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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 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 uztai la  16
agendaAzkoitiko

(               )2009ko UZTAILA
4 Orion elkarteak antolatuta, goizeko 12etan,

Plater-Tiroa Izarre-Jandaloko zelaian. 

10 URRATEGI AUZOKO JAIAK. 

Gaueko 22:00etan, mus txapelketa azkarra.

11 Urrategiko Amabirginaren eguna ospatze-
ko, Musika Bandaren kalejira eguerdian.

12 URRATEGI AUZOKO JAIAK. 

- Goizeko 08:00etan, Meza.

- Goizeko 09:30ean, Meza.

- Goizeko 11:00etan, Meza Nagusia.

- 12:30ean, Herri Kirolak: Goenatxo II 
eta Elosukorta.

- 13:00etan, bertsolariak; Larrañaga eta
Egoitz Alkorta.

- 13:30ean, Zabale eta Larrañaga trikitila-
rien saioa.

- 16:30ean, Gorriti eta bere abereak.

- 16:30ean, Ume Jolasak: puzgarriak eta
tailerrak. 

- 18:00etan, Proba, bailarako gizonak bai-
larako zaldien kontra. 

- Ondoren, Zabale eta Larrañaga trikitila-
riekin erromeria. 

- Orion elkarteak antolatuta, goizeko
10:30etik aurrera, Galaper Colombaire-ren
txapelketa Izarre-Jandaloko zelaian. 

18 Herriko enparantzan, 23:00etan, LOR
eta HUECCOren kontzertua.  

19 URRATEGI AUZOKO JAIAK. 

- Goizeko 11:30ean, Euskal artzai arraza-
ko txakur lehiaketa.

18-19 Anaitasuna Mendi bazkunak antola-
turik, helduentzako irteera Pirineoetara:
Casco. 

- Gurea Udal proba-lekuan, 22:00etan,
Asto apustua. 

25 Santiago eguna. Musika Bandaren kaleji-
ra eta San Jose egoitzan emanaldia. 

- Anaitasuna Mendi bazkunaren eskutik,
Zargoteko eguna.

26 Balda plazan, gaueko 21:00etatik aurrera,
Nazioarteko folklore jaialdia. 

30 Musika bandaren kalejira.

Azkoitian Industrialdeak
Programak 900 lanpostutik
gora sorrarazi ditu 1984tik.

25. urteurrena 12-13
Inaxio Uriak jaso du
Ekintzaileen 1. Saria, hil
ostean

Omenaldia 19
Prezioen eguneraketaren 

ondorioz, familia osoaren kuota
garestiena %32 murriztu da. 

Elkargunea 6

Azoka Plaza, itxura berrituta

kontzejupetik 16:kontzejupetik 1  15/7/09  10:52  Página 2



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

Kultura
• 1. Pilota Eguna. Azkoitia, escaparate del amplio mun-
do de la pelota

Industria
• El Programa Industrialdeak cumple su 25 aniversario con un
balance de 71 empresas y más de 900 puestos de empleo

Omenaldia
• “Zuekin begiratzen eta bizitzen ikasi dugulako”

Inkesta
• Azkoitia en la buena dirección

Gizarte Zerbitzuak
• Udalak bakarrik bizi diren pertsona helduen etxeetan
ke-detektagailuak jarriko ditu

Ekintzaileak
• Antonio Oteiza Fundazioak Inaxio Uriari eman dio
Ekintzailearen I. Saria.

10-11

12-13

14-15

16-17

18

19

Kirolaren aberastasuna dituen balore-
etan datza: ahalegina, ilusioa, adiskide-
tasuna, errespetua, autoestimua…

Saskibaloia da argudio horiek guztiak
hobetoen islatzen dituen kirola (gai-
nontzekoak gutxietsi gabe) eta “kasuali-
tatez” guk, Iraurgi SBak, ezagutzen eta
sustatzen duguna Urola bailaran. 

30 urtetik gora eraman arren lanean,
Iraurgi SB taldearen kalitatezko jau-
zia orain sei-zazpi urte iritsi zen eta
egindako lanaren emaitzak
gaur egun begi bis-
takoak dira. Fede-
ratutako 20 talde
ditugu eta 200 nes-
ka-mutil dabiltza tekni-
fikazio eskolan. 

Berriki jasotako Gi-
puzkoako kirol klubik
onenaren sariak,
Euskalit bidez

3K kalitatearen kudeaketari buruz Eusko
Jaurlaritzaren errekonozimenduak,
e.a.ek, argi erakusten dute egindako lan
soziala, eskuratutako maila teknikoaz eta
lortutako emaitza bikainez gain. 

Gure filosofiak formakuntzako saski-
baloia bailara osora eramatea aurreikus-
ten du. 

Klubeko kide guztiok argi daukagu
Iraurgi SB taldeak Azkoitia,

Azpeitia eta Zestoa
hartzen dituela bere

baitan. 
Gure herria-

ren kasuan,
Azkoitiko Uda-

laren konpromi-
soak eta babesak,

geroz eta jarduera,
azkoitiar partaide eta kolabo-
ratzaile gehiago izatera gara-
matza. 

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.

Saskibaloia eta Iraurgi

Iñaki Uria
ISBko lehendakaria

Editoriala

Pako-Pako

Merkataritza 
• Merkatu plaza: gutizien saltoki

Azpiegiturak
• Con la actualización de las tarifas, 
el abono familiar se reduce en un 32%

Partaidetza
• Herritarrek zabalik dute GI-631 errepidearen 
berrikuntzaren inguruko ekarpen eta iradokizunak 
egiteko aukera

Teknologia berriak
• El Ayuntamiento ofrece la posibilidad 
de sustituir la presencia física 
por la electrónica

Zaborraren kudeaketa
• Zaborrik merkeena, sortzen ez dena

4-5

6

7

8

9

Azkoitiko kontuak laburrean

Uda, ondo bustita
Aurten, Azkoitian uda ezberdina da asko eta

askorentzat. Ugarte-Igarako igerileku irekiek plan

borobila eskaintzen dute termometroei aurre egiteko.

Aurtengo uda ondo bustita igarotzeko aukera dugu.

Eta etxe ondoan. A zer nolako gozamena! Azkoitiar guztien esku dago

@

kontzejupetik 16:kontzejupetik 1  15/7/09  10:53  Página 4



Merkataritza
4

Merkataritza
5

Gaur ez dago garai bateko konturik. Baserritarrek ez dute
astoaren edo gurdiaren beharrik azokara jaisteko. Bai-

na, bai lehen eta bai orain, haien  produktuak zuze-
nean baratzatik jasotakoak dira. Gutizi hutsak. Ga-

raian garaiko fruta eta barazkiak, baserriko esnea
postre gozoak egiteko,  lore koloretsuak… baina
egungo bizimoduaren abiadurak eta erosotasun
nahiak beste erosketa ohitura batzuk hartzera
eraman gaitu. Hala ere, bada poltsa ondo bete-

tzen dakien jendea eta erosketen erritua aintzat
hartzen duena. Azkoitiko Azoka Plazak ehunka urte-

etako antzinatasuna du. Horregatik guztiagatik, Uda-
lak ahalegin handia egin du Azoka Plaza berritzen eta

txukuntzen. Fatxada konpontzeaz gain, salerosketa
gunea ere berritu da. 625.000 euroko aurrekon-

tua bideratu du lanetara. Saltzaileak pozik
daude, nahiz eta benetan poztuko li-
tuzkeena euren produktuak eskueta-
tik kentzea litzatekeen. Tamalez, ma-
haiak bedeinkatzeari utzi zitzaion eta
baita geure produktuak behar adina
estimatzeari ere. Azoka Plaza berritze-
arena egoera horri aurre egiteko aha-
legina besterik ez da. 

“Obrak oso ondo eta langileak hobeto. Hemen
ez da horrelako langilerik sartu. Gurekin kon-
tatu dute uneoro, traba noiz egingo duten, zer
komeni den… makina bat lan egin da hemen
baina ez  da inor horrela portatu. Eta uste dut
nire iritzi berekoak direla besteak ere. 
Azoka Plaza ikusteko polita geratu da baina
betikoa. Jendea gune handietan ibiltzen da.
Orain, tokia txukun edukitzeak laguntzen du.
Hori garrantzitsua da. Ohiturak aldatu nahi di-
tuztela diote baina hori oso da zaila”. 

“Hoberako izan dira obrak. Lehen baino epelago
bagaude behintzat. Neguan berogailua ekartzen
dugu eta ez naiz kexatzen zeren entxufeak ba-
daude. Lehen kristalak puskatuta zeuden eta
haizea sartzen zen, gainera dena ilun zegoen.
Orain, bista ederra dugu. Entzun nuen mahai
berriak jarriko zituztela baina ez dakit hala izan-
go den. Oraingo hauek kili-kolo dabiltza, kar-
toia jartzen diegu azpian. Jendea etortzea. Beste-
rik ezin da eskatu, zeren geroz eta gutxiago
etortzen da”. 

“Polita geratu da Azoka Plaza. Denek hori dio-
te. Atseginagoa da lanerako, lehengoa baino.
Argitasun handiagoa, txukunago… Baina ho-
rrek ez du jende gehiago ekarrarazi. Ni 11 urte
nituenetik etortzen naiz. Haurra nintzela ama
jende artean galdu egiten zen nire begien au-
rretik. Orain ez dago horrelakorik. Herrixen
merkatari elkartean sartu gara eta hori ere
onerako izango da. Azpeitian, esaterako, osti-

“Merkatu plaza ondo ari da geratzen baina
oraindik amaitzeko daude lanak. Lurra be-
rritzea falta da eta baita ateak aldatzea ere.
Argitasunean eta txukuntasunean asko ira-
bazi du eta guretzat toki atsegina geratu
da. Orain, baserritarrek toki hobea behar-
ko lukete. Hasieran, mahaiak-eta aldatze-
kotan ziren baina uste dut hori geratuta

MILAGROS GOROSTEGI

Iñaki Alberdi frutategia

MAITE GARATE

Zumeta baserria

IZASKUN IZAGIRRE
Arume baserria 

BITTOR LARRAÑAGA
Bittor harategia

“Langileak oso ondo 
portatu dira”

“ “

“Orain toki atseginagoa dugu 
lanerako”

“ “

“Jendea etortzea besterik 
ezin da eskatu”

“ “

“Lurra berritzea eta ateak 
aldatzea falta da”

“ “

ral arratsaldetan ere saltzaileak joaten hasi dira
landa egiten duen jende gaztea hurbilduko de-
naren esperantzarekin. Baina hemen larunbat
goizetan badago hori aukera hori. Orain, esan
beharra dago, jendea larunbatetan jai egiten
hasi dela, erosketak ere ez ditu nahi egin. Ero-
sotasuna bilatzen dugu”. 

dagoela. 
Bestetik, orain Herrixen Elkartean sartu
gara eta hori garrantzitsua da denon artean
indarra egin ahal izateko. Lehen Azoka
Plazan 17 ginen eta orain elkartean 145
bazkide gara”.

Goizetan Plaza Nagusian kotxeak aparkatzea baimendu du Udalak[ [

Floreaga-Zahar Jauregi aurrean apar-
katzen zuenak orain arte, ordu eta er-
diz utz zezakeen ibilgailua TAO edo
OTA gunea delako. Hemendik aurrera,
ordea, gehienez lau orduz aparkatu
ahal izango dira autoak. Plaza oinez-
kotzeak eta OTA sistemak harrera oso
ona izan duten arren, Udalak merkatari
eta bizilagunen eskaerei erantzunez
egin ditu egokitzapen hauek. 

En julio del año pasado, entró en vigor la deci-
sión municipal de peatonalizar la Plaza Nagusia
con el fin de poner en valor la parte vieja y re-
cuperar un espacio público para la convivencia.
Una medida que ha tenido muy buena acepta-

ción, así como la implantación de la OTA. Sin
embargo, tras este periodo de prueba, y como
respuesta a la demanda de comerciantes y veci-
nos, el Ayuntamiento ha optado por abrir la
plaza al tráfico a las mañanas. Se permitirá el
aparcamiento de vehículos de lunes a viernes,
de 07.00 a 14.00 horas. 
El continuo intento por mejorar el tráfico y fa-
cilitar la movilidad, tanto de peatones como de
vehículos, también ha llevado al Ayuntamien-
to a modificar el tiempo máximo de aparca-
miento en Floreaga-Zahar. Aunque es gratuito
aparcar delante del palacio y seguirá siéndolo, si
hasta ahora tras la implantación del sistema
OTA permitía aparcar un tiempo máximo de
hora y media, a partir de ahora se podrá estacio-
nar durante cuatro horas. 

Merkatu plaza:   gutizien saltoki 
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Azpiegiturak
6

Partaidetza
7

Aunque las tarifas se mantienen, las varia-
bles técnicas han llevado a actualizar algunas
cuotas. Respecto a la tarifa familiar, los pa-
dres abonados con un hijo/a de entre 5 y 12
años pagarán al año 480 euros y 580 euros,
si el hijo/a tiene entre 12 y 17 años. Los/as
siguientes hijos/as tendrán acceso gratuito a
las instalaciones. Con esta modificación, el
abono familiar más costoso será  de 580 eu-
ros/año, es decir, un 32% más económico. 

Además, la tarifa de estudiante, hasta 23
años, será de 15 euros. El mismo precio ten-
drán que pagar los jubilados y discapacitados.  

El proceso de ajuste ha llevado al Go-
bierno Municipal a actualizar las tarifas, re-
alizando un nuevo esfuerzo económico que
servirá para acrecentar el interés de jóvenes
y familias por los nuevos equipamientos. 

El balance que hace el Gobierno Muni-
cipal al mes de abrir las piscinas descu-
biertas es muy satisfactorio.

Pozik dago Azkoitiko Udal Gobernua El-
karguneak hartu duen norabidearekin.
Igerilekuak ireki zirenetik, ekainaren
12an, bazkide kopuruak etengabe gora
egin du. Lehen hilabetean, 450 lagunek
eman dute izena, 2.412 bazkide izatera
iritsiz. 
Halere, Elkargunea zer den eta zenbaterai-
no emango duen ondo irailetik aurrera
ikusiko da, Zubi-Aurreko eraikina
%100ean funtzionatzen hasten denean,
alegia. Izan ere, oraindik SPA gunea edo
eskalada-murrua ez daude martxan. Zer-
bitzu eskaintza zabaltzen eta normaltasu-
nean funtzionatzen uda ostean hasiko da.
Hain justu, udal arduradunek ekainean
ireki nahi izan dituzte ateak,  ikasturte be-
rrirako dena prest izateko. 

Egokitze prozesua
Egokitze prozesu horren baitan hartu dute

Con la actualización de tarifas, 
el abono familiar se reduce en un 32%

HA ALCANZADO 2.412 SOCIOS, 450 MÁS QUE HACE UN MES

prezioak eguneratzeko erabakia ere. Bi al-
daketa nagusi egin dituzte: 
Batetik, ikasle txartela dutenen hileroko
kuota 15 eurotan finkatu dute. Hori hala
izango da 23 urtera arte. 15 euro ordaindu
beharko dituzte jubilatu eta minusbaliatuek
ere. 
Bestetik, bazkide diren gurasoek, familia
osoarengatik, 480 euro ordaindu beharko di-
tuzte urtean, euren seme edo alaba zaharre-
nak 5 eta 12 urte bitartean baditu. 12 eta 17
urte bitartean baldin baditu, berriz, 580 eu-
ro. Beste modu batera esateko, bigarren se-
meak edo alabak eta hurrengoek ez dute or-
daindu beharko. Horrela, kuota familiarrik
garestiena 580 eurokoa da. Hau da, hasiera-
ko prezioa (768 euro) %32an murriztea lor-
tu da. 
Horrek ez du esan nahi, ordea, prezioak fin-
katzeko orduan erabilitako irizpideak zuze-
nak ez zirela izan. Irizpide horietan oinarri-

tzen jarraituko du Udal Gobernuak. Pre-
zioen igoera arrazoituta dago Zubi-Aurreko
instalazioen eta zerbitzuen kalitatean edota
Ugarte-Igarako igerilekuen irekieran. Hala-
ber, Udal Gobernuak uste du oinarrizko zer-
bitzu bat ez denez, erabiltzaileei dagokiela
ekipamendu horien erabileraren kostua or-
daintzea, horixe uste duelako dela bidezkoe-
na. 
Behin azpiegiturak martxan jarrita, herri-
tarrek gozatzea nahi du Azkoitiko Udal
Gobernuak. 

NOTA: Por desconocimiento, hemos utili-
zado en este revista el término "spinning".
A partir de ahora, emplearemos "indoor
ciclying" para referirnos a dicha actividad
ya que "spinning" es una marca registrada y
no estamos autorizados para hacer uso de
ella. Si no, estaríamos cometiendo una in-
fracción. 

Udalak, Mondragon Unibertsitatearekin
elkarlanean, abian du Azkoitia eta Zuma-
rraga lotzen dituen errepidearen inguruko
parte-hartze prozesua. Zozketa bidez hau-
tatutako 15 azkoitiarrek hartuko dute par-
te lan saioetan. Horrez gain, edonork aur-
kez ditzake bere ekarpen edo iradokizu-
nak Herritarren Arreta Bulegoan horreta-
rako jarri berri duten buzoian. 

El Ayuntamiento de Azkoitia, en colaboración
con Mondragon Unibertsitatea, ha puesto en
marcha un proceso de participación ciudadana
que culminará en diciembre. 
Los azkoitiarras, junto a ciudadanos de Antzuo-
la, Bergara, Urretxu y Zumarraga, debidamente
informados, deberán plantear a la Diputación
Foral de Gipuzkoa las propuestas o criterios que
a su juicio sean los más adecuados respecto a la
definición del trazado de la carretera que une
Azkoitia con Zumarraga. 
Las personas que vayan a participar en estas jor-
nadas de trabajo serán elegidas al azar y su iden-
tidad será confidencial. En el caso de Azkoitia,
en breve, 15 personas recibirán una carta en la
que se les convoca a las diferentes sesiones. 

Herritarrek zabalik dute GI-631
errepidearen berrikuntzaren inguruko

ekarpen eta iradokizunak egiteko aukera 

AZKOITIA, PARTE-HARTZE PROZESUETAN MURGILDUTA

A su vez, el Ayuntamiento ha abierto otro ca-
nal de participación para todas aquellas per-
sonas o asociaciones interesadas en hacer su
propia aportación respecto a la intervención
en la GI-634. En la Oficina de Atención al
Ciudadano de Azkoitia han abierto ya un bu-
zón y cualquier persona puede presentar sus
planteamientos o sugerencias. 

Udal politikak definitu eta erabakiak
hartzerakoan herritarren partaidetza nola
bideratu daitekeen eta zer metodologia
erabili beharko litzatekeen aztertzeko, Gi-
puzkoako Foru Aldundiak sustatutako
“Kudeatuz” programa abiatu du Azkoitiko
Udalak. Esperientzia pilotu hau Siadeco
enpresaren eskutik ari da gauzatzen eta le-
henengo bilera berriki egin da. Hogei la-
gun inguruk hartu zuten parte. Azkoitiko
Udalak, aztergai gisa, aurrekontuetan partai-
detzari nola bide eman izatea erabaki du. 

[ [

Lehen bilkuran, mahai gainean hainbat
gai jarri ziren. Besteak beste, egindako
inbertsioen ondorioz gastu korrientea-
ren igoerak nola eragiten duen, oina-
rrizko zerbitzu publikoak zeintzuk diren,
Udalaren ardurapeko kudeaketak zuze-
na edo zeharkakoa izan behar duen,
edota Udalak elkarteei diru-laguntzak
ematerakoan zeintzuk diren erabiltzen
dituen irizpideak.  Bigarren bilera, au-
rrekoa bezala, irekia da eta uztailean
izango da.

Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako “Kudeatuz” programaren baitan, berriki egin da lehen bilera herritarrekin eta bigarrena, uztailerako deituko dute. 

Udalak datorren urteko aurrekontuetan 
herritarren partaidetzari bide emateko esperientzia pilotua jarri du martxan 

Zer erreferentzia edo eredu hartu dituzue
kontutan metodologia diseinatzerakoan?
Badakizue funtzionatuko duela?
Metodologia hau erabiltzen 15 urte dara-
matzagu eta herri askotan aplikatu dugu,
emaitza onekin. AP-1arekin, Maltzaga eta
Urbina lotzen dituen autobide zatiarekin,
prozesu bera jarri genuen martxan eta
proiektua exekutatuta dago. Edo Arriku-
tzeko koben gaiarekin, edo Astigarragako
pilotalekuarekin… Eta jendea inplikatzen
da. Prozesua bukatutakoan, informazioa ja-
sotzen jarraitu nahi izaten dute.

Loteslea al da?
Ez. Gipuzkoako Foru Aldundiak proposamen
edo gomendio gisa hartuko du. Batzorde bat
osatuko dute  Errepide Azpiegitura diputatuak
eta udalerrietako alkateek aurkeztutako propo-
samen horien bideragarritasuna aztertzeko. 
Gainera loteslea ez du izan behar politikarien
arrazoiak bakarrik, edo txosten horrek bakarrik.
Faktore guztiak hartu behar dira kontutan. 

LUXIO UGARTE
Mondragon 
Unibertsitatea.
Proiektuaren 
koordinatzailea

Hemendik aurrerako egutegia
Irailaren 1a: Buzoi itxiera. 
Irailaren 15a: Azkoitiko herritarrekin
bilera.
Irailaren 16tik 21era: Antzuola, Ber-
gara, Urretxu eta Zumarragako herrita-
rrekin bilera. 
Urriaren 3a: Autobus eguna.
Urriaren 6tik azaroaren 11ra: Eztabai-
da saioak.
Azaroaren 12tik 30era: Herritarren
txostenaren idazketa.
Abenduaren 1a: Parte-hartzaileen ba-
tzordearekin bilera.
Abenduaren 16a: Gipuzkoako Foru Al-
dundiari txostena emango zaio. 

www.gipuzkoapartehartzen.net/gi-631

El acceso del segundo hijo/a y siguientes será gratis
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1 Udaleko webgunean sartu:
www.azkoitia.net

Para acceder a la Administración Digital, mo-
delo implantado ya por el Ayuntamiento, es
necesaria la tarjeta electrónica, denominada

ONA o el DNI electrónico.  

Teknologia berriak
8

Zaborraren kudeaketa
9

Aro digitalean murgilduta gaudenez, Az-
koitiko Udalak martxan jarri du kalitatez-
ko zerbitzu bat on-line eskaintzeko aukera.
Etxetik atera gabe, internet bidez, ziurtagi-
riak eskura daitezke jada. Herritarrek ad-
ministrazio elektronikoa erabiltzeko ONA
(Osasun Nortasun Agiria) edo Nortasun
Agiri Elektronikoa eskuratu beharko dute.
Lehenengo txartela doan eska daiteke
KZgunean. Horretarako, Osakidetzako
txartela eta Nortasun Agiria aurkeztu be-
harko dira.  
Modu horretara, Udalak ahalbidetzen dituen
zerbitzuak elektronikoki eska daitezke. Gaur
egun, esaterako, edonork eska dezake errol-
da-egiaztagiria etxetik atera gabe. Zerbitzua
erabiltzea erraza eta erosoa da gainera. 

El vertedero se utilizaba como un pozo sin
fondo hasta que la concienciación de la
gente hizo que se empezara a aceptar el
reciclaje como parte de nuestro hábito
diario. Sin embargo, la limitada vida de
los vertederos ha llevado a las autorida-
des forales, junto a las mancomunidades,
a optar por un tratamiento más eficaz de
los residuos.  Para poner en marcha a ni-
vel territorial toda la infraestructura que
exige dicho tratamiento se constituyó el

Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, enti-
dad que se encarga desde el pasado 16
de julio, de la labor encomendada. Como
hasta ahora, el resto de la gestión, es de-
cir, la recogida y el transporte de los resi-
duos, sigue estando en manos de la Man-

comunidad del Urola Erdia.
Pero la apuesta por separar la materia or-

gánica y apostar por el compostaje, así
como valorizar al máximo los recursos y

reducir al mínimo el vertido, exige una red
de infraestructuras que irremediablemen-
te eleva los costes. En cifras, si cada to-
nelada de vertido en Lapatx costaba 64

euros, a partir de ahora la tonelada de re-
siduos que gestionará el Consorcio tendrá

un coste de 117 euros. 
Y es que los residuos más baratos son los

que dejamos sin generar. Pero hoy por
hoy, cada vecino genera de media en Az-
koitia 1,07 Kg de basura al día. O lo que
es lo mismo, entre todos, sumamos al año
más de 4.300 toneladas de residuos. Re-
ducir esas cantidades depende de todos. 

Azkoitian Urola Erdiko Mankomunitateari
dagokio hondakinen kudeaketa. Zaborte-
gien itxieraren aurrean, ordea, kudeaketa
horren zati bat, hondakinen tratamenduari
dagokiona hain zuzen, Gipuzkoako Honda-
kinen Kontsortzioak hartu du bere gain, lu-
rralde historikoko gainontzeko herrietan
bezala. 
Alegia, hondakinen tratamendu eragin-
kor bat gauzatzeak dakarren prozesua
Kontsortzioaren esku geratuko da, horre-
tarako sortu baitzen. Entitate horri dago-
kio Gipuzkoa osorako eta hondakinak be-
har bezala tratatzeko beharrezkoak diren
azpiegiturak martxan jarri eta mantentzea. 
Hondakinen tratamenduaren bi zutabeak birzi-
klapena areagotzean eta materia organikoa be-
reiztean dautza, gero konposta egiteko. Hain

Zaborrik merkeena, 
sortzen ez dena

ANTE UNA NUEVA FORMA DE RELACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y CIUDADANÍA

klik eginez...

2

3 Eskuratu nahi dugun ziurtagiria
hautatu ezkerreko menuan.

4

Ezkerreko menuan agertzen den 
“Zerbitzu telematikoak” leihoan klikatu.

Eusko Jaurlaritzaren eta Azkoitiko
Udalaren elkarlanari esker, herrita-
rrek aukera dute internet bidezko iza-
pidetzearen inguruko prestakuntza ja-
sotzeko. KZgunean, doan, administra-
zio elektronikorako hastapen ikasta-
roa ari dira eskaintzen. 16 orduko
iraupena du eta hurrengo ikastaroa
uztailaren 20tik 29ra izango da, goize-
ko 09:30etik 11:30era. 

Informazio gehiagorako deitu 
943 85 01 46 telefonora. 

Curso de introducción a la 
administración electrónica 
en KZgunea

Orain arte Azkoitiko Abarketatxo Ludote-
kak eta Gazte Informazio Bulegoak ez zu-
ten web gune propiorik. Udalaren web gu-
nean txertatzen zen informazioa. Martxan
jarri berriak dira, ordea, helbide berriak
herritarrei ahalik eta informazio zabalena
luzatzeko asmoz:  www.abarketatxo.net eta
www.artxamendi.net. 

Ludotekak eta Gazte Informazio 
Bulegoak web gune berriak dituzte

www.abarketatxo.net eta 
www.artxamendi.net web guneak 

martxan daude dagoeneko 

5

5 ”Ziurtagiria eskatu” link-ean
klikatu.

El Ayuntamiento ofrece la posibilidad de 
sustituir la presencia física por la electrónica

Este servicio on-line está en marcha. Se
puede obtener, por ejemplo, el certificado

de empadronamiento en sólo cinco minutos
y sin salir de casa. 

La tarjeta ONA se puede solicitar
en KZgunea gratuitamente. 

justu, materia organikoa bereizteko martxan ja-
rritako esperientzia pilotuak erantzun oso ona
izan du Azkoitian eta datorren urtean Gipuzkoa
osora zabaltzea aurreikusten da. 
Horrek guztiak, ordea, azpiegitura sare bat es-
katzen du. Kostuak igoarazten dituen azpiegi-
tura sare bat, hain zuzen. Orain arte, zaborra
zabortegira botatzera mugatzen ginen. Alda-
keta horrek kostuetan eragin nabarmena du.
Lapatxen zaborra isurtzeagatik tonako 64 eu-
ro ordaintzen baziren, Kontsortzioaren ka-
suan, tonako 117 euro ordaindu beharko di-
ra. Gipuzkoako herri guztiek tarifa bera or-
daindu beharko dute, Kontsortzioak ez duela-
ko ezberdintasunik egingo batzuen eta beste-
en artean. 
Birziklapenari dagokionez, aipatzekoa da di-
ru-iturri ere badela. Urola Erdiko Mankomu-
nitateak saldu egiten du birziklatu nahi den

materiala, trukean diru kopuru bat jasoaz.
Edonola ere, argi dago zaborrik merkeena
sortzen ez den hura dela. Alabaina, Azkoi-
tiko biztanle bakoitzak egunean 1,07 Kg.
zabor sortu zuen iazko urtean. 

Zabor bilketa
Urola Erdiko Mankomunitatea etengabe
hobetzen ari da zabor bilketa, maiztasuna-
ri eta zabor motari dagokionez. Besteak
beste, edukiontzi grisei pedalak jarri zaiz-
kie, ezinduentzat ontzi bereziak ere ipini
dira eta baita bilketa maiztasunak egokitu
eta areagotu ere. Establezimenduetan atez
ateko kartoi bilketa, esaterako, astean be-
hin egitetik egunero egitera pasa dira eta
aurki pila edukiontzi gehiago jartzea ere
aurreikusten da. Gauza bera egingo da
olio edukiontziekin. 

2008

- Hondakinak guztira: 4.331,95 TN
- Zabortegira eramandakoak: 3.136,28

TN (%72,40)
- Bereiztutakoak: 

1.195,67 TN (%27,60)
- BIZTANLE KOPURUA: 11.091
- Zabor kopurua/biztanleko/eguneko

2008: 1,07 Kg/bizt/eguneko

2007

- Hondakinak guztira: 4.322,24 TN
- Zabortegira eramandakoak:

3.146,91 TN (%72,81)
- Bereiztu edo birziklatutakoak:

1.175,33 TN (%27,19)
- BIZTANLE KOPURUA: 10.787
- Zabor kopurua/biztanleko/eguneko

2007: 1,09 Kg/bizt/eguneko

Erabiltzaile eta pasahitza sartu 
(ONA txartela atera behar da 
erabiltzaile eta pasahitza eskuratzeko).
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Besteak beste, erakustaldi aparten eszenatoki izan dira frontoiak.
Gainera, iparraldea eta hegoaldea uztartzeko saiakera ere egin
da, duela 160 urte ospatutako pilota partida famatu bat gogora
ekarriz. Pilota modalitateez gain, frontoiei ere nagusitasuna
eman zaie, izan ere, Azkoitiko plaza librekoa, adibidez, inguru
hauetako bakarra da eta pilotaren historian esanguratsua izan da.
Trinketerik ez dagoenez, berriz, xare partidarako frontoi txikia
erabili zuten. Zesta puntak ere izan zuen bere tartea eta Gipuz-
koako eta Arabako neska afizionatuek, berriz, GRAVN finala
jokatu zuten. 

Oilasko dastaketa eta erakusketa
Eguna borobiltzeko, eguerdian oilasko eta piper dastaketaz go-
zatzeko aukera izan zuten bertaratutakoek. Zintzurra bustitze-
ko, berriz, sagardoa.
Baina egunak askorako eman zuen. Antonio Oteiza Fundazioa-
ren Egoitzan pilota museo ibiltaria bisitatzeko aukera izan zen
eta baita Valentziako pilotaren inguruko eraskusketa ikusteko
parada ere. Pilota, xare eta zesta artisauen lana ere ikusgai izan
zen egun osoan zehar. 

La 1ª edición de la Pilota Eguna, celebrada el pasado 27 de junio en los Frontones Jorge Oteiza, re-
sultó ser un verdadero homenaje al amplio y rico mundo de la pelota, una auténtica demostración de

que este ancestral deporte abarca modalidades poco conocidas como el rebote o el xare, y que
Azkoitia, cuna de la pelota vasca, sigue siendo un lugar emblemático para convertirse en referen-
te de la pelota. Una fiesta, que queda marcada en el calendario para repetir, y que contó con la

presencia de pelotaris del más alto nivel. 

Kultura
11

Kultura
10

Ez du hutsik egin. 1. Pilota Egunak, esku-pi-
lotaz haratago, Azkoitia modalitate ezberdinen

erakusleiho izatea zuen helburu, pilotazaleen
bilgune bihurtuz. Eta eszenatoki ezin hobean.

Jorge Oteiza Frontoietan, hain zuzen. 
Pilota Eguna Azkoitiak pilota sustatzeko eta za-
baltzeko duen Pilotartea proiektuaren baitan an-
tolatu da. Izan ere, ahalegin hori egiteari inoiz

utzi ez zaion arren, herriak dituen azpiegiturak
pil-pilean jarri eta Azkoitia pilotaren erreferente bi-

hurtzeko helburuari bide ematea du helburu proiektuak. 
Eguraldia bidelagun, pilotaren festa erraldoia goizetik gauera lu-
zatu zen, pilotari profesional eta afizionatuen partaidetzari eta pi-
lota federazioen lankidetzari esker. 
1. Pilota Egunak bete-betean jo du pilota kirol gisa bere osotasu-
nean ezagutarazteko xedearekin. Izan ere,  pilota esku-pilotare-
kin oso lotua dago eta badira oso gutxi ezagutzen diren kirol-mo-
tak, errebotea edo xarea, kasu. Hori guztia abiapuntutzat hartu-
ta, datozen urteetan ere pilotaren festa hau antolatzeko asmoa
dute arduradunek, urtetik urtera indarra hartzen joango delako. 

Azkoitia, escaparate del amplio mundo de la pelota1. PILOTA
EGUNA

kontzejupetik 16:kontzejupetik 1  15/7/09  10:53  Página 12



Desde la pionera puesta en marcha del Programa Industrialdeak
en 1984, Azkoitia ha ido sumando empresas y empleos. El pro-
grama, que inició su andadura en un momento de crisis econó-
mica, cumple su 25 aniversario con un balance más que satis-
factorio. A lo largo de las diferentes fases ejecutadas se han im-
plantado 71 empresas y se han creado 900 empleos. El objetivo
de Urola Erdiko Industrialdea sigue siendo el mismo que la de
la sociedad original Azkoitiko Industrialdea S.A.: preservar sue-
lo público para la iniciativa privada  abaratando costes y evitan-
do tentaciones especulativas. 
El pasado día 8 de julio se estrenó el salón principal de Elkargu-
nea con motivo del acto de celebración de este 25 aniversario

con la presencia, entre otros, del Diputado general
Markel Olano que compar-
tió escenario con el alcalde
Asier Aranbarri, ex alcal-
des de Azkoitia, ex presi-
dentes, consejeros y di-
rectores de Urola Erdi-
ko Industrialdea y re-
presentantes de Spri y
Sprilur. 

Homenaje a Rai-
mundo Alberdi

La cita, que fue una inmejorable
ocasión para reunir al mundo
empresarial, también tuvo su
punto de emoción con el pe-
queño homenaje que se le
brindó a Raimundo Alber-
di. Asier Aranbarri, en un

gesto de admiración y reconocimien-
to público, hizo entrega de una placa al que fue

concejal de Urbanismo en 1984, año en el que se implantó el
programa Industrialdeak en Azkoitia. 

Un libro sobre la evolución del programa
Urola Erdiko Industrialdea ha publicado un libro que cons-
tata la apuesta de Azkoitia por fomentar la actividad indus-
trial y empresarial como fuente de empleo y riqueza. Resu-
me los 25 años del programa Industrialdeak y se distribuirá
en breve en todos los hogares del municipio. 

industria
13

industria
12

Las empresas y los representantes institucionales se
reunieron en el salón principal de Elkargunea con

motivo de la celebración del aniversario

“Gu Industrialdeak programan hasieran sartu gi-
nen, lehen fasean. 1988an sortu genuen enpre-
sa. Hiru lagun hasi ginen eta orain 70 gara. Ha-
siberritan gauzak zailak izaten dira eta Indus-
trialdeak programak baldintza onak eskaini ziz-
kigun. Bidea erraztu ziguten. Bederatzi urterako
alokairua erosketarako aukerarekin edo “ren-
ting” erako kontratua eskaini ziguten. Erosi be-
har izan bagenu pabilioi bat, pentsa, zer nolako
bermeak eskatuko zizkiguten! Arazoak ere gain-
ditu behar izan ditugu baina guri ondo etorri
zaigu. Gaur egun zortzi pabilioi ditugu lanerako.
Ondo atera da apustu hura”.  

JOSE JOAKIN AZKUE
Aitek

“Pabilioi bat erosi behar izan bagenu hasie-
ra haietan, pentsa zer nolako bermea eska-
tuko ziguten!”

“El programa Industrialdeak es de lo mejor que ha hecho el
Gobierno Vasco. Hay que ver cómo era Euskadi en los 80. El
sector siderúrgico, el naval… se estaban desplomando. Hoy
por hoy, no se pueden entender los municipios sin tener en
cuenta la contribución realizada por el programa Industrialde-
ak. No sólo ha posibilitado el traslado de las empresas a los
polígonos, sino que ha ayudado a reformar urbanísticamente
los pueblos, ganando en calidad de vida. Hemos reubicado
muchas empresas pero también tenemos que dar soluciones a
las que necesitan una ampliación. Se están creando nuevas
necesidades y hay que buscar soluciones porque el suelo indus-
trial forma parte de la competitividad del territorio”. 

IÑAKI ZULOAGA

Consejero de Urola Erdiko 
y Urola Garaiko Industrialdea

“Gaur egun ezinezkoa da herrietako hirigintza ulertzea
Industrialdeak programaren ekarpena aintzat hartu
gabe”

La V. fase del Programa Industrialdeak que
se está desarrollando en Oinartxo estará
acabada para el primer trimestre del 2010.
Las parcelas están ya adjudicadas y nos que-
dar el edificio comercial-administrativo. Es-
tá abierto el plazo para las solicitudes. Hay
que crear infraestructuras para dar servicio a
las empresas para cuando se acabe la crisis y
que siga la rueda. En metros cuadrados ab-
solutos la proporción de habitantes con la
relación de suelo público-industrial que hay
en Azkoitia, no la hay en otros sitios. Es el
paradigma del Programa Industrialdeak”.

JAVIER BLÁZQUEZ
Gerente de Urola Erdiko 
Industrialdea
“Beste herrietan ez dago
biztanleko hainbeste in-
dustria lurzoru publiko”

“Bultzada handia eman dio Industrialdeak
programak Azkoitian, baina hori guztia au-
rrera eramateko ezinbestekoa da Udalaren
indarra. Udalak bideak errazten jakin due-
lako egin da Azkoitian egin den guztia.
Orain, momentu honetan, V. fasea merka-
turatzeaz gain beste gune batzuek ematen
dituzten aukerak ikusi eta  bideragarritasun
azterketak egiten ari gara, Izarre-Jandalok,
adibidez. Antzematen da ez gaudela garairik
hoberenean baina aurrera egin behar dugu”. 

JESÚS UNDA
Jefe de proyectos 
de Sprilur
“Beste gune batzuk garatze-
ko bideragarritasun azterke-
tak egiten ari gara”

“Horrelako ekimenek abantailak ekartzen
dituzte. Gure kasuan, bi industrialdetan
banatuta gaude, Juin Txikin eta Ugarten.
Ikusten ari gara zer aukera dugun dena ba-
teratzeko, bai galdategia eta bai mekaniza-
tuen enpresa. Dena Ugarten bateratzea na-
hiko genuke eta negoziaketetan ari gara.
2.000. urtean sortu genuen enpresa eta In-
dustrialdeak programaren aldetik jasotako
laguntza ona izan zen. Azpeitiarrak gara
baina, noski, logikak esaten dizu erraztasu-
nak eta aukera onenak dauden tokira joan
behar duzula. Gustura gaude”. 

ANGEL GURRUTXAGA

Calderería Zaher 2000

“Erraztasunak eta aukera onenak
dauden tokira joan behar duzu”

“Somos una empresa de proyectos y dirección
de obra que hemos trabajado en casi toda Gi-
puzkoa con el programa Industrialdeak. Cree-
mos que se trata de una idea fantástica para
todo lo relacionado con el progreso empresa-
rial. Te da la opción de disponer de suelo in-
dustrial en condiciones con sus pabellones…
Las empresas implantadas están contentas”.

ENEKO MEDRANO Y
AGUSTÍN IRAZABAL
LKS

“Es una idea fantásti-
ca para el progreso
empresarial”

Que no se quede una sóla idea empresarial 
sin desarrollar por falta de suelo.

Asier Aranbarri“ “

En Azkoitia el Programa Industrialdeak cumple 25 años con
un balance de 71 empresas y más de 900 empleos 

“Badakigu nolakoa den Gipuzkoa eta duela
30 urte ez zegoen industria lurrik sustatze-
ko. Emaitzak ikusi dira. Industrial lur be-
rria sortu behar da baina, aldi berean, ga-
rrantzitsua da zer lur dagoen ikusi eta da-
goen hori optimizatzea ere. Badaude libre
geratu diren guneak. Helburua da, Asier
Aranbarri alkateak dioen moduan, enpre-
sa-proiektu bat ez bertan behera uztea, ez
dagoelako lurrik. Apustu sendoa egin zen
eta bide beretik joan behar dugu, baina
egitasmo berriak martxan jarriaz”. 

ARANTXA TAPIA
Diputada foral 
de movilidad y 
ordenación 
de territorio

“Dagoen lurra ikusi eta optimizatzea
ere garrantzitsua da, industri lurzoru
berria sortzearekin batera”
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Omenaldia
14 15

Omenaldia

San Juan bezpera, urteko gaurik motzena, au-
keratu zuen Azkoitiko Udalak herriaren eta
herritarren alde lan egin duten pertsona edo
elkarteak omentzeko. Aurtengoa seigarren
ekitaldia izan da eta 70eko hamarkadako an-
dereñoek sasoi hartan burututako ahalegina,
sakrifizioa eta egindako lan eskerga aitortu na-
hi izan zaizkie. Raimundo Alberdik, ikastola-
ren hasieratan makina bat lan egindako gizo-
nak, eta Asier Aranbarri alkateak hitz politak
izan zituzten omenduentzat. 
Urrezko Intsignien ekitaldiaren ostean, eta
aurreko urteetako ohiturari eutsiz, laukoteak
eman zion su Balda Plazako San Juan suari. 

Azkoitiko Udalak Mari Karmen Zubiaurre, Izaskun Alberdi, M. Jesus Zubizarreta eta Ge-
ma Larrañaga omendu ditu aurten Urrezko Intsigniekin. Euskararen normalizazioa iritsi
ez bada ere, euskaraz lan egitea eta euskal mundua eta izaera babestea etengabe oz-
topoak eta zailtasunak gainditzea zen garaietan haurrak hartu, ikasgelan sartu eta ikas-
tola aurrera ateratzea lortu zuten lau andereño hauek. Musutruk. Militantziak, abentura
goseak eta bokazioak bultzata. Orduan ez zegoen testu libururik, ez materialik, ez ezer.
Hutsetik hastea suertatu zitzaien. Gaur egun, nostalgia kutsu batekin gogoratzen dituz-
te urte haiek. Eta dioten bezala, “izan zirelako gara eta garelako izango dira”.   

“Zuekin begiratzen eta bizitzen 
ikasi dugulako”

Nola hartu duzue omenaldiaren berria?
M. Jesus: Nik oraindik ez dut barneratu. Ka-
sualitatez banengo bezala hemen…
Mari Karmen: Gehitxo da. Guri hura bi-
zitzea tokatu zitzaigun baina beste askok
eta askok ere lan izugarria egin zuten. 
M. Jesus: Bai, norbait omendu behar eta guri
tokatu zaigu baina guk adina merezi duen la-
gun eta guraso asko dago. 

1969-70eko ikasturtea izan zen lehenen-
goa. Nola gogoratzen duzue urte hura?
Mari Karmen: 69ko irailean ezin izan ge-
nuen ikastola martxan jarri eta errege ondo-
ren hasi ginen, Kantzelean, elizaren lokale-
tan. Zazpi umerekin. Martxoan Izaskun hasi
zen eta ekainerako 54 haur genituen. Eta hu-
rrengo ikasturtean, Izaskun eta Marije ere gu-
rekin hasi ziren lanean. Artxamendi eraiki-
nera lekualdatu ginen, gaur egun  Ertzantza
dagoen tokira. Hasiera haietan, Jose Maria
Galarraga orduko erretoreak eta Anastasio
Albisuk lagundu ziguten. 
Marije: Ordukoa militantzia hutsa zen. Jen-
dea behar zen eta irakasle ikasketak egindako
jendeak ez zuen nahi gure lana egin. Ez ge-
nuen segurtasunik. Titulua zeukaten andere-
ño batzuen izenaren pean aritzen ginen. 
Gema: Ni bitan behintzat kuartelera ere era-
man ninduten. Mateo guardia zibila, ezaguna
herri osoan, etxea erregistratzera etorri zen.
Oraindik gogoan dut nola gurasoen gelatik
paper-zorro berde bat hartu zuen. Hura hartu

eta kuartelera lagundu behar niola. Nik bi-
dean  pentsatzen nuen “baina zer
ote darama”, eta iritsi eta halako ba-
tean etxera bueltatu nintekeela esan
zidan. Aitak fabrikan egiten zuen
lan eta egindako ikastaroren bateko

paperak ziren. 
Mari Karmen: Abentura bat zen. 

Gema: Hala ere, ikasto-
la irekitzeko laguntza
asko izan genuen jen-
dearen aldetik. 
M. Jesus: Jendea
ikastolara lanera joa-
ten zen, hura ondo
mantentze aldera eta

“Omenaldi 
hau guk 
adina merezi
duen lagun 
eta guraso 
asko 
dago”
Urrezko Intsignien ekitaldirako
ordubete eskas falta dela elka-
rrizketatu ditugu lau andereñoak.
Urduri samar topatu ditugu. Baita
apur bat hunkituta ere. 

Ezkerretik eskubira:
Mari Karmen
Zubiaurre, Izaskun
Alberdi, M. Jesus
Zubizarreta eta
Gema Larrañaga.

URREZKO INTSIGNIAK

“Lau emakume
hauek merezimendu
guztiz omenduko
dira. Hezkuntza da
munduko pertsona
gehien salba ditza-
keen lan bakarra.
Ezjakintasunak es-
klabotza dakar”. 

Raimundo Alberdi

“Zuek asko eman zenuten eta
guri asko hartzea tokatu zitzai-
gun. Bide-irekitzaile eta etorki-
zunaren sortzaile izan zarete”. 

“Ikastolatik pasatze horrek en-
bor bereko ezpal bihurtzen gaitu
eta hori garrantzitsua da. Sus-
trai sendoko zuhaitz handi eta
ireki bat izan behar dugu. Sus-
trai sendoak dituen hura beti
iritsiko da nahi duen tokira”.

Asier Aranbarri

2008 - Jose Manuel Alberdi “Burruntzali” eta
Antonio Oteiza.
2007 - Caritas eta Odol Emaile Elkartea.
2006 - Juan Manuel Elorza, Julen Sagarzazu,
Iraurgi Abesbatzaren sortzaileak eta Errege 
kabalgatako antolatzaileak.
2005 - On Telesforo Garmendia, On Joakin 
Larrañaga eta On Ignacio Ramirez. Maitez 
Elkartea.
2004 - Aita Madinabeitia eta Urrategi Akademia-
ren sortzaile Pedro Etxabe eta Juan Luis Careche.

ezin zutenek diruz laguntzen zuten. 
Mari Karmen: Umeak ikastolara bidaltzen
zituztenek ere  bazuten meritua. Apustu bat
zen, ez zegoen inolako bermerik.  

Utopiak edo bokazioak salbatu zintuzten?
M. Jesus: Biak. Beligerantea zen hura. Euska-
raren aldeko kontzientziak mugitzen gintuen.
Gema: Gure meritua izan zen gelatan
sartzea eta aurrera ateratzea ezerezetik ha-
sita. Materialik-eta ez genuen. Bazen beste
herrietan ikastolen mugimendu bat eta
katalanak etortzen ziren guri metodologia
ikastaroak ematera. Materiala geuk pres-
tatzen genuen. 
Mari Karmen: Eskulanak egitea bezala zen hura.

Noiz esan zenuten, “tira, egin dugu egin
beharrekoa eta salbu gaude”. Diktadura
amaitzean, agian?
M. Jesus: Ez, guri Francoren heriotzak ez
zigun hainbesteko aldaketarik ekarri. Or-
durako pauso zailenak emanak zeuden eta
araututako irakaskuntza eskaintzen zen. 

Gerora ere irakasle izan zarete. Zer al-
datu da gela barruan gehien?
Gema: Profesionalizatu egin da irakas-
kuntza. Tipifikatu. Ikasleak, haurrak, bizi
dugun garaiaren araberakoak izaten dira.
Ez dira perretxikoak, bizi duten inguruak
eragina du. 
Mari Karmen: Gauzak eginda daude. Hor
dago materiala, testuak… Gurasoak ere
aldatu dira.
Gema: Ikastola mundua ez dute guk bizi
izan genuen bezala bizi. Orain irakasle
izatea lanbidea da, sakrifizioaren ideia hu-
ra iraganekoa da. 
Mari Karmen: Izan ere, orduan ez zegoen
dirurik eta denetarik egiten genuen. Ta-
berna jarri, merkatu bat antolatu bilduta-
ko gauzekin, kartoiak bildu, idi-probetan
kinielak egin… 
M. Jesus: Eta dirua baldin bazegoen, ko-
bratzen genuen eta bestela ez. 

Gaur egungo begiradarekin ikusita,
erromantikoa ere badirudi…
Mari Karmen: Bai. Oroitzapen politak
ditugu. Geure gustuz ibili ginen. 
M. Jesus: Noski, gaur egun ez genukeen
horrela erantzungo. 

Zer lezio ikasi zenuten zeuok garai hartan?
Izaskun: Denon kolaborazioa beharrez-
koa dela. Bakarrik ezin dela ezer egin.
M. Jesus: Beti aurrera egin behar dela. 

AURREKO EDIZIOETAN OMENDUAK
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Entre los proyectos ejecutados o en
marcha, los encuestados valoran con
un notable la necesidad de tres pro-
yectos en concreto: el campo de fútbol
de hierba artificial (7,7); las piscinas
descubiertas (7,7) y Elkargunea (7,2).
El polígono industrial Oinartxo y los
Frontones Jorge Oteiza se sitúan en un
segundo nivel con una valoración de
6,55 y 5,94, respectivamente. La po-
blación encuestada también ve con
buenos ojos la rehabilitación de la
Plaza del Mercado. Concretamente,
un 84,9% ve la intervención como
“muy buena” o “buena”. 

IdeiAzoka: ekintzaileei bultzada

Mondragon Unibertsitateak eki-
men berritzailea jarri du martxan:
IdeiAzoka. Enpresen, Unibertsita-
tearen eta herritarren arteko lan-
kidetza bidez, ideia ekintzaileei
bultzada bat ematea du helburu.
Lehen esperientzia pilotua egiteko
Azkoitia aukeratu zuten eta partai-
deek goiz osoa eraman zuten Jorge
Oteiza Frontoietan lanean.  
Halaber IdeiAzoka, Gipuzkoako
Foru Aldundia eta Iraurgi Lantzen
elkarlanean garatzen ari diren Es-
kuberri proiektuaren baitan gauza-
tu da. 

[ [

La conclusión final de la en-
cuesta elaborada por Gizaker
el pasado mes de abril es que
la sociedad azkoitiarra es
consciente del buen nivel de
vida existente y de que hay
proyectos en marcha que lo
mejorarán. Sin embargo, los
datos ponen de manifiesto
dos realidades latentes que
ensombrecen esa situación
de bienestar: la crisis que es-
tamos viviendo y la problemá-
tica que emerge ante la inmi-
gración. 
Por lo demás, la evolución
de estos últimos años ha si-
do positiva para el 70% de
sus ciudadanos. Únicamen-
te el 6% piensa lo contrario. 

Azkoitia, en la buena dirección
ESTUDIO SOBRE SATISFACCIÓN CIUDADANA

Para el 70,7% la evolución
del municipio en los

últimos años ha ido a
mejor

“ “En una puntuación de 0
a 10, el nivel de

satisfacción respecto a
Azkoitia como lugar para

vivir es de 8,15

“ “

Los encuestados han valorado con un 6,6 de media la
calidad y cantidad de zonas verdes existentes en el mu-
nicipio, mientras que la valoración en cuanto a tráfico
ha alcanzado un 5,4. Asimismo, un 62% asegura ser
partidario de peatonalizar el Casco Histórico e impedir
el acceso a los coches a determinadas horas. 
La limpieza, mobiliario, etc. de las vías públicas se me-
recen un 6,4 en opinión de los encuestados mientras
que el alumbrado de las calles ha recibido una puntua-
ción ligeramente superior, un 6,8. Casi el 80% asegura
que podría caminar de noche por cualquier zona del
pueblo con seguridad. Respecto a más servicios, el de
abastecimiento de agua ha recibido una puntuación
del 7,5. 

COMENTARIO DEL
SONDEO ELABORADO
POR GIZAKER

Ante la pregunta de cuáles son
los principales problemas de Az-
koitia, el 18,7% responde que el
paro. Le siguen la falta de aparca-
mientos y el excesivo número de
inmigrantes con 15% y 12% res-
pectivamente. En un segundo es-
calón están el tráfico, la falta de
actividades para jóvenes y el pre-
cio de la vivienda. Ya muy por de-
bajo se sitúan la falta de transpor-
te público, el vandalismo o la fal-
ta de pediatras. En cualquier caso,
un 35% de los encuestados no
responde a esta pregunta. 

La encuesta indica que estamos ante una po-
blación dividida ante la realidad de la inmi-
gración. Para muchos los inmigrantes deberí-
an tener derechos y obligaciones. Un 41% ve
hoy la inmigración como un problema y un
32% cree que se debería prohibir la entrada
de más inmigrantes.
Además, el 49% opina que deberían tener
la obligación de aprender el euskera. En el
ámbito general, respecto a la pregunta de si
el Ayuntamiento hace lo suficiente por el
euskera el 72% opina que sí y esas acciones
son valoradas con una nota de 6,8.

También la calidad de vida
en Azkoitia ha mejorado

para el 73,1%”

“ “

Principales 
problemas

Proyectos

Inmigración

Servicios 
Municipales

Azkoitiko Udalaren aginduz Gizaker en-
presak egindako inkestaren ondorio az-
pimarragarrienak laburbildu ditugu.
Helburua zen jakitea zenbateraino dau-
den gustura herritarrak garatu diren eta
bidean dauden proiektuekin eta oro
har, herriaren norabidearekin. Lehe-
nengo ondorioa da azkoitiarrentzat Az-
koitia bizitzeko toki aproposa dela eta
azpiegitura onak daudela. 

Ondoen ikusitako 
proiektuak: futbol zelaia

eta Elkargunea

Langabezia da herritarrei kezka
handiena sortzen dien arazoa

Askoren ustez, etorkinek
eskubideak eta betebeharrak

izan behar dituzte

Erdiak baino gehiago 
Alde Zaharra oinezkoentzat 

jartzearen alde

*Herritarrak duten bizi-
kalitate maila altuaren

jakitun dira baina badira
kezkatzen dituzten bi
gai: gaur egungo krisi

ekonomikoa eta
etorkinen etorrera. 

Jose Luis Larrea, Orkestra eta Ibermaticaren le-
hendakaria, Ezagutza Guneako kide diren enpre-
setako ordezkariekin elkartu berria da, foroaren
Kudeaketa Topaketen zazpigarren edizioan. Lan-
kidetzak eta berrikuntzak estrategia gisa enpresa
eta inguruaren lehiakortasunean duten paperaz
eztabaidatzeko parada izan zuten bilkuran. Izan
ere, Ezagutza Gunearen erronketako bat bailara-
ko enpresen arteko lankidetza sustatzea da. Az-
ken saio honetan, besteak beste, 15 enpresek har-
tu zuten parte, Azkoitiko eta Azpeitiko alkateek,
ikastetxe, garapen agentzia, zentro teknologiko
eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza eta
Jakintzaren Gizarteko eta Merkataritza Ganbara-
ko ordezkariekin batera. 

[ [Orkestrako lehendakari Jose Luis Larrea, Ezagutza Guneako enpresariekin 
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Proiektuaren aurrekontua
10.000 euro. La Caixa entitateak fi-
nantziatuko du.

Onuradunak
Azkoitian bakarrik bizi diren 85 urtetik
gorako gizon-emakumeak. Guztira, 60
dira. Aurrera begira, Udalaren helbu-
rua eskaintza zabaltzea da. 

Faseak
Lehenengo prebentzio-ikuskapen bat
egingo dute teknikoek, arrisku po-
tentzialak identifikatu eta ahal den
neurrian, pertsona helduen segurta-
suna bermatzeko. Ondoren, ke-detek-
tagailuak instalatuko dira eta dituzten
behar errealak zeintzuk diren ezagutze-
ko ere aprobetxatuko dira bisitak. Esa-
terako, galdetuko zaie ea  catering
zerbitzu bat nahiko al luketen.

El Ayuntamiento de Azkoitia ha puesto en marcha un plan de prevención para evitar incendios en las viviendas de las perso-
nas mayores que viven solas. En principio, se prevé revisar los hogares de todas las personas mayores de 85 años para ver
en qué estado se encuentran las instalaciones eléctricas y demás, y en una segunda fase, se les instalará un detector de in-
cendios. Además, se aprovechará la visita de los técnicos para conocer las demandas reales que tienen como puede ser, por

ejemplo, un servicio de catering para que se alimenten de forma adecuada. 

Udalak bakarrik bizi diren 
pertsona helduen etxeetan 

ke-detektagailuak jarriko ditu 

Gaur egun, Azkoitian bakarrik bizi diren 85 urtetik
gorako 60 gizon eta emakume daude. Haien segur-
tasuna bermatze aldera, Udalak prebentzio proiektu
bat jarri du martxan, ikusirik etxeetan gertatzen di-
ren hamar istripuetatik zortzi, suteak izaten direla.
Suteak, gainera, kasuen %50ean pertsona nagusien
etxeetan sortzen dira. Hori dela eta, Udalak pertso-
na horiei euren etxeetako instalazioen egoera az-
tertzeko aukera luzatu die. Datozen asteetan, gutun
bana bidaliko zaie ea eskaintza onartzen duten ala
ez jakiteko. Handik aurrera, hasiko da “A tiem-
po” enpresa bisitak egiten. Hiru fasetan gauza-
tuko da proiektua eta urtebeteko iraupena
izango du. Lehenengo, prebentzio azterketa
egingo da, arrisku potentzialak zeintzuk diren
identifikatzeko. Bisita bakarrik bizi direnei ez
ezik, norbaitekin bizi diren adin horretako pertso-
nen etxeetara ere egingo da. Halaber, prebentzio
eta segurtasun gida bat banatuko zaie. 
Hurrengo fasean, ke-detektagailuak jarriko dira
eta azkenik, etxebizitza bakoitzaren krokis bat
egingo da arrisku egoera baten aurrean, erreakzio
denborak murriztu ahal izateko.  

San Jose egoitzak furgoneta berria du[ [

Azkoitiko San Jose Egoitzak furgo-
neta berri bat estreinatu du bertako
erabiltzaileen beharretarako. La
Caixa entitatean finantziatu du
ibilgailua osotasunean eta duela
egun gutxi eman ahal izan zizkien
giltzak Asier Aranbarri alkateak eta
Ongizate zinegotzi Mailu Badiolak
egoitza kudeatzen duen enpresaren
arduradunari, Luis Azcueri. 

La Fundación Antonio Oteiza, en un homenaje a título póstumo, ha entregado el I. Premio al Emprendedor a Inaxio Uria,
asesinado por ETA el pasado 3 de diciembre. El acto, caracterizado por la sencillez y la emotividad, consistió en la entrega a

la familia Uria de una escultura, obra del propio Antonio Oteiza. Fue Jaione, la hija menor de Uria, quien recibió el premio
de manos del alcalde Asier Aranbarri. 

Antonio Oteiza Fundazioak Inaxio
Uriari eman dio 

Ekintzailearen I. Saria  

“Gaurkoa hitzen eguna baino gehiago senti-
menduen eguna da. Familiari gure hurbilta-
suna, elkartasuna eta maitasuna adierazteko
gaude hemen. Zuekin gaude eta bat eginda
gaude”. Horrela mintzatu zen Asier Aranba-
rri alkatea, Jorge Oteiza Fundazioaren lehen-
dakari den aldetik, Inaxio Uriari egin berri
zaion omenaldian, ETAk erail eta handik
zazpi hilabetera, joan den uztailaren 3an,
hain justu. Antonio Oteiza Fundazioak
Ekintzailearen I. Saria eman nahi izan dio
Inaxio Uriari, hil ostean. Ekitaldi labur,
xume eta hunkigarri baten baitan, Anto-
nio Oteiza artistak egindako San Inazio
irudikatzen duen artelana eman zitzaion
Uria familiari. Seme-alabetatik gazteenak,
Jaione Uriak, jaso zuen eskultura Asier
Aranbarri alkatearen eskutik. Hitz gutxi,

sentipen ugari, malkoak  eta musika uztar-
tu zituen ekitaldiak. 
Inaxio Uriaren seme-alabek beste hainbat
senitartekoren babespean hartu zuten parte. 
Azkoitiko Udalaren ordezkariez gain, Mar-
kel Olano Diputatu Nagusia eta Batzar
Nagusietako lehendakari Rafaela Romero
ere bertan izan ziren, besteak beste. 

Erakusketa
Ekitaldiari amaiera emateko, Antonio
Oteizaren arte erlijiosoaren inguruko era-
kusketa inauguratu zen Antonio Oteiza
Gunean, Juan Bautista Mendizabal erakus-
keta-komisarioaren eta artistaren eskutik.
Erakusketaren ordutegia: Larunbat eta
igandetan, goizez 12:00etatik 14:00etara,
eta arratsaldez 18:00etatik 20:00etara. 
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