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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
Gipuzkoako Urak 943 85 08 83

902 30 22 22
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
Xabier Munibe Ikastola Haurreskola 943 08 07 37
Urola Ikastola BHI / 
Urola Lanbide Heziketa 943 85 21 74

943 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

2009ko maiatza  14
agendaAzkoitiko

(               )2009ko MAIATZA

1 Azkoitiko Musika Bandaren kalejira
eta 12:30ean Baztartxo Antzokian
kontzertua. 
- Floreaga auzoko festak. 
- 11:00etan, Gurutzetxoko XXVII.

Krosa.
- 17:00etan, Eskoba txapelketa.
- 17:00etan, Umeentzako jolasak.
- 19:00etan, Buruhaundiak.

2 Floreaga auzoko festak. 
- 12:00etan, Bolo txapelketa 

helduentzat.
- 20:30ean, Afaria eta ondoren 

erromeria Laja II eta Narbaizarekin. 
3 Kakutako eguna. 

- Floreaga auzoko festak.
- 9:30ean, Meza Floreagako kaperan

bailarako hildakoen alde. 
- 11:30ean, Bolo txapelketa 15 

urtetik beherakoentzat.
- 14:00etan, Bazkari herikoia eta 

ondoren Laja eta Alabierrekin 
erromeria. 

- 16:30ean, Zezenak eta pottokak.
- 18:00etan, Buruhaundiak.

7 Anaitasuna Futbol Taldearen 75.ur-
teurreneko ospakizunak. Floreaga-

ko On Bosco aretoan, iluntzeko
8:30ean Mahaingurua: Gaurko
futbola. Partehartzaileak: Mikel
Aranburu, Mikel Labaka, Mar-
kel Bergara eta Lopez Rekarte
jokalariak. Moderatzailea: Ima-
nol Amiano kazetaria. 

8 Floreagako On Bosco aretoan,
gaueko 10etan, Bertso Jaialdia.
Bertsolariak: Andoni Egaña,
Anjel Mari Peñagarikano,
Amaia Agirre, Iker Zubeldia,
Onintza Enbeita eta Egoitz Al-
korta. Gai jartzailea: Idoia Al-
berdi. 
- Kultur Etxean, arratsaldeko 

7:00etan, “Zezenketari buruzko
II. Hitzaldia”. Antolatzailea 
Jose Manuel Jimenez. 

- Baztartxo antzokian, gaueko 
10etan, Zine Foruma. 

9 Azkoitiko XVIII. Udaberriko
Musikaldia. Santa Kutz komen-
tuan, arratsaldeko 6:30ean, Iña-
ki Alberdi eta Iñigo Aizpiolea-
ren eskusoinu kontzertua. 
-VI. Rally Sprint.

10 Dantzari Txiki Eguna.
- Anaitasuna Mendi Bazkunak 

antolatuta, Izarraizko Mendi 
lasterketa.

16 Azkoitiko XVIII. Udaberriko
Musikaldia. Santa Kutz komen-
tuan, arratsaldeko 6:30ean, Am-
purdako Orkestra Kameraren
kontzertua. (zuzendaria: Carles
Coll).
- Anaitasuna Futbol Taldearen 

75.urteurreneko ospakizunak. 
- Eguerdian, Jesus Mari Beristainen

“Anaitasunaren Historia” 
liburuaren aukezpena. 

- 19:30ean, Anaitasunako 
hildakoen alde meza 
Parrokian. Parrokiko abesbatza 
eta Iraurgi abesbatza, Jose Luis 
Francesena organoan delarik. 

- 20:30ean, Kontzejupean, 
Anaitasunari omenaldia. 
Parrokiko abesbatza, Iraurgi 
abesbatza, Azkoitiko Musika 
Banda eta Txalkor txistulari 
taldea. 

- 21:00ean, Joseba jatetxean afaria. 

16 eta 17 Herri Jaiak.
20 Baztartxo antzokian, arratsalde-

ko 7etan, Ahozkotasuna eta
Bertsolaritza programaren kurtso
bukaerako jaialdia.

22 Baztartxo antzokian, gaueko
10etan, Zine Foruma. 

23 Azkoitiko XVIII. Udaberriko
Musikaldia. Santa Kutz komen-
tuan, arratsaldeko 6:30ean, Rosa-
munda soka hirukotea eta Claudi
Arimanyren (flauta) kontzertua. 

25 tik 31ra Kultura arteko astea.
26 Baztartxo antzokian, arratsalde-

ko 15:00etatik 17:00etara, Xa-
bier Munibe ikastolak antolatu-
ta Antzerki Topaketak. 

28 Baztartxo antzokian, arratsaldeko
3retan, Xabier Munibe Ikastola-
ren XVIII. Bertso paper jaialdia.

30 Azkoitiko XVIII. Udaberriko
Musikaldia. Santa Kutz komen-
tuan, arratsaldeko 6:30ean, Ra-
quel Andueza sopranoa eta Jesus
Fernandez Baenaren (Tiorba) 
kontzertua.

“Buruan duzun ideia
garatzeko egin beharreko
bidea erakusten dizu Iraurgi
Lantzenek.”

Enpresa berria 12-13
Etorkinen inguruko
partaidetza proiektuak
testuinguru berri bat
ireki du.

Emigrazioa 6-7
El Ayuntamiento responde

al 96% de las quejas sobre
mantenimiento en un plazo
inferior a siete días.

Mantenimiento urbano 10-11

ANAITASUNAREN HISTORIAK
aurrera darrai
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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

Enpresa
• “Buruan duzun ideia garatzeko egin beharreko bi-
dea erakusten dizu Iraurgi Lantzenek”

Kultura
• “La gente nos pide novedades y libros sobre auto-
estima o sobre cómo educar a los niños”

Laburrak
• Urola bailarako XXXII Argazki Rallya
• Tolosako Txotxongilo Zentroak Urtzi Odriozola azkoi-
tiarren maskota erabiliko du.

12-13

14

15

“Halako barne poz batek hartuta gabiltza
Anaitasunaren historia egiten lagundu du-
gun guztiok. Harro gaude 75. urteurrena os-
patzera iritsi garelako. Gizaldi baten hiru
laurden urte asko dira. Izerdi asko bota
dugu zelaian, nahi bezain beste gol sartu
ez arren. Lehendik ere bazen herrian fut-
bol taldea, 1910az geroztik. “Izarraitz” ize-
narekin hasi zen jokatzen eta geroago,
“Iraurgi” izenaz ezagutzen zen. Estatu mai-
lan txapeldunak izan zi-
ren. Baita 1972-73 denbo-
raldian afizionatuetan ere.
Bikaina taldea. Guk hartu
genien lekukoa. Ordutik
gauzak franko aldatu dira.
Gaur egun, Anaitasunak
10 talde ditu. 225 neska-
mutil. Zazpi talde osatzen
dituzte mutilek; hiru, nes-
kek. Azken hauek gogor
datoz, gogotsu. Ez batzuk ez besteek ez du-
te aurki gehiago harri-txontxorretan jo-
katu beharko. Belar artifizialezko futbol
zelai ederra izango dute. Gu bagoazenez,
pozgarria da, alde egiterako, San Joango
lanak hasita egotea. Hurrengo zuzenda-
ritzak alde ederreko gogoa eta poza izan-
go ditu aurrera egiteko! Azkoitiko neska

eta mutil koskorrek merezitako instala-
zioak izango dituzte eta ez da arazorik
izango entrenamenduen antolaketarako. 

Izugarrizko jendetza pasa da Anaitasu-
natik 75 urte hauetan. Guztiak gozatzeko
asmoz. Batzuk, kirolari dagokionez, zorte
hobearekin, baina denak elkarlana sen-
dotuz. Halere, esango nuke, sasoi batean
herriko koloreak maiteago zirela eta zale-
tuen babesari esker, lorpenak samurrago-

ak eta eskuragarriagoak
izango zirela. Bat eginda
egonez gero, zailtasunak
gainditzen dira. Atzo, gaur
eta bihar. Anaitasuna, ba-
tik bat, preferente mailan
ibili da. Baina 3. mailan 18
urte pasa dituela ere ezin
da ahaztu. Bost alditan igo
da mailaz. Preferenteeta-
tik, berriz, ez da sekula

jaitsi. Gure ereserkiak dioen bezala, au-
rrera doa beti Anaitasuna!! Luzaroan ho-
rrela izan dadila!!

Azkenik, herritar guztiok gurekin
Anaitasunaren urteurrena ospatzera gon-
bidatu nahi zaituztet. Izan ere, futbol tal-
deak herritarrak batzeko ere balio du. Ze-
laian ikusiko dugu elkar!

Aurkibidea

Azkoi t iko
istor io kontatza i lea
Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da
eta bere liburuetan dioen moduan,
bere altxorrik ederrenaren berri ema-
ten du beti, Azkoitiaren berri, alegia. Gure ereserkiak

dioen bezala, aurrera
doa beti Anaitasuna!!

Joxe Iturbe
Anaitasuna futbol taldearen lehendakaria

Editoriala

Pako-Pako

Futbola
• Anaitasunaren 75.urteurrena
Anaitasunaren Historiak San Joango zelai berriko lehen
harriarekin jarraitzen du

Emigrazioa
• Udalaren, EHUren eta elkarte ezberdinen partaidetzarekin, 
Etorkinen inguruko partaidetza proiektuak zubi berriak ire-
ki ditu aurrera ekiteko

Kultura
• Azkoitiko XVIII Udaberriko Musikaldia Iñaki Alberdi eta
Iñigo Aizpeolea akordeoilariek irekiko dute

Hiri mantenimendua
• “Udalak herritarren kexen %96ari zazpi eguneko epean
erantzuten die”

4-5

6-7

8-9 

10-11

Azkoitiko kontuak laburrean

Udala Korrikarekin
Udalak ere euskararen aldeko oihu ozenarekin bat egin

du, Korrikaren aldarria babestuz. 1756. kilometroan, Yo-

landa Larrañaga euskara zinegotziari suertatu zitzaion

lekukoa eramatea, parte-hartzaileei bidea eginez Azkoi-

tiko sarrerako biribilgunea baino lehenagotik hasi eta

Etxe-Zuri pareraino. Gure hizkuntzaren alde!

Azkoitiar guztien esku dago

@

Izugarrizko jendetza pa-
sa da Anaitasunatik 75
urte hauetan. Guztiak go-
zatzeko asmoz. Batzuk,
kirolari dagokionez, zorte
hobearekin, baina denak
elkarlana sendotuz.

“

“
Argazkia: Urola Kostako Hitza
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Kirola
4

“Anaitasuna izan da
niretzat nire bihotzeko
taldea. Batzuetan ondo
eta besteetan ez hain-
beste. Urte batean bi
partidu bakarrik galdu
genituen eta biak Lagun
Onaken kontra. Hobeak
gu ginen baina urduri

jartzen ziren jokalariak azpeitiarren kontra jo-
katzerakoan. Gurekin 3.era igo zen taldea eta
denak etxekoak ziren orduan, ez zegoen kan-
potarrik”. 

Joxe Iturbe presidenteak eta lehendakari ohiek
sinatutako baloia, Anaitasunaren elastikoa eta
futbol taldea agertzen den aldizkari honen zen-
bait ale lurperatu berri dituzte San Joanen, erai-
kitzear dagoen belar artifizialezko futbol zelaia-
ren lehenengo harriaren sinbolo gisa. Udal or-
dezkariak, Asier Aranbarri alkatea buru zela,
Anaitako presidenteekin elkartu ziren, laburra,
apala eta hunkigarria suertatu zen ekitaldian.
Lehen harriarekin jarraipena eman zaio taldea-

ren historiari, baina aurretik 75. urteurrena
ospatu behar da. Egitaraua zabala da, bai-
na, egunik handienetakoa maiatzaren 16a
izango da. Egun horretan, besteak beste, Je-
sus Mari Beristainek Anaitasunari buruz
idatzitako liburua aurkeztuko da. Gauean,
klubaren zati izan diren zuzendari, lehenda-
kari, jokalari eta taldea bere sentitzen duten
azkoitiar guztiek mahai inguruan ospatuko
dituzte 75 urte hauek. Zorionak!

Udalak Errealari emandako babe-
sari esker lortutako 300 sarrera
Herrixen Merkatari Elkartearen
esku utziko ditu, zozketa ditzaten.

JOAQUIN AZPIAZU

ANAITASUNAREN HISTORIAk San Joango
zelai berriko lehen harriarekin jarraitzen du

ANAITASUNAREN 75. URTEURRENA

“Gure bizitzeko mo-
dua izan da futbola,
Anaitasuna. Geure in-
dar guztiekin ibili gara.
Baina belar motzean
ibiltzen ginen, gastu
gutxirekin. Ni gaztee-
kin ibiltzen nintzen
eta haiekin galdu

arren, trena hartu eta belarra moztera
etortzen nintzen Anaitasunak jokatzeko.
Triste galtzeagatik eta gainera, lana egin be-
har. Baina sasoiko dagoenean bat, umorea
izaten da horiek guztiak egiteko”.

ANGEL SASIETA
Lehendakaria 1960-61 denboraldian

“Nik nahiko egoera
ekonomiko kaskarrean
zegoela hartu nuen ka-
gua. Gogorra izan zen.
Gogoan dut nola “La
Guipuzcoana” enpresa-
tik 30.000 pezeta lortu
nituen fitxak egiteko,
Anaitasunak txapelke-

tan parte hartzeko aukera izan zezan, bestela
ezin zuen. Dirua hartu eta motorrean joan
nintzen Federaziora eta ondo atera zitzaigun”.

JOSE LUIS ETXANIZ
Lehendakaria 1961-62 denboraldian

“Niri garai
txarra egokitu
zitzaidan. Afi-
zioa jaitsi egin
zen. Urte bate-
an gazteak baka-
rrik atera geni-
tuen erregiona-
leko talderik ga-

be eta hurrengoan, alderantziz, erre-
gionaleko taldea atera genuen baina
gazterik ez, eta niri egokitu zitzaidan
hura. Arbitroari ordaintzeko neronen
poltsikotik jartzen nuen dirua eta ge-
ro Lagun Onaken aurka jokatzen ge-
nuenean berreskuratzen nuen diru
hura, jende asko etortzen zelako”. 

FERNANDO UNANUE
Lehendakaria 1963-64 eta 1965-66 den-
boraldietan

“Nik, presi-
dente egon au-
rretik, zazpi ur-
te eman nituen
atezain. Lau he-
zur hautsi ni-
tuen. Lehenda-
kari moduan,
berriz, denbo-

raldi ona bizi izan nuen. Ni orain
ere beti zelaian izaten naiz, eta joka-
lariak mutil koskorrak direnetik ja-
rraitzen ditut eta azkenean ez duzu
pentsatzen semeak ez direnik. Anai-
tasunatik gazteak porruak bezala
ateratzen dira, osasuntsuak. Oso ga-
rrantzitsua da Azkoitik Anaitasuna
bezalako talde bat izatea. Orain 10
talde ditu eta futbol zelai berriare-
kin nahiko nuke beste pare bat tal-
de osatzea. Gaztetxo mordoa dago
sartu ezinik. Ezagutzen ditut benetan
negar egiten dutenak ezin dutelako jo-
katu Anaitasunan”. 

“Gogorrak egin zi-
tzaizkidan lau urte. 3.
mailan eman geni-
tuen urte haiek eta bi
helburu nagusi geni-
tuen: mailari eustea eta
aurrekontua lortzea.
Orduan, fitxaketak
ondo ordaintzen ziren.
Dirua ateratzeko, par-

tiduetan, 15 edo 16 urdaiazpiko saltzen ge-
nituen. Pozik nago egindakoarekin baina
beste alde batetik “gehiago ez” esaten dut.
Goian bukatu genuen eta zorrik gabe. Bi
helburuak beteta”.

EPIFANIO ZUBIZARRETA
Lehendakaria 1969-1970, 1971-72, eta
1972-73 denboraldietan

“Hirugarren mailara igo ginen. Finala
Eibarren izan zen Bergararen aurka. Erda-
raz esaten den moduan “el no va más”
izan zen hura. Ondo ospatu genuen gero!
Garaipen asko bizi izan ditut. Aurreko
urtean hiru partidu jokatu genituen Zu-
marragan eta Eibarrek irabazi zigun.
Haiek malkoak! Barre eta negar egin dut
Anaitasunarekin. Denetarik tokatu zait.
Koadrilakoak ginen zuzendaritzako guz-
tiak eta emazteek laguntzen ziguten le-
hiatilan, tabernan… Hori bai, entrenatzai-
le ona genuen. Jose Mari Arrizabalagak de-
na eman du Anaitasunaren alde. Zorte ho-
ri izan dugu. Eta jokalari onak ere bai, Ja-
bier Sagarzazu zena, Gonzalo Zubizarreta,
Mokoroa…”.

SANTIAGO IRAUNDEGI
Lehendakaria 1977tik 1980ra

“Gogorrak egin
zitzaizkidan lau urte.
3. mailan eman ge-
nituen urte haiek eta
bi helburu nagusi
genituen: mailari
eustea eta aurrekon-
tua lortzea. Orduan,
fitxaketak ondo or-

daintzen ziren. Dirua ateratzeko, parti-
duetan, 15 edo 16 urdaiazpiko saltzen ge-
nituen. Pozik nago egindakoarekin baina
beste alde batetik “gehiago ez” esaten
dut. Goian bukatu genuen eta zorrik ga-
be. Bi helburuak beteta”.

TOMAS JUARISTI
Lehendakaria 1980tik 1984ra

“Oso oroitzapen
onak ditut. Ni ari-
tu nintzenean, 3.
mailan jokatzen
zuen Anaitasunak
eta sufritu eta goza-
tu, biak egin ditut
nik. Partidu onak
eta txarrak egin ge-

nituen, nola ez. Eta lana galanki, aurre-
kontua borobildu ahal izateko. Jokalariek
soldata kobratzen zuten, primez gain. 

Gogoan dut partidu bat. 0-4 irabazi ge-
nion Eibarri. Gu salbatu egin ginen eta
Mutriku jaitsi egin zen. Gordeta daukat
egunkarian ateratako berria”.

JABIER ETXANIZ
Lehendakaria 1985etik 87ra

“Gazte-gaztetatik hasi eta bi-
zimodu bat eman dut Anaitasu-
nan. Entrenatzaile ibili nintzen
gazteekin eta alde horretatik
makina bat poz eman dit. Gai-
nera, orduan nirekin ibilitako
mutilak oraindik gogoratzen di-
rela ikusteak ere sekulako poza
ematen dit. Bi urtetan Bartzelo-

nan izan nintzen gazteekin eta zuzendaritzan, uste dut,
lehenengo aldiz 15 urterekin sartuko nintzela. Zirkulo
Zaharrean egiten ziren bilerak. Entrenatzaile, zuzendari,
presidente edo dena delako karguarekin, baina beti ber-
tan. Eta aspaldian ba, utzita nago, baina tokia egin be-
har zaie gazteei”.

JOSE IGNAZIO AZPITARTE

“Ni naiz Anaitasunatik iga-
rotako kanpoko presidente ba-
karra, mutrikuarra bainaiz. Be-
ti futbola barruan eraman dut
eta hona ezkondu nintzenean
sartu nintzen presidente. Bi
urteak 3. mailan eman geni-
tuen. 1.600.000 pezetako zorra
zuen klubak hartutakoan eta

errifak salduz eta abar zorrik gabe utzi genuen, eta tal-
dearen mailari eutsiz. Mantentzea izan zen gure lana”.

JOSE M. FLORES
Lehendakaria 1988-89 denboraldian “Anaitasunaren

ibilbidean parte
hartzea pozgarria
izan da niretzat.
Urte hauetan jen-
de asko ezagutu
dut eta harreman
politak egiteko au-
kera izan dut. Hori

betirako geratzen den zerbait da. Lagun
onak egin ditut, bai, eta hori da beti gogo-
an izango dudana”.

“Beste ezer ez zegoen garaian Anaitasuna
geneukan. Ilusio guztia futbolean ipintzen
genuen. Orain Olinpiadetan jokatzea beza-
la zen guretzat. Ni 14 urterekin hasi nintzen
jokatzen eta Espainiako Txapelketa irabazi
genuen guk. Final hura jokatutakoan kapi-
tain nintzen. Presidente bezala, berriz, esan
beharra daukat neskak futbolean jokatzen
nirekin hasi zirela. Azpeitiko neskak ere or-
duan hasi ziren espabilatzen, ez pentsa! Ha-
lere, gaur egun, 10 talde dituen arren, belar
artifizialezko zelaia duela 20 urte egin ba-
zen… atzerapen honek jendea moteldu
egin du, nekatu egiten da bat”. 

JUAN LUIS SEGUROLA
Lehendakaria 1989tik 1997ra

Udalak, Anaitasunaren 75. urteurrene-
an, Errealarekin ere bat egin nahi izan du
haren mendeurrenean. “100 enpresa his-
toriarako” kanpainan parte hartuz, 6.000
euroko babesa eman dio futbol taldeari,
mendeurreneko ospakizun ekitaldiak fi-
nantzatzeko. Trukean, 300 sarrera lortu di-
tu eta Herrixen Merkatari Elkarteari eman
dizkio, zozketa ditzan. Bide batez, berriro
ere, herriko dendariei ere esku bat luzatuz.
Sarrerak maiatz bukaeran banatuko dira. 

Azkoitiko Udala Errealarekin

Lehendakaria 1997tik 2009ra

Lehendakaria 1987-88 denboraldian

JOSE ITURBE

Lehendakaria 1952-53 
denboraldian

CRUZ MARI ALBERDI
Lehendakaria 1970-71 denboraldian

Anaitasunatik igaro diren presidente ohiak, egungo presidente Jose Iturbe eta Asier Aranbarri alkatea, San Joango futbol
zelai berriaren lehenengo harri-jartze ekitaldian.
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“Niretzat bi toki daude, nire
jaioterria eta Azkoitia”

• “En el tema educativo, uno de nues-
tros problemas es mantener nuestro idio-
ma. Cuando digo que vivo en Azkoitia,
muchos me contestan “mal sitio”. Dema-
siado euskaldun. Yo les miro incrédulo. Pa-
ra mí, sólo existen mi lugar de nacimiento
y Azkoitia. Aquí me he sentido apoyado.
Estamos haciendo un esfuerzo increíble
para que nuestros hijos aprendan euskera.
Pero también tengo que decir que deseo
que no se desarraiguen de sus raíces y que
aprendan su idioma materno, el árabe.
Prefiero eso a que salgan unos sabios”. 

• “No quiero dar la impresión de que sólo
hablo de derechos y no de obligaciones. Pero
si se cumplen los derechos, es que la ley fun-
ciona. Si no se cumplen las obligaciones, es
también la ley quien tiene que intervenir”. 

“Zuzeneko demokrazia ariketa bat”. Horixe
da Aitor Oyarzabal, Azkoitiko Udaleko emi-
grazio teknikariak erabili dituen hitzak etor-
kinen inguruko partaidetza proiektuaren az-
ken saioa definitzeko. Izan ere, udala, uni-
bertsitatea, etorkinen elkarteak zein parte
hartu duten azkoitiarrak berriki elkartu dira
herrian gauzatutako esperientzia pilotoaren
ondorioak aztertu eta eztabaida ireki bati bi-
de emateko. “Etorkinen integrazioan ezin-
bestekoa da parte hartzea”, dio Oyarzaba-
lek. Horregatik hasi zuen Udalak, partaidetza
prozesu bat EHUko
Elisabet Arrietaren
kolaboraziopean. Hi-
ru saiok osatu dute.
Lehenengoan etorki-
nak elkartu ziren, bi-
garrengoan herrita-
rrak eta hirugarren
bilera batean bai

batzuk eta bai besteak. Azkoitian etorkinei bu-
ruzko diagnosia egina dago. Arrietak azaldutako
moduan, helburua zen batzuen eta besteen kezkak,
arazoak, buruhausteak, e.a. jasotzea, zeintzuk diren
puntu amankomunak antzemateko, elkarbizitza
erraztu eta eskaini beharreko zerbitzuak martxan
jarri ahal izateko. Behin lan hori eginda, orain es-
trategia bat garatu behar da, egindako ibilbideari
jarraipena emateko. 
Ildo horretan, zenbait behar agerian geratu dira.
Esaterako, elkar ezagutzeko guneak sortzearena,
komunikazioa lantzearena edota pertsonei egin

beharreko harrera az-
tertzearena. Horretan,
guztian, Udalaren zere-
ginak funtsezkoa behar
du izan. Asier Aranbarri
alkatearen hitzetan,
ezinbestekoa da ahale-
gin hori egitea. “Udalak
erronkari helduko dio”.

AHMED ZAIDANI
Asociación árabe Al Rahmann

“Ez nekien hegazkin hura hartzea
etorkin bihurtzea zela”

• “Soy de Honduras y vivo en Azkoitia desde
el 2000. Nunca pensé que coger aquel avión era
convertirme en inmigrante. Aquí tampoco lo
sentí. Hasta que vi que estaba en otro país, que
el olor era diferente, que el clima era diferente, y
que yo era extranjera”.

• “He visto cómo hemos pasado de ser 30 a ser
más de 600. El panorama ha cambiado y esa di-
versidad genera circunstancias que exigen una
intervención. La adaptación inplica acompaña-
miento. Tienen que ir abriendo espacios donde
todos nos podamos entender. El hecho de cono-
cer a otros emigrantes me enriquece. Las mujeres
emigrantes, todas,  somos iguales aunque algunas
lleven velo”. 

• “Siempre se nos dice que no tenemos obliga-
ciones. Bueno, yo sabía conducir pero aquí tuve
que sacar el carnét”. 

MARISELA MADRID
Asociación de mujeres latinoamericanas Malen Etxea

“Emakume arabiarraren iru-
dia aldatzea da gure helbu-
rua”

• “Nuestro objetivo es cambiar la
imagen de la mujer árabe o musulma-
na. Para los azkoitiarras, la emigra-
ción es un fenómento nuevo y tiene
miedo de la mujer con velo. No que-
remos que nos cuelguen esa medalla.
La mujer árabe es civilizada, tiene
una cultura y quiere preservar su cul-
tura”.

• “Nos encanta que haya un servicio
de emigración en el Ayuntamiento,
cuando en muchos otros no lo hay”.

• “La mayoría de las mujeres árabes
no saben hablar el castellano y es una
barrera fundamental. Tenemos el EPA
(Educación para adultos), pero muchas
no quieren asistir y somos algunas de
nosotras quienes nos encargamos de dar
clases. Estamos ahí para ayudarles y ha-
cer de traductores en las reuniones con
los profesores, en los bancos…”.

• “Hasta ahora, hablar de maltrato
de género era un tabú para nosotras.
Y hay quien todavía no ve con buenos
ojos que trabajemos en esa área”.

IMANE TALEB

Asociación de mujeres árabes Itxaropena
Amal “Migrazioak ez dira kaotikoak iza-

ten, toki bateko eta besteko beha-
rren araberako doitze prozesuak
baizik”

• “Las migraciones no son caóticas, sino
procesos de ajuste entre necesidades de un sitio
y otro. ¿Por qué en Bilbao básicamente se ne-
cesitan mujeres latinoamericanas?, ¿y por qué
en Nafarroa hay más población europea? Son
procesos de ajuste perfectos”.

• “La inmigración no hace que aparezcan
nuevos problemas, intensifica los que ya existí-
an. La precariedad laboral ya existía, el paro ya
existía, los problemas lingüísticos ya existían.
Tenemos múltiples angustias con las que tene-
mos que hacer una sociedad vivible, que proba-
blemente no será monolingue”. 

• “Tenemos que realizar el esfuerzo de ser una
sociedad decente. Eso significa dar servicios.
Hay miles de preocupaciones por el euskera.
Nos han faltado herramientas para desarrollar
nuestra identidad y ahora que tenemos herra-
mientas, vienen los emigrantes. Son aquellas
personas que más se preocupan por el euskera,
quienes se presentan como las más abiertas y
con más dudas. No saben a qué dar prioridad. Al
idioma o al emigrante. Es ahí donde estamos.
Hay que hacer una sociedad humana”. 

• “Me gustaría vivir en una sociedad que tie-
ne el orgullo de atender a su pueblo. Que todo

el que vive ahí tenga los mismos, derechos
siempre y cuando se les pueda administrar a
todos. El elemento central tiene que ser el
de crear puentes y luego ya iremos arreglan-
do las cosas, porque el mundo seguirá siendo
conflictivo y nos seguiremos pegando por
intereses contrapuestos. Hay que pasar de la
buena vida a la vida buena”.

XABIER AIERDI
Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración

”Proiektu bakarra dugu: etorki-
naren ondoan egotea”

• “No consideramos que trabajamos con
emigrantes. Para nosotros, son amigos nues-
tros. Tenemos un único proyecto: estar al la-
do del inmigrante”.

• “La mayoría de los problemas nos supe-
ran. Quremos estar cerca, colaborar, pero
¿qué podemos hacer? En relación al trabajo,
un grupo como el nuestro, nada. Respecto al
alquiler de las viviendas, tres cuartos de lo
mismo. ¿En qué podemos incidir? Quien más
y quien menos, todos andamos atareados y
tampoco hablamos”. 

• “Todo lo que se pueda hacer para acceder
al conocimiento del euskera sería de gran ayu-
da. También nosotros queremos conocer lo
que hablan ellos. Así, muchos de los proble-
mas que tenemos dejarían de ser problemas”.

PILAR CUENDE
Asociación Zubixe. Atiende a personas en si-
tuación de vulnerabilidad.

”Euskal Herriak eta Az-
koitiak izan behar dute
sustrai sakonekoak eta
adar askoko zuhaitzak.
Hori elkarbizitzarekin

eta herri ezberdinak integratuz lortzen da”.

ASIER ARANBARRI
Alcalde de Azkoitia

”Etorkinen inguruko
diagnosia egina dago.

Hau hurrengo urrats bat da. Da esatea
“zer diozue?”, “zer proposatzen duzue?”,
“zeintzuk dira zuen kezkak?”… Hiru
saiotan hori da bildu duguna. Orain, es-
trategia bat behar da, nola gauzatu ikus-
teko. Ibilbide bat egin da eta jarraitu
egin behar da”.

ELI ARRIETA
EHUko irakaslea eta Az-
koitiko etorkinen eta ber-
takoen partaidetza proiek-
tuaren arduraduna

”Etorkinen integrazioa
lantzeko, partaidetza
ezinbestekoa da. Bai
etorkinena, eta bai ber-
takoena”.

AITOR OYARZABAL
Azkoitiko Udaleko emigra-
zio teknikaria

Etorkinen inguruko partaidetza proiektuak zubi berriak ireki
ditu aurrera ekiteko

UDALAREN, EHUREN ETA ELKARTE EZBERDINEN PARTAIDETZAREKIN

Azkoitian 614 etorkin daude erroldatuta
191 Marokoar
107 Pakistandar
59 Portugaldar
48 Errumaniar
28 Argentinar
25 Aljeriar
20 Bosniar-Herzegovindar
19 Brasildar

Ezkerretik eskubira: Ahmed Zaidani, Marisela Madrid,  Gorka Moreno, Imane Taleb, Xabier Aierdi eta Pilar Cuende.
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“Elizako kontzertuetara ez gara hainbeste joaten
baina Santa Kutzekoetara bai, beti, aspalditik. Han
ondoan dagoen jatetxean elkartzen gara aurretik
kafetxo bat hartzeko eta gero, kontzertura. Plan
polita da. Gauza txikiekin gozatzen ikasi beharra
daukagu. Hala ere, nire ustez, herrian badira artista

oso onak eta ez ditugu ezagutzen. Ziklo honetan presentzia handiagoa
izan beharko lukete”.

Mailako Kontserbatorioan. Gero dator
Ampurdaneko kamera orkestra. Instru-
mentu asko uztartzen dituzte eta hauek

Oñatin ere eskainiko dute
emanaldi bat. Claudi Ari-
many, berriz, oso flauta-jole
ezaguna da eta azkenik, Ra-
quel Andueza soprano nafa-
rra izango dugu gure artean.
Nahiko gaztea da eta hori ere
baloratzen dugu. Iaz, esatera-
ko, Judith Jauregi pianojolea
etorri zen eta gero Donostia-
ko Hamabostaldian parte
hartu zuen. Marta Zabaleta,
Iñaki Fresán eta beste asko
ere pasa dira. 

Jendeak ondo baino hobeto
erantzuten du.
Oso publiko leiala duela

esango nuke. Badira hutsik egiten ez du-

ten herritarrak ere, baina egia esan publi-
koaren zatirik handiena inguruko herrie-
tatik edo hiriburutik etortzen da. Ez da
ahaztu behar tokia ere oso dela berezia. 

Zein da ziklo honen jatorria? Entzuna
dut Nicanor Zabaletak hautatu zuela
lekua…
Nicanor Zabaletaren aitona Zabalotegi
baserrikoa zen eta Jose Antonio Etxeni-
kerekin eta Aldundiko jendearekin etorri
zen aldietako batean, Santa Kutz kontzer-
tuetarako toki aproposa zela eta emanal-
diak antolatzea erabaki omen zuten. 

Gipuzkoako beste zenbait herritan ere
antolatzen dira musika klasikoko ziklo-
ak, baina ez gehiegi. 
Hiriburuetatik herrietara kultur eskaintza
zabaltzeko helburuarekin hasi ziren ho-
rrelako ekimenak zabaltzen. Deban, Za-
rautzen, Oñatin… egiten dira. Gainera,
kostuak murrizteko modu bat da. Adibi-
dez, Oñatin kontzertuak maiatzeko igan-
detan izaten dira eta guk larunbatetan
antolatzen ditugu, atzerritik etortzen di-
ren musikariak bi tokietan jo dezaten. 

Kultura
8

Kultura
9

Nola dator aurtengo Musikaldia?
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin el-
karlanean antolatzen dugu Musikal-
dia eta jende ona dugu
aholkulari gisa. Itziar
Almagro, Jose Antonio
Etxenike… asko zor die-
gu. Aurten ere, kalitatez-
ko ziklo bat antolatzen
ahalegindu gara, hemen-
go eta kanpoko jendea
gonbidatuz. Oso maila
oneko jendea dator. 

Akordeoilariek zabaldu-
ko dute zikloa, ezta?
Hala da. Iñaki Alberdi
Europan oso ezaguna da
eta nazioarte mailako or-
kestrekin jotzen du. Gai-
nera, klaseak ematen ditu
Musikenen eta Bartzelonako Goi

Maiatzaren 9an emango zaie hasiera
Santa Kutzeko kontzertuei. Nicanor Zabale-
ta musikaria eta Jose Antonio Etxenike, 30
urtez Donostiako Hamabostaldiaren zuzen-
dari izan dena, Santa Kutzetik igaro ziren
batean pentsatu zuten toki aproposa izan-
go zela musika klasikoa entzuteko. Ordutik,
Foru Aldundiaren elkarlanari esker, atzerri-
ko zein bertako musikarien topaleku izan
da Santa Kutzeko kapera. Izen handiko jen-
dea igaro da. 

“A mí me anima la música. Me da mucha
pena cuando se acaban los conciertos, aun-
que no asista a todos por mis trabajos. El
que mejor recuerdo me ha dejado es el de
Ainhoa Arteta. La capilla tiene una acús-
tica muy buena y por eso vienen a hacer
grabaciones. La Capilla Peñaflorida, por
ejemplo, viene aquí a grabar. Y nosotras
tratamos de ayudarles sin hacer nada de
ruido”.

“Ez dut hutsik egiten. Horrelako musikariak he-
rrira ekarri eta galtzeak pena ematen dit. Ez ni
aditua naizelako. Umetan aitak sartu zigun afi-
zioa baina orduan badakigu zer egiten den, erraz
utzi. Uste dut Udalak egiten duen ahalegina iku-

sita, jende gehiagok joan beharko lukeela. Gero, bestea da, barieta-
tea eskaintzea. Sokazko instrumentuak, metalak, pianoa… Asko eta
onak etorri dira”.

Azkoitiko Udaberriko
XVIII. Musikaldia
Iñaki Alberdi eta Iñigo Aizpeolea akordeoilariek irekiko dute

KONTXI LARRAÑAGA
Udaleko Kultura zinegotzia

“Yo no soy muy aficionada, pero lo cierto
es que ha pasado gente muy importante.
Ainhoa Arteta subió al coro, donde sole-
mos estar nosotras, a dedicarnos una can-
ción. Me llamó la atención cómo se
emocionó y se echó a llorar. Aquí se en-
contró con el contraste entre dos vidas”.

SOR MARÍA PAZ MIKEO

“Publiko leiala du Santa
Kutzeko zikloak”

PROGRAMA:

9 de mayo, a las 18:30h.

Dúo de acordeones.
Iñaki Alberdi e Iñigo Aizpiolea.

16 de mayo, a las 18:30h.

Orquesta de Cámara
del Ampurdán.

Dirección: Carles Coll.

23 de mayo, a las 18:30h.

Trío de cuerda Rosamunda.
Flauta: Claudi Arimany.

30 de mayo, a las 18:30h.

Raquel Andueza, soprano.
Jesús Fernández Baena a la
tiorba. 

SOR MARÍA LUZ MECATL

Aurten ere, kalitatezko
ziklo bat antolatzen
ahalegindu gara, hemengo
eta kanpoko jendea
gonbidatuz. Oso maila
oneko jendea dator.

“ “

Hiriburuetatik herrietara
kultur eskaintza
zabaltzeko helburuarekin
hasi ziren horrelako
ekimenak zabaltzen. 

“ “

Madre superiora del Convento de Santa Cruz

KARLOS ARRIZABALAGA
“Egiten den ahalegina ikusita, jende gehiagok joan
beharko luke”

MIREN AIERDI
“Herriko artistak sarriago ekarri beharko lituzkete”

“Oso gustura joaten gara Santa Kutzera. Hantxe ikusi ditugu Ainhoa
Arteta, Alejandro Zabala pianojolea, Peñaflorida Kapera… gainera,
autobus txiki bat jarri ohi dute, eta pentsa, zein ondo. Aurten ere
joateko asmoa dut. Udaletxetik egitaraua bidaltzen digute etxera eta
enteratuta joaten gara”.

MONSERRAT LARRAÑAGA
“Oso pozik joaten gara gu ahizpa guztiak””

Ezkerretik eskubira: Sor María Paz Mikeo, Kontxi Larrañaga eta Sor María Luz Mecatl.
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Iosu Bastida zinegotzia, Mondragon Uni-
bertsitateko Maialen Uria eta Antonio Etxa-
niz brigada-burua dira udaleko mantenimen-
du sistema aldatzearen erantzule. Bi helburu
zituzten buruan: ahalik eta kexa kopuru han-
dienari erantzutea eta erantzun hori ahalik
eta epe laburrenean ematea. Urtebete be-
tetzear da mantenimendu
kudeaketa sistema berria
martxan jarri zutenetik eta
emaitzak ikusten hasiak di-
ra. Ondorioztatu dutenez,
kexen %96ari erantzuten
die, zazpi egunen barruan. 

“Gauza  handiak egiten dira
–dio Bastidak– baina txikiak
handiak bezain garrantzitsuak
dira guretzat. Herritarrei axola
zaiena da etxe aurreko bankua
baldintza onetan egotea, lora-
tegia zaintzea, zaborrontziak
izatea… eta sistema hau jarri aurretik, ez ge-
nituenez jasotako kexak zentralizatzen, denei
ez erantzuteko arriskua zegoen. Beraz, Mon-
dragon Unibertsitatearekin harremanetan

jarri eta enpresetan aplikatzen den sistema bera
probatzea erabaki genuen”. Zentzu horretan, es-
perientzia pilotoa izan da eta Udala, aitzindaria.
Erakunde munduan ez baita orain arte halakorik
ikusi. 

Behin martxan jarrita, lehenengo urratsa kexak
zentralizatzea izan zen. Herritarrek, webgunearen

bidez, telefonoz, idatzi bat aurkeztuz
edota brigadako arduradunari zuzenean
esanez azal dezakete euren kexa. Guz-
tiek toki berean bukatzen dute, handik
bideratzeko. “Astero bilera egiten dugu
brigadakoekin lan guztiak planifikatze-
ko”. Izan ere, dio Uriak, “orain dena
erregistratzen eta kontrolatzen da”. 

Zenbait kexari ordu gutxi batzuen bu-
ruan erantzuten zaie. Kasu batzuetan,
banku edo farolaren bat erosi behar ba-
da, erosketa horrek atzerapena ekar de-
zake. “Gehienetan, atzerapena eroske-
tengatik izaten da. Horregatik, nahi du-

guna da produktuak estandarizatu eta biltegia osa-
tu modu eraginkor batean”. 

Azken helburua kexarik ez jasotzea litzateke,
horregatik lan prebentiboetan ahalegin handia

ari dira egiten. “Lan prebentiboak gehitzea
da kontua, zuzengarriak murrizteko”. Edo-
nola ere, ez da beti erraza izaten ikustea zer
falta den edo zer dagoen konpontzeko.
Horretan, herritarren kexak informazio bi-
hurtzen dira brigadarentzat eta ezinbeste-
koa da kolaborazio hori kalitateari euste-
ko. Zentzu horretan, lan metodologia al-
datu egin behar izan dute brigadakoek.
Orain, herria guneka banatu dute eta bi as-
tez behin ibilbide bera errepikatzen dute
hango hutsuneak edo konpondu beharre-
koak ikusteko. Halaber, gauza bera egin du-
te auzoekin. Herria auzotan banatu da eta
dagokionean, txandaka, gainbegiratze la-
nak egitera joaten dira, egon daitezkeen ke-
xei aurre hartzeko asmoz. Etxanizen esane-
tan, “orain gehiago zabaltzen” dira brigada
osatzen duten hamar lagunak. Floreaga izan
da herrigunetik at, mantenimenduko lane-
tan ordu gehien eman diren gunea. Izan
ere, sistema berri honek ahalbideratzen
duen beste gauzetako bat da ez diskrimi-
natzea gune edo auzorik, erantzun bera es-
kainiz herritar guztiei. 

Hiri mantenimendua
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Cambiar farolas, sustituir las baldosas ro-
tas, cortar el césped, colocar papeleras y ban-
cos… Son labores que realiza la brigada muni-
cipal. Pero no siempre resulta fácil saber dón-
de se les hace falta. Para ello es necesaria la
colaboración de la ciudadanía, que tiene va-
rios canales para presentar sus quejas. 

Hasta el pasado año, uno de los proble-
mas era la fuga de quejas. No se había siste-
matizado la manera de recoger toda la infor-
mación para centralizarla y darle curso. Ade-
más, han marcado diferentes rutas tanto por
el núcleo urbano como por los barrios, de mo-
do que cada dos semanas repiten un mismo
trayecto para supervisar en primera persona
en qué hay que intervenir, sin esperar a recibir
las quejas. El objetivo es realizar trabajos pre-

ventivos para que el número de quejas sea nulo.
Todo ello se debe a que el pasado mes de

mayo, el Ayuntamiento y Mondragon Unibertsita-
tea se pusieron manos a la obra, para implantar
un Sistema de Gestión de Mantenimiento, que es-
tá dando sus frutos. En ello, el consistorio azkoi-
tiarra ha sido pionero, ya que hasta el momento
este tipo de sistemas se vienen empleando en
empresas y no en instituciones. 

A la hora de hacer balance, los resultados in-
dican que el Ayuntamiento ha logrado responder
al 96% de las quejas, dando una respuesta reso-
lutiva antes de una semana. La demora en el 4%
restante de los casos se debe, en la mayoría de
los casos, a la necesidad de hacer alguna com-
pra. Por eso, otra de las pretensiones es estanda-
rizar los elementos y surtir el almacén. 

“Udalak mantenimenduaren inguruko
herritarren kexen %96ari zazpi
eguneko epean erantzuten dio”

MONDRAGON UNIBERTSITATEAREKIN ELKARLANEAN, UDALAK MANTENIMENDU KUDEAKETA SISTEMA JARRIKO DU

Xabier Munibe kaleko espaloiak
berritzen ari dira

Hilabete barru amaituta izango dira Xabier
Munibe kaleko lanak. Saneamenduko azpie-
gitura guztia aldatzeaz gain, espaloi berriak
egin dira liburutegi aurrean. Halaber, biribil-
gunea eta bertako argiteria berrituko dira, zo-
naldearen itxura aldatuz. Ia 257.000 euroko
aurrekontua du. 

Gauza handiak egiten
dira –dio Bastidak– bai-
na txikiak handiak be-
zain garrantzitsuak dira
guretzat. Herritarrei axo-
la zaiena da etxe aurreko
bankua baldintza one-
tan egotea, lorategia
zaintzea, zaborrontziak
izatea…

“

“

Ezkerretik eskubira: Maialen Uria, Iosu Bastida eta Antonio Etxaniz.

Bi astez behin brigadak egiten dituen ibilbideak
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Derrigorrezko galdera: zer moduz darama-
zue krisia?
Joseba: Egoera gogorra da. Neure enpresa ja-
rri aurretik, 16-17 urte eman nituen marmol-
gintza enpresa batean eta nahi adina ordu
sartzeko beste lan zegoen. Gauzak estutzen
hasi zirenean neuretzako lan egitea erabaki
nuen, eta kasualitatea, krisia! Baina aurtengo
urtea osatuta daukagu. Harri-lanaz gain,
igeltseritzakoak egiten ditugu. Bestela,
agian, orain lanik gabe egongo ginatekeen.  
Miren Olatz: Ez dakit zer izango den hau
krisirik gabe! Nik ireki aurretik jendeak ez
zekien nora jo arropa konponketak egiteko.
Karmen: Gu hasi ginenerako krisia bazego-
en, beraz, ezinezkoa zait konparatzea. Guk
lau anai-arrebaren artean ireki genuen. Bi
ordura arteko lana utzi eta dendan hasi ziren.
Batek 30 urtetik gora zeramatzan argiketari
gisa eta besteak tabernan lan egiten zuenez,
kokoteraino zegoen eta uzteko gogoz. Hala
egin genuen. Beste biok geure lanetan ja-
rraitzen dugu. Beraz, hasieratik bagenekien,
okerrenera ere, bi soldata finko izango geni-
tuela. Zentzu horretan, pribilegioa da. 
Zer da hasieran zailena?
Joseba: Jendearen konfidantza irabaztea.
Nik aurreko enpresa utzi aurretik, baneukan
urtebeterako lana.
Ahoz ahoko publizitatea al da onena?
Miren Olatz: Zalantzarik gabe. Nik ireki
nuenean, propaganda buzoneatu nuen eta
seguru nago inor ez zela enteratu. 
Karmen: Bai. Gero egokitzen jakin behar
da. Norberak buruan daukan hura jendea-
ren beharretara egokitzea. Guk apustu han-
dia egin genuen hizkuntza liburuekin. Ba ez
du funtzionatu.

nik ematen denik. Esaterako, iaz, errentaren
aitorpena eginda, dirua jasotzea tokatzen
zitzaigun eta hilabete beranduago kobratu
genuen Foru Aldundiko pertsona bat opo-
rretara joan zelako. Guretzat diru asko zen.
Edota, udal mailan, obra kontuek asko lu-
zatzen dute irekiera. Uler dezaket baina ni
kreditua ordaintzen ari banaiz, lehenbaile-
hen irekitzea komeni zait. Edo uraren faktu-
ra ere aipatzekoa da. Denda izateagatik ge-

hiago ordaindu behar dut nahiz eta ur hori
ez kontsumitu. Txikikeriak dirudite, baina
norberarentzat ez dira. 
Zer gomendatuko zeniokete enpresa bat
martxan jartzen pentsatzen ari denari?
Karmen: Asko ez pentsatzeko eta aurrera
egiteko. Eta lokala behar badu, erosteko,
alokatu ordez. 
Miren Olatz: Iraurgi Lantzenera etortzeko
eta galdetzeko. 

Enpresa baten ardurak txip aldaketa es-
katzen du. Administraritza eramatea, esa-
terako. 
Joseba: Nik paper kontuak beste pertsona ba-
ten esku uzten ditut. Horrela, nire denbora da
lana egiteko eta langileak topatzeko. Ez dago
dakien jenderik eta nik etxe batera norbait bi-
dali behar badut, ahalik eta profesional onena
izan behar du. Jendeak galdetzen dit ea erren-
tagarria den administrari bat edukitzea. Ba,
ez dakit, baina nik 12 ordu lanean pasa eta
gero, etxera iritsi eta ez daukat behintzat ho-
rretaz arduratu beharrik.
Karmen: Diru kontuez aztarranik ez dauka-
gunez, gestoria batek egiten dizkigu lan ho-
riek eta noski, gastu bat gehiago da. Orain,
Azkoitian merkatari elkartea dugu eta badut,
kanpora begira ez ezik, ba-
rrura begira ere zerbait
egingo denaren esperantza.
Alegia, gastuak murrizteko
modu bat bilatzeaz ari naiz.  
Iraurgi Lantzenera etorri-
takoan, behar edo nahi
zenutena jaso zenuten?
Miren Olatz: Nik behar
izan nuen guztia jaso nuen. 
Joseba: Bai. Nondik nora joan jakitea oso
garrantzitsua da. Segurtasun batekin jakitea
zer pauso eman behar diren eta horretarako
laguntza handia da. 
Miren Olatz: Edo diru-laguntzen inguruko
informazioa  ematerakoan. Behar den bezala
bideratzen zaituzte. 
Lehenengo bideragarritasun plan bat egi-
ten da, ezta? Alegia, zenbakiak atera. 
Karmen: Hala da. Gure kasuan, ordea, 
lau lan-lerro edo eskaintza ditugu eta arikete-

tako bat zen aztertzea bakoitzak zenbat emango
zuen eta orduko emaitzak ez datoz bat gero ikusi-
takoarekin. Zenbakiak egin arren, errealitate bat
dago eta puntu realista hori kokatzen laguntzen
dizu. 
Alazne: Gu ez gara inor inori esateko zer egin
behar duen. Baina gure lana da ohartaraztea eta
esatea proiektu bat garatzerakoan, zerekin egin-
go duten topo. Baditut kontrakoa gomendatu
arren, negozioa montatu duten bezeroak ere.

Inor desanimatzea ere ez da
kontua, ezta?
Karmen: Guk ezezkoa esanda
ere, aurrera egingo genuen. 
Alazne: Adibidez, mutil bat eto-
rri zen esanez bideo-jokoen den-
da ireki nahi zuela. Hasi ginen la-
nean eta ondorioztatu genuen bi-
deragarria izateko ia azkoitiar
guztiok erosi beharko genuela bi-

deo-joko bat bere dendan. 10.000 joko saldu
beharko zituela. Hori entzundakoan konturatu
zen gehitxo zela eta ez zela posible izango. 
Nola banatuko zenituzkete 100 puntu ideiaren,
ekintzailearen beraren eta zortearen artean?
Joseba: %30 zortea da; beste %30, burua eta
gainontzekoa pertsona.
Karmen: %90 lana da. Ez dut esan nahi lan fi-
sikoa, baizik eta harekin edo honekin hitz egi-
tea, zerbaitek funtzionatzen ez badu, konponbi-
deak topatzea… %10 emango nioke irribarrea-

ri. Harreman pertsonalak asko laguntzen du. 
Miren Olatz: Hori egia da. Nik denda irekita-
koan sekulako korapiloa izaten nuen barruan…
Karmen: Jendaurrean lana egite horrek ematen
du halako kezka bat, bai. 
Alazne, aurten ere antzera ibili zarete kontsul-
ta kopuruari dagokionez?
Alazne: Gutxiago izan dira. 60 bat edo. Ateak ix-
ten ari dira. Pentsa, 30.000 euroko kreditu bat es-
katzeko, berme bikoitza eskatzen ari dira. Bankuak
ez dira proiektu berriak gehiegi laguntzen ari.
Hirutik batek egiten omen du aurrera. Portzen-
taia hori mantentzen da?
Alazne: Bai, hori bai. Ikusten dena da profil al-
daketa. Gero eta maizago agertzen da autonomo-
aren figura. Enpresa jakin batentzat lan egiten
duen autonomoaren figura. Diseinatzaile grafiko-
ak, dekoratzaileak, estetizistak… enpresa batean
ikusten dituzu lanean baina autonomoak dira as-
ko eta asko. 
Berrikuntzaren eta sormenaren urtea da
2009a. Zer esaten dizuete kontzeptu horiek?
Karmen: Sormena da edozein unetan egokitzen
asmatzea. Etengabeko lana da sormena.  
Zer iritzi duzue proiektu berriak martxan
jartzeko dauden diru-laguntzen inguruan?
Karmen: Guk ez genituen eskatu.
Joseba: Nik jaso nituen. Ondo daude. Ez dakit
zer gehiago eskatu… 
Miren Olatz: Nik ere jaso ditut.
Karmen: Edonola ere, nik ez dut uste erraztasu-

Krisiak eraginik izan duen arren, aurten 60 bat lagun hurbildu dira Iraurgi
Lantzen garapen agentziara, buruan darabilten ideiak merkatuan zer nolako
bideragarritasuna izan dezakeen aztertu eta, aurrera egitekotan, eman beha-
rreko urratsak ezagutzera. Bertako enpresa arduraduna den Alazne Larrañaga-
ren hitzetan, hirutik batek ematen du pausoa, esku artean duen proiektua en-
presa bihurtuz. Guk ibilbide hori jada egina dutenak elkartu nahi izan ditugu
euren esperientzia konta dezaten. 

Gu ez gara inor inori esateko
zer egin behar duen. Baina
gure lana da ohartaraztea
eta esatea proiektu bat ga-
ratzerakoan, zerekin egingo
duten topo.

Iraurgi Lantzen

“

“

Eskuberri proiektua
Iraurgi Lantzen eta Mondragon Unibertsitatea elkartuta, eskualdearen garapen
sozioekonomikoa sustatzeko
Iraurgi Lantzen garapen agentziak eta Mondragon Unibertsitateak bat egin dute Eskuberri
proiektua gauzatzeko. Helburua: eskualdearen garapen sozioekonomikoa bultzatzea, era-
gile guztien partaidetzarekin. Unibertsitateko adituez gain, besteak beste, Prospektikerre-
ko zuzendari Juanjo Gabiñak eta enpresa kudeaketan aditua den Koldo Saratxagak hartu
dute parte. 

ALAZNE LARRAÑAGA
Iraurgi Lantzeneko enpresa arduraduna

KARMEN IRIZAR
Hizki papertegia. 2007an ireki zuten denda
lau anai-arreben artean. 

MIREN OLATZ AZAROLA
Miren Olatz arropa konponketa. Irailetik
martxan.

JOSEBA ZUBIZARRETA
Zabaletxe Etxegintza. 2006tik martxan. 

EKINTZAILEAK

“Buruan duzun ideia garatzeko egin beharreko bidea erakusten
dizu Iraurgi Lantzenek”
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Urola bailarako XXXII
Argazki Rallya

Banatu berriak dira Urola bailarako
XXXII. Argazki Rallyaren sariak. 60 bat
helduk eta 7 gaztek hartu zuten parte
apirilean egin zen saioan eta bakoitzak
sei gairi lotutako argazkiak aurkeztu be-
har izan zituen: gai librea, sorpresa, uda-
berria, emozioa, Azkoitiko Jorge Oteiza
frontoiak eta kirola. Helduen artean,
hurrenez hurren, Natxo Parrón donos-
tiarra, Julian Gil legazpiarra eta Luis
Llavori zumaiarra suertatu dira irabazle-
ak. Gazteen artean, berriz, Iker García
azpeitiarra, Jon Zengotita azkoitiarra eta
Unai Azkune zumaiarra. Herriko lehen
sailkatua Iñigo Korta azpeitiarra da eta
Fototeka Argazkia saria eraman duena
Fernando Oregi, soraluzetarra. Argazki-
rik onena, Miguel Iriarte “Sarralle” az-
peitiarrarentzat suertatu da. Hona rall-
yan egindako zenbait lan:

Zer ikusiko eta…

“La gente nos pide novedades y libros sobre
autoestima o sobre cómo educar a los niños”

Aizkibel Liburutegitik irten gabe,
munduko hainbat txokotara egin dai-
teke jauzi. Baita hamaika pertsonai-
ren larruazalean sartu ere. Irudime-
na da pasaporterik hoberena. Irakur-
zaletasuna, ezagutzarako atea. 

Zer motatako liburuak eramaten ditu
jendeak?
Nobelak. Badaude ekarri genituenetik
beti hartuta egoten diren liburuak, esate-
rako, “El niño con el pijama de rayas”.
“El código da Vinci” ere asko eskatzen
digute. “Los pilares de la tierra”, “Come-
tas en el cielo”, “Ángeles y demonios”…
Jendeak azken-azkeneko nobedadeak na-
hi ditu eta horretan ahalegin handia egi-
ten dugu. Nobelez gain, eskaera handia
egoten da autoestimuari buruzko edota
haurren hezkuntzaren inguruko liburue-
tan. 
Ez duzu euskarazko titulurik aipatu.
Zer dela eta?
Oso gutxi irakurtzen da euskaraz. Etxera
eramaten dituzten 100 liburuko, bat
izango da euskaraz idatzia, gutxi gora-be-
hera. Haurren artean, berriz, erdi eta er-
di ibiltzen dira. Eskolan irakurtzeko
agindutakoak eskatu ohi dituzte. Baina
Harry Potter bat, adibidez, erdaraz ira-
kurtzen dute nagusiki. 
Izan daiteke eskaintza ere handiagoa
delako gazteleraz?
Orain arte, guk gaztelerazkoak erosten
genituen, zeren Eusko Jaurlaritzak bere
gain hartzen zuen liburutegietara euska-
razko liburuak bidaltzeko ardura. Hori
bukatu da. Ez du berriro egiteko asmorik;
beraz, hemendik aurrera euskarazkoak
eta gaztelerazkoak erosteaz gu geu ardu-
ratuko gara, eta eskaintza eskaeretara
egokitu beharko dugu.
Irakurzaletasunak osasun ona duela
esango al zenuke?
Jendeak pila bat irakurtzen du. Batik bat,
emakumezkoek. 
Krisia dela-eta, antzeman duzue maile-
gu kopuruan igoerarik?
Ba, egia esan, ez. Baina azken urteetan,
bazkide kopuruak etengabe egin du go-

ra. Berritu zenetik ere asko igo dira era-
biltzaileak. 
Urtero eguneratzen eta zabaltzen duzue
liburutegiko fondoa, ezta?
Bai. Udalak 16.000 euro inguruko aurre-
kontua du liburuak eta multimedia pro-
duktuak erosteko liburutegirako. Oso za-
harkituak geratu direnak edo irakurtzen
ez direnak kendu egiten ditugu. Herrita-
rrek aprobetxa ditzaketelakoan, urtean
behin, Kontzejupean doan ematen ditu-
gu. Maiatzaren 30ean egingo dugu aur-
ten. Trukean, poema bat, marrazki bat,
e.a. eskatzen dugu. 
Azkoitiko Udala Liburutegien Sarera
atxikituta dago. Horrek esan nahi du
hemengo bazkideek EAEko edozein li-
burutegitako liburuak eskura dituela,
ezta ala?
Bai, Donostiako Koldo Mitxelenakoak,
Bilbokoak eta Santurtzikoak adibidez.
Norbaitek eskaera egiten digunean, he-
men ez badugu, begiratzen dugu zein li-
burutegitan duten eskatutakoa eta hara
egiten dugu eskaera. Astelehenero ja-
sotzen dituzte kanpotik ekarritakoak,
hona eskatutakoekin batera. Liburuen
kasuan, 15 egun dituzte irakurtzeko eta
pelikulak ikusteko, astebete. 
Jendeak errespetatzen ditu arauak?

Normalean, bai. Bi egun atzeratzen bada
norbait, gero ezingo du bi egunetan ezer
maileguan eskatu. Hori da jartzen diogun
zigorra. 

Aizkibel Udal Liburutegia zenbakitan

2.130 bazkide ditu guztira. %60tik gora
emakumezkoak dira. 

Guztira, liburutegian 20.335 liburu eta
aldizkari daude. 

Multimedia eskaintzaren baitan, 1.327
DVD, 394 CD eta 193 bideo daude es-
kuragarri. 

Azkoitiko Udalak, kultura sailaren eskutik,
urteko 16.000 euro inguru bideratzen di-
tu liburutegiko fondoa eguneratu eta za-
baltzeko. 

Iazko urtean, 25.107 lagun igaro ziren li-
burutegitik. 

Liburuen %1 eskatzen da euskaraz.

Iaz, 20.570 mailegu egin ziren. 

“La sombra del viento”
Carlos Ruiz Zafón

“El niño con el pijama de rayas”
John Boyne

“En el blanco”
Ken Follet

“El código da Vinci”
Dan Brown

“La catedral del mar”
Ildefonso Falcones

“Tres destinos”
Javier Villacieros

“Ángeles y demonios”
Dan Brown

“La hermandad de la sábana santa”
Julia Navarro

“Cometas en el cielo”
Khaled Hosseini

“Los hijos de Ogaiz”
Toti Martínez de Lezea

2008an gehien eskatutako hamar liburuak:

MARI KARMEN ARRIETA
Aizkibel Liburutegiaren arduraduna

Liburutegiaren ordutegia:

Urte osoan (abuztuan, Andremaixetako astean ezik):
Astelehenetik ostiralera 9:30etik 13:30era eta

16:00etatik 20:00etara. 
Larunbatetan 11:00etatik 13:00era. 

Maitzaren 16an, Kontzejupean, Aizkibel Liburute-
giak liburu sorta zabala eskainiko du. Interesa du-
ten herritarrek doan eskuratu ahal izango dituzte
liburuak. Goizeko 11:00etatik 13:30era.

Aurki ateak zabalduko dituen
TO.PIC Tolosako Txotxongi-
loen Zentroak maskota hau-
tatzeko martxan jarri zuen le-
hiaketa Urtzi Odriozola azkoi-
tiarrak irabazi du.  Aukerake-
tan 3.500 haurrek baino gehiagok hartu
dute parte eta Urtzirena lehenetsi dute
%64k. “Ttantto txotxongiloaren bikotea
egin behar genuen. Emakumezkoa. Eta

Ttanttok jantzi txuri-berdea duenez, nik Marionari txuri-gorria
egin nion. Baina argi gera dadila ni ez naizela Athletikekoa, Erre-
alekoa baizik. Eta marraz bertikalki egin beharrean, horizontalean
marraztu nituen. Azkenik, neskak beti mototsak eramaten dituzte-
nez, nik bi jarri beharrean, hiru jarri nizkion eta kitto. Pozik nago

nire lana aukeratu dutelako, baina berez marraztea ez dut
oso gustuko. Futbolean jokatzea da niri gustatzen zaidana”.
Sariaz gozatzeko aukera izango dute Xabier Munibe ikasto-
lako LHko 5. mailako guztiek. Zentroa irekitzen dutenean
hara egingo dute bisita, bertako erakusketa ikusi eta lante-
gian parte hartzeko. Gaua Tolosan emango dute. 

* “Jantzi txuri-gorriak
egin nizkion baina
argi gera dadila ez

naizela Athletikekoa”.

Tolosako Txotxongilo Zentroak Urtzi Odriozola
azkoitiarraren maskota erabiliko du

1. saria: Natxo Parrón. Donostia

2. saria: Julian Gil. Legazpi

3. saria: Luis Llavori. Zumaia

Gazteetan irabazlea. Iker García. Azpeitia

Gazteetan 2.saria. Jon Zengotita. Azkoitia

Gazteetan 3.saria. Unai Azkune. Zumaia

Herriko Lehen saria. Iñigo KortaFototeka argazkia: Fernando Oregi. SoraluzeArgazki onena: Miguelito Sarralle. Azpeitia
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