t e  z e n b a i t  e r r o n k a … Ni una sola empresa de alto valor
tecnológico

Asier Aranbarri alkateak eta Iraurgi Lantzeneko zuzendari Jesus Agirrek ireki dituzte Floreagako

Ikastetxeak eta bertako guraso elkarteak antolatutako XIX. Euskal Kultur Jardunaldiak.  “Azkoi-

tia eta Urola bailara: etorkizuneko erronkak” goiburupean, luze eta zabal aritu zen bikotea.

Iraurgi EAE
(Azkoitia eta Azpeitia) 

Barne Produktu Gordina biztanleko: 24.000 € 19.000 €
Errenta pertsonako 11.000 10.800
Jarduera tasa %52 %48
Langabezia tasa %8 %11,6
3. mailako ikasketak %12 %16,6
Udal inbertsioa biztanleko 1.185 € 785 €
Enpresa kopurua mila biztanleko 149 74
Enpresa esportatzaileak 57 45
Azken 5 urteetan sortu diren
balio teknologiko handiko enpresak 0 26,3

“Proiektu garrantzitsua da eta ardura institu-
zionalak dauzkagunon lana da hemendik 10-
15 urtera Azkoitia nolakoa izango den irudi-
katzea. Ezinbestekoa da Berrigune martxan
jartzea dugun langabezia tasa baxua manten-
du eta bizi maila onarekin jarraitzeko”.
Aranbarriren hitzetan, guzti hau Iraurgi
Lantzenen baitan eramango da aurrera.
“Izan ere, hemengo enpresa gehienak txi-
kiak dira eta nahikoa lan dute egunerokoa-
rekin berrikuntzan aurrera egiteko. Esfortzu
handia egin da baina lortu behar da enpre-
sak, unibertsitateak, parke teknologikoak,
e.a. harremanetan jartzea”. Oinartxokoaren
atzetik, Egino-Berriko eremua jarriko da
martxan, sektore helduak direnak bide be-
rriei heldu diezaieten, berritzaileak diren en-
presak sortu eta lanean ari direnak Azkoitira
etor daitezen industria-lur eskaintza dagoen
bitartean.
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Azkoitiaren izena eta izana munduan ze-
har zabaltzea zor diegu artista biei. Anto-
nio Oteizak harro hitz egin izan du beti
gure herriaz duen harreman estuagatik
eta Jose Manuel Alberdi, “Burruntxalik”,
(1922-2008) zer esanik ez. Euren arteaz
baliatuz, Azkoitia eta azkoitiarrak beste
mundu batzuetara hurbildu gaituzte zubi
lana eginez. Urrezko Insignien xedea Az-
koitiaren alde lan egin duen jendea
omentzea da, itzalpetik ateratzea eta gure
esker ona erakustea. Aurten, Udalak me-
rezimendu hori Oteizari eta Burruntxaliri
eskaintzea erabaki du. Ekainaren 23an,
San Juan bezperan
izango da omenaldi
ekitaldia urtero legez. 
Tamalez, Burruntxali ez
da gure artean izango.
Urtarrilaren 19an hil
zen Denian, Alacan-
ten. Bere errautsak az-
ken arnasa emandako

tokian eta Izarraitzen banatu zituzten.
Handik egun gutxira, berriz, emazteak
agur esan zion mundu honi. Beraz, euren
alabari suertatuko zaio Urrezko Insignia
jasotzea. Antonio Oteizak, berriz, ez du
hitzordua galduko. Urtean zehar, denbo-
raldi luzeak ematen dituen arren Madri-
len, gustuko du Azkoitira hurbiltzea eta
zer insigniaren bila etortzea baino arrazoi
hobeagorik! Bere zenbait obra gure he-
rrian ditu. Eta guzti-guztiak utziko dizkio
Azkoitiari. Antonio Oteiza Fundazioaren
esku geratuko da bere ondare artistiko
guztia, bere borondatearen arabera kude-

atzeko. 
Insignien banaketa eki-
taldiak izango du esze-
natoki. Jarraian, afaria
egingo da eta hura
amaitutakoan, ohiturari
jarraituz, Balda plazako
San Juan sua piztuko
dute omenduek.

Oteiza eta Burruntxaliren lanak ikusgai

Etxe-Beltzen

Antonio Oteiza eta Jose Manuel Alberdi,

Burruntxaliren, obren erakusketa paratu-

ko da Etxe-Beltz jauregiko erakusketa

aretoan. Ekain amaiera arte, bi artisten

lanen sorta zabal bat ikusi ahal izango

da.

Laburrak
18

Omenaldia
19

San Isidro egunak jende andana erakarri

ohi du Azkoitiko Madariaga auzora. Aurten

ez da gutxiagorako izan. 200 bat lagun el-

kartu ziren. Bertaratutako guztiak mezare-

kin eman zioten hasiera jaiari. Elizara sar-

tu orduko, denak atarira atera ziren ohitu-

rak agindu bezala. Kanpoaldean prozesioa

egin eta berriro barrura. Ondoren, Udalak

lagunduta, hamaiketakoa guztientzat. Triki-

tilariek eta bertsolariek borobildu zuten

eguerdi partea. Gorrotxategi eta Loidisa-

letxe aritu ziren kantuan. Harri jasotzen,

berriz, Goenatxo. Eguraldia bidelagun,

umorea eta aldarte ona nagusitu ziren.

Asier Aranbarri alkatea Floreaga Ikastetxeko eta Xabier Munibe Ikastolako

ikasleekin elkartu da.

Aurtengo Urrezko Insigniak An-
tonio Oteiza, Burruntxali eta bere
emazte Cinttyarentzat izango dira

San Isidroren izenean,
jai egun borobila Mada-
riaganBudapest, Luxenburgo, Liverpool edo,

besteak beste, Rotterdameko alkate

eta alkateordeekin elkartu berri da

Asier Aranbarri. Maiatzean Bruselan

egindako Alkate Liberal eta Demokra-

ten  I. Bilgunean egon dira elkarrekin.

Han besteen  esperientziak ezagutu

eta Europako hiri ezberdinetan dituz-

ten arazo eta konponbide nagusiak

aztertzeko parada izan dute. Beste

hainbat gairen artean, kohesio politikaren

etorkizuna jorratu zuten  eta mugikortasu-

naren inguruko Liburu Berdea, itsasoko

autobideak eta hainbat hiritako proiektu

esanguratsuenak izan zituzten hizpide. Be-

re iritziz, garrantzitsua da horrelako topa-

guneak egitea “beste hirietan, nahiz eta

handiagoak izan, guk ditugun arazo berbe-

rak baitituzte”.

Asier Aranbarri Bruselan izan da Alkate Liberal eta
Demokraten I. Bilgunean

Eskolako Agenda 21 egitasmoaren

baitan, Azkoitiko Floreaga Ikastetxe-

ko eta Xabier Munibe Ikastolako

ikasleak alkatearekin elkartu berri

dira, ikasturtean zehar hartutako

konpromisoen berri eman eta ingu-

rumenaren aldeko proposamenak

eta iradokizunak azaltzeko. Izan ere,

aurtengo ikasturtean sakonki aztertu

dute uraren gaia. Udal batzar bere-

zian, besteak beste, ur kontsumoa

murrizteko har daitezkeen neurriak,

errekak garbi mantentzeko zer egin

daitekeen, iturriak non ipini beharko

liratekeen eta beste hamaika xehe-

tasun izan zituzten hizpide. Egindako

lana eskertzeaz gain, ez dela alferri-

kakoa izango adierazi zien Asier

Aranbarrik gaztetxoei.

Agenda 21: gaztetxoak alkateari kontu eske

San Juan bezperan, Azkoitiko herriak bi artistei dien miresmena eta errespetua

aitortuko die Urrezko Insigniekin omenduz. Tamalez, Burruntxali ez da gure arte-

an izango, urtarrilean zendu baitzen. Egun gutxi barru bere emazte Cinttyak az-

ken arnasa eman zuen. Haien alaba etorriko da.       

Bi ar tista handiri omenaldia

Aurreko urteetako omenduak: 

2004 Aita Madinabeitia Lanbide Eskolaren 

eta Azkoitiko lehen Akademiaren 

sortzaileak.

2005 On Telesforo Garmendia, On Joakin 

Larrañaga, On Ignazio Ramirez eta 

Maitez taldea.

2006 Julen Sagarzazu, Juan Manuel Elorza,

Iraurgi Abesbatza eta erregeetako

kabalgataren antolatzaileak.

2007 Caritas eta Odol Emaileak.

FALTA DA
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