
agendaAzkoitiko

Aingeru Guarda eguna, sa-
soi bateko erromerien
arrastoak.

San Jose Egoitzan modulo
psikogeriatrikoa eraikiko da
zahartzaroko dementziak di-
tuztenentzak.

Oinartxo Industrialdeko la-
nei berehala ekingo zaie.

USADIO ZAHARRAK GIZARTE  ZERBITZUAK INDUSTRIA8 10 14

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 eta Kirolak 943 85 71 70
Udaltzainak 943 85 71 71
Lanak eta Zerbitzuak 943 85 71 72
Kontuhartzailetza 943 85 71 73
Gizarte Ongizatea 943 85 71 74

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

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

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

HEZKUNTZA
Floreagako San Jose Ikastetxea 943 85 30 43
Xabier Munibe Ikastola 943 85 06 46
Urola Ikastola BHI / Urola Lanbide Heziketa

943 85 21 74 / 85 22 65
H.H.I. 943 85 03 99
Bizkargi Musika Eskola 943 85 10 70

KULTURA, EUSKARA, HEZKUNTZA ETA KIROLA
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
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

2an:
BIZKARGI MUSIKA
ESKOLAKO VIII. TAL-
DEZ TALDE Kontzejupe-
an, eguerdiko 13:00ean,
Iraurgi eta Bizkargi abes-
batzen kontzertua. 

2an:
Xabier Munibe ikastetxe-
ko sarrera nagusian, goi-
zeko 9:30ean, TXORI
KABI EGUNA 08. 

5ean:
Kultur Etxean, arratsalde-
ko 15:30etatik 17:00eta-
ra, Bizenta Mogel elkar-
teak antolaturik, “Loaren
arazoak” hitzaldia.

7an:
BIZKARGI MUSIKA
ESKOLAKO VIII. TAL-
DEZ TALDE. Baztartxo
antzokian, arratsaldeko
19:30ean, FOLK ema-
naldia (Dantza eta Ins-
trumentu autoktonoak). 

Baztartxo antzokian,
gaueko 22:00etan, zine
forum: ”IRINA PALM”
(Emakumeen Nazioarte-
ko eguna).

8an:
Ama Birjina Jasokunde-
aren elizan, kontzertu
SAKROA Iraurgi eta
Ilunbe abesbatzekin.

9an:
BIZKARGI MUSIKA
ESKOLAKO VIII. TAL-
DEZ TALDE. Kontzeju-
pean, eguerdiko 13:00ean,
Banda Txiki eta Saxofoi
taldearen kontzertua.

19tik 23ra:
ASTE SANTUA.

23an:
Pazko Eguna. Umore
Ona elkarteak antolatu-
rik eguerdiko 12.00etan,
Haurren Danborrada.

25etik 28ra:
Gazte Informazio Bule-
goak antolaturik, UDA-
BERRIKO EKINTZAK. 

25etik 29ra:
Abarketatxo Ludotekak
antolaturik, HAUR AS-
TEA. 

28an:
Baztartxo antzokian,
gaueko 22:00etan, zine
forum: ”THIS IS EN-
GLAND”.

29an:
Arratsaldeko 16:30ean,
Azkoitia-Azpeitia XV.
Nazioarteko Maratoi Er-
dia.

Estatu mailan lehendabizikoz

Oso osorik Azkoitian egindako auto
batekin Le Mansera
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Aurkibidea

Azkoitiar guztiok ezagutzen dugun
esaldia da, gure kirolaren garaipe-
nak ez badira, gutxienez azkoitia-
rron dohain eta bertuteak adiera-
ziko lituzkeen esaldia. Alabaina,
esatetik izatera aldetxoa egon ohi
da sarritan eta esaldi horrekin ere
gerta liteke horrelako zerbait, ba-
tez ere azkoitiarrak ez direnen
ahotan azkoitiarroi buruz entzuten
dugunean.
Egia esan, ez da batere aldrebesa
gure esaldia; aitzitik, oso egokia
dela esango nuke edonori eta
mundu osoari oihukatzeko. Bate-
tik, geure nortasun eta autoesti-
muan sendotzen gaituen esaldia
delako. Harro gaude geure azkoi-
tiartasunaz eta ez dugu inongo
lotsarik mundu osoaren aurrean
geure buruak azkoitiar aitortzeko.
Zer garen gu eta nor garen gu?
Azkoitiarrak gara gu.
Bestetik, beste inor gutxiesten ez
duen esaldia da gure “zer gea ba

gu?” hori. Ez gaude inoren gainetik; beste
edonor izan liteke gu adina, baina hare-
kin batera eta haren maila berean, gu ere
bagara; ez gehiago eta ez gutxiago.
Izan liteke nire gogoeta hau azken urte-
otan Azkoititik kanpo bizi den herritar
baten hala moduzko justifikazio edo ai-
torpen merke antzeko bat, baina ez ho-
rratik itxura gabeko kontu edo paola.
Inoiz, nongoa naizen galdezka hasi izan
zaizkidanei eman behar izan diedan
erantzunaren barruan ipiniko nuke nik
“zer gea ba gu?” esaldia. Ohartzen naiz
Azkoititik kanpo, batik bat Donostian
baina beste zeinahi hirigune nagusitan
ere bai, jendeak ez dakiela gauza gehiegi-
rik gure herriari eta azkoitiarroi buruz.
Azkoitia Urola bailararekin ozta-ozta lo-
tu bai baina, hortik aurrera, inor gutxik
dakiela gure errealitate fisiko-historikoaz
eta gure gaurko herri-bizitzaz. Xabier Ma-
ria de Munibe, Peñafloridako kontea edo
zalduntxoak agian aipatu-
ko dizkigute baina hortik
aurrera gure herriaren
gaurko errealitate sozio-
ekonomikoa, kultur-dina-
mismoa, turismo-erakar-
pena eta, oro har, azkoi-
tiarron gaurko gizarte-bi-
zitza oparoa ez ditu behar
hainbat ezagutzen Urolaz
kanpoko euskal hiritarrak.
Hori horrela, errealitate
horrek berak ere banara-
ma ni, azkoitiar guztiokin
batera, gure “zer gea ba gu?” hori aldarri-
katzera; ez atzera begira edo gure historia
baten lekukotasunaren izenean, baizik
eta aurrera begira eta etorkizun emankor
baten itxaropenean. Internetera jo eta

azkoitia.net-en sartzea aski du edozein
herritarrek gaurko Azkoitiaren dinamis-
mo eta berrizaletasuna egiaztatzeko;
Kotzejupetik berri honen beronen orrial-
deak irakurtzea ere bai, berrikuntzaren
bidetik biharko Azkoitia bizi eta mo-
derno bat eraikitzeko oinarri sendoak
ipintzen ari garela ikusteko. Habidite
edota Epsilon Euskadi bezalako enpresa-
proiektuak, Azkoitia Lantzen edota Alde
Zaharra Eraberritzeko egitasmoa, Oteiza-
ren Pilotalekuak eta Fundazioa, Kultura
Elkargunea eta abar, ezin uka apustu sen-
doak ditugula hasi berri dugun mende
berrirako. Ondorioz, urbanismoa eta
merkataritza, industria eta kultura, kirola
eta aisialdiarekin loturiko turismoa, eta
hainbat azpiegitura eta berregokitzapen,
denak dira gaur-biharko Azkoitiaren bai-
tan etorkizunaren aurrean egindako
apustu ausart eta sendoak. Nork esan du
XXI mendeak ere ez dituela bere zal-

duntxoak?
Atzo bezala gaur ere, ira-
gana etorkizunari lotuz,
tradizioa eta berrikuntza
uztartuz, azkoitiar guz-
tion arteko elkarbizitza
baketsua helburu nagusi
dugula, benetan herri
maitagarria gure Azkoitia
Euskal Herriaren bihotze-
an eta gaurko mundu glo-
balizatu honen atarialde
zabalean.
Nikolas Ormaetxea, Ori-

xe zena gogoan, geroak esango al du he-
rri bat, gure Azkoitia, badela, baina gero-
ak hori dioen bitartean, zilegitasun eta
harrotasun osoz esango dugu azkoitia-
rrok: “zer gea ba gu?”

Azkoit iko
istor io kontatzai lea

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da
eta bere liburuetan dioen moduan,
bere altxorrik ederrenaren berri ema-
ten du beti, Azkoitiaren berri, alegia.

ZER GEA BA GU?

Mari Karmen Zubiaurre
Azkoitiarra eta irakaslea

Editoriala

Pako Pako

3

Elkarrizketa 
Joan Villadelprat 4-7

Usadio zaharrak
Aingeru Guarda eguna, sasoi bateko
erromerien arrastoak 8

Santa Ageda 9
Gizarte Zerbitzuak

San Jose Egoitzan modulo
psikogeriatrikoa eraikiko da 10-11

Aste Santua
Hausnarketa eta otoi egunak 12-13

Laburrak
Udalak eta Kutxak finantziazio akordio
bat sinatu dute Euskal Herriko Pilota
Etxearen bigarren faseari ekiteko. 14

Berehala ekingo zaie Oinartxo industrialdeko lanei 14

Azkoitia, “Euskal herria” aldizkarian 15

Azkoitia presente en FITUR 2008. 15

Azkoitiko kontuak laburrean

Garai batean, Ostegun Santu egu-
nean ere prozesioa egiten zen. Eliz

atarian, bi “armatu” geratzen ziren hurrengo goizean

Gurutze Bidera irten arte. Ostiral Santuko nekaldia-

ren eta hilobiratze santuaren prozesioak hunkigarriak

dira. Baina bada tradizio bihurtu den beste ospaki-

zun bat. Goizean Jesukristok Golgotara egindako bi-

dea gogoratzen da, Peñaflorida kondeak eta Aita

Kardaberazek sortutako misterioetan oinarrituz. Gu-

rutze Bidea eliza barruan egiten da gaur egun. 

Azkoitian tradizio luzea du Aste Santuko liturgiak.

XVI. mendeko dokumentuetan agertzen da. 
Azkoitia bizi eta moderno bat
eraikitzeko oinarri sendoak

ipintzen ari gara. Habidite edo-
ta Epsilon Euskadi bezalako
enpresa-proiektuak, Azkoitia
Lantzen edota Alde Zaharra

Eraberritzeko egitasmoa, Otei-
zaren Frontoiak eta Fundazioa,
Kultura Elkargunea eta abar,

ezin uka apustu sendoak ditu-
gula hasi berri dugun mende

berrirako.
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Hábleme de las características del coche.
Creo que se adelantaron al diseñar un co-
che cerrado. 
Cuando iniciamos el proyecto éramos pio-
neros en eso, pero Peugeot vio nuestro pro-
yecto y también hizo un coche cerrado co-
mo el nuestro. Ellos gracias a un mayor po-
tencial económico han podido sacarlo a la
luz antes que nosotros. 
Es un motor Judd de 650 caballos. Se ha
mirado muchísimo lo que es la repartición
de pesos y el bajar el centro de gravedad,
algo muy importante en las carreras de
competición, y lleva neumáticos Michelin.
En cuanto a motor, es el mejor motor
cliente que se puede comprar. Si no tienes
la ayuda de un fabricante tipo Audi, Pors-
che, tienes que ir al mercado y ver cuál es
el mejor motor cliente y ése es el mejor, un
motor que ha conseguido estar en podium
en los últimos años  de Le Mans. 

¿Qué perspectivas hay para este año?
Este año no se sabe. Éste es un proyecto de
larga duración y estoy convencido de que
si conseguimos financiación, porque esto es
como todo, el hijo ha nacido pero ahora
hay que enseñarle a andar, a hablar y luego
a correr. Pero estoy convencido de que con
la financiación justa es un coche con el
que se puede estar en el podium en un cor-
to plazo. 

invitarte. No hay otra manera.
Hay ahora mismo 90 inscritos y
50 plazas. Es muy difícil que
podamos estar, pero tenemos
todas las papeletas para las 24
horas de Le Mans.

Una carrera de resistencia mí-
tica. 
Es una carrera única, es un ico-
no del automovilismo. Si ha-
blamos de iconos podemos ha-
blar de F1, está Indianápolis y
están las 24 horas de Le Mans.
Es lo más emblemático que hay
en Europa. 

Les quedan ya muy pocos días
de trabajo. 
Así es. Si todo va bien probare-
mos el coche dentro de unos dí-
as en el aeropuerto de Gasteiz y
prepararemos la primera prueba oficial que
será en marzo en Paul Ricard (Francia),
uno de los entrenamientos oficiales para
las Le Mans Series. A partir de ahí, prepa-
raremos los coches para estar en Barcelona
la primera semana de abril.

Ha sido el primer equipo a nivel estatal
en intentar este reto desde la década de
los 50. 
En el 1952 o 1953 el dueño de Pegaso hizo
una intentona por clasificarse en Le Mans
y no lo consiguió. Nunca en la historia de
nuestro país se ha lanzado un coche cons-
truido aquí a un reto de estas característi-
cas. El mero hecho de que esté en el suelo
es un hito histórico. Eso ya no nos lo quita
nadie. Puede ser mejor o peor, pero eso no
nos lo quita nadie. 

¿Cómo se siente uno que se ha pasado la
vida haciendo coches en un momento
así?
He hecho muchos coches en mi vida, co-
ches ganadores, mejores o peores, pero la
sensación de cuando tuvimos el coche en
el suelo hace un par de semanas es inexpli-
cable. Saber que es tu propio coche, que
no estoy trabajando para una McLaren o
para una Benetton, sino que es un proyec-
to nuestro, hecho por gente de casa… es
difícil de explicar qué se siente.

Elkarrizketa
Un coche construido enteramente en Azkoitia Un coche construido enteramente en Azkoitia4

Elkarrizketa
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“El mero hecho de
que el coche esté
en el suelo es un
hito histórico”

Empieza la cuenta atrás. La escudería
vasca Epsilon Euskadi lucirá los núme-
ros 20 y 21 en las Le Mans Series con
un bólido concebido, diseñado y cons-
truido en Azkoitia. Un prototipo en el
que han invertido casi cinco millones de
euros que, según Joan Villadelprat, irán
in crescendo. “Tenemos a nuestro hijo,
ahora hay que enseñarle a hablar, a ca-
minar y luego a correr”. Está convencido
de que a corto-medio plazo, su piloto
ocupará plaza en el podium del circuito
de la Sarthe tras disputar las 24 horas
de Le Mans. Y lo dice alguien en cuyo
curriculum figuran ocho campeonatos
del mundo. Su número de la suerte.
“Por eso, el 2008 será un gran año”. 

Joan
Villadelprat 

Dena ondo
badoa,

Gasteizko
aireportuan
egingo dugu

lehen proba eta
Frantzian, Paul

Ricarden,
izango den

proba
ofizialerako
prestatzen

hasiko gara.
Hura izango da

lehenengo
entrenamendua

“

“

Epsilon-Euskadi correrá en las Le Mans Series
con coche propio luciendo los números 20 y 21.
Ha hecho historia y con usted, toda Azkoitia. 
En estos momentos sabemos que competiremos en
las Le Mans Series. Si hacemos las tres primeras ca-
rreras del campeonato que son la de Barcelona,
Monza y Bélgica con resultados decentes, hay una
gran posibilidad de que nos inviten para las 24 ho-
ras de Le Mans, porque para participar tienen que

Presidente de Epsilon -Euskadi

“Azkotia izan da gure se-
haska eta ez dugu alde
batera utzi nahi”

Urte amaierarako prest izango dute
Gasteizko Miñano parke teknologikoan
egoitza berria. 33.000 m2ko lursaila
erosi dute, eraikinak bakarrik 15.000
m2 behar dituelako. Azkoitian “etxeko”
hartu dituzte baina hemengo instala-
zioak txikiegi geratu zaizkie. Ez Gipuzkoa
osoan ez Bizkaian, ez dago Epsilon Eus-
kadik bere proiektu berria garatzeko be-
har duen bezalako tokirik. Hala eta guz-
tiz, ez dute Azkoitia baztertu nahi. “Gure
sehaska izan da eta ez dugu alde bate-
ra utzi nahi. Hemen dugu bihotza, baita
hemen jarraitzeko borondatea ere baina
finantziazioa behar dugu. Ahaleginak
egingo ditugu Epsilon-Euskadiren zati
bat hemen mantendu dadin”.
Gasteizko zentroan estatuko lehen hai-
ze-tunela izango dute eta orain arte
lortutako guztiaz gain, ekoizpenera bi-
deratuko dituzte indarrak, diseinua,
ikerkuntza, formazioa eta beste hainbat
alor indartzeaz gain. 
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El problema siempre es la financiación y
para ello tienes que creer en el proyecto,
sensibilizar las empresas nacionales y ha-
cerles ver que es un proyecto de interés
social y que puede ser una bandera tecno-
lógica a nivel internacional. 

En el diseño del coche han participado
también los estudiantes del master que
organiza Epsilon con el ingeniero britá-
nico John Travis a la cabeza, ¿no es así?
De cada promoción recuperamos a dos o

tres personas para nuestros proyectos depor-
tivos o para pasar a formar parte de la ofici-
na técnica. Esa oficina técnica era dirigida
por John Travis y actualmente por uno de
los socios de Epsilon que es Sergio Rinland.
Con ellos y con algún otro gran profesional
se ha hecho el proyecto de Le Mans. 

¿A quién le gustaría ver al volante?
Estamos en un momento muy dulce y te-
nemos grandes pilotos con posibilidades
para hacer un buen trabajo en este tipo
de categorías. El primero que se va a
montar y va a probar el coche es Angel
Burgueño. Un piloto que ha estado en
Epsilon, que corrió con nosotros la Mega-
ne, y que tiene una gran experiencia en
prototipos y en carreras como las Le
Mans Series. Será el probador oficial del
coche y uno de los pilotos para la tempo-
rada 2008. Hay una lista enorme de pilo-
tos y todo dependerá de la financiación.

Si el ocho es su número de la suerte, to-
do indica que el 2008 va a ser un año
para recordar.

Tiene que ser un gran año. Todos los cam-
peonatos que he ganado han caído en 8,
desde F1 a las World Series. La verdad es
que soy bastante supersticioso. 

Si un equipo es capaz de preparar un co-
che para correr las 24 horas de Le Mans,
está capacitado para competir en la For-
mula 1, ¿no es así? 
Está capacitado para cualquier tipo de reto
deportivo. No tengas ninguna duda.  Un
coche de las 24 horas de Le Mans no sólo es

técnicamente tan sofisticado como uno de
F1, sino que además tiene que durar 24 ho-
ras. Eso quiere decir que hay un trabajo ex-
tra de cálculo para que el coche no sólo sea
rápido, sino fiable. Con la capacidad técni-
ca de la gente que ha participado en este
proyecto se puede afrontar cualquier reto. 

¿Ingeniería o piloto?
Ambas cosas. Dependiendo de la categoría
predomina uno u otro. En F1 es 70% coche
y un 30% piloto. En categorías en las que
todos los coches son muy iguales predomi-
na el piloto. En Le Mans, el equipo. 

¿Una estrategia acertada puede dar la vic-
toria a un piloto no favorito?
Depende en qué categoría una estrategia
bien pensada puede llevar a la victoria, sí.
Los “pit stop” o paradas en boxes son esen-
ciales en el desarrollo de una carrera. 

¿Hay margen para la improvisación o to-
do está milimétricamente calculado en las
carreras?
Por mucho que pienses, las incógnitas

Elkarrizketa
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SEGURTASUNA

“Garrantzitsuena segurtasuna da. Nire autoe-
tan ez da sekula piloturik hil, baina ikusi di-
tut gertatu zaienak eta ez nuke haien larrua-
zalean egon nahi. Arrazoiak aparte utzita”.

AZKOITIA

“Beste autonomia-erkidego batean kokatzeko
aukera izan genuen. Agian, finantziazio alde-
tik hobeto zetorkigun baina, egia esan, Eus-
kal Herrian eta hemengo industrian biziki
sinesten dut, oso babestua eta maitatua
sentitu naiz eta hemen nahi ditut bete nire
ametsak. Azkoitian gure proiektua ulertu
duen jendearekin egin dugu topo, aurreko
alkatea edo Asier Aranbarri bera. Euren zil-
borretik haratago begiratzen dakitela era-
kutsi digute”.

Elkarrizketa
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Basketa, bere beste pasioa

Automobilgintza eta basketa
dira bere bi pasioak. Aitak fa-
miliako garraio enpresan lane-
an ikusi nahi zuen, baina
F1eko lasterketa bat ikustera
Montjuicera eramatean hanka-
sartu zuen. Momentu hartan
jakin zuen Joan Villadelpratek
zer egin nahi zuen. McLaren,

Ferrari, Tyrrel edo Benettonentzat
egin du lan. Eta Schumacher,
Prost eta Laudaren mailako pilo-
tuentzat. Zortxi munduko txapelke-
ta irabazi ditu. Baina oraindik as-
ko du egiteko. Epsilon-Euskadik
muga oso goian jartzen du. Hu-
rrengo erronka enpresaren egoitza
berria martxan ipintzea da. Zentro

berria Araban, Miñanoko Parke
Teknologikoan, eraikiko dute.
“Herri honek F1-eko talde bat
eduki nahi duen egunean, gu
izango gara ondoen prestatuta
gaudenak. Diru kontua baino ez
da. Ahaleginak eta bi egingo di-
tugu azpiegitura bat sortzen, ge-
ro sosak beharko ditugu”.

ROBERT KUBIKA

Joan Villadelpraten apustu bat izan zen. Ez
zuen babeslerik eta bere alde egin zuen. Ur-
te bat baino ez zuen behar izan balio zuela
erakusteko eta zirkuiturik esanguratsuenetan
egotea merezi zuela. F1ean dabil.

siempre están ahí. Un coche de F1 o de ca-
rreras sigue siendo un prototipo, muy bien
diseñado y pensado, pero que puede fallar.
Y nunca sabes ni cómo ni cuándo. El pilo-
to tampoco es una máquina y puede come-
ter errores. Son infinidad de cosas y cada
salida es diferente. 
El coche perfecto no existe. Puedes tener
un coche que va muy bien en un tramo de
circuito y mal en otro. Las variaciones son
infinitas y hay que unir el mejor piloto con
el mejor coche y equipo. Es un paquete.

Pero, ¿gana el que más gasta?
Gana el que mejor sabe gastar. El que más
dinero gasta actualmente es Toyota y no
está ganando nada. Hay que saber utilizar
la financiación. Es como en el amor. El di-
nero no te hace feliz pero ayuda.

Su curriculum provoca envidias, ¿qué le
ha quedado pendiente?
Soy muy cabezón y hay un campeonato en
el que he participado y no he ganado y me
toca la moral. Es el de Megane. No conse-
guimos el título y es una espina clavada
que tengo. Corrimos en 2005 y en 2006
pero lo tuvimos que parar por falta de pa-
trocinio. 

En Azkoitia tienen una empresa de 100
personas, un master reconocido a nivel
internacional, a nivel deportivo los resul-
tados les han acompañado y han conse-
guido que pilotos de Epsilon estén co-
rriendo en la F1. Y ahora tienen en mar-
cha la nueva sede. ¡Vaya ritmo!
Je, je. Somos de carreras. Todos los hitos
que hemos ido marcando los hemos ido
consiguiendo. 

Jordi Catón, Joan Villadelprat y Sergio Rinland, ac-
tuales accionistas de Epsilon-Euskadi.

KULTURA 

“Hemen, automobilgintzan, dugun arazo na-
gusia kutura eza da, txirrindularitzarako,
rallyetarako edo igoeretarako badagoen be-
zala. Oso azaletik eta modu hotzean ikusten
da, aberatsen edo abiadura gustuko duten
zoroen kirol gisa hartzen da oraindik. Gure
helburua da euskal gizarteari ulertaraztea
gure proiektuak kirola, formakuntza, iker-
kuntza eta industria uztartzen dituela”.

TEKNIKA

“Teknikari erreparatzen badiogu, atzera ere
egin dugu zenbaitetan. Teknikoki 93an auto
hobeak zeuden. Baina orain Nazioarteko Au-
tomobilismo Federazioa (FIA) daukagu, as-
makuntza guztien esku-frenoa dena. Autoak
ditugun zirkuituetarako azkarregiak izatera
iritsi zen eta lasterketak erromatarren zirku
bat  bezala buka zitezkeen. Oreka bilatu be-
har da kirolaren, ikuskizunaren, teknikaren
eta zentzuaren artean. Hori bai, negun hone-
tan egindako lanaren ondorioz, iazko denbo-
rak gainditzen ari dira jada”.

Un coche construido enteramente en Azkoitia Un coche construido enteramente en Azkoitia

Un equipo de
ingenieos de
Epsilon Euskadi
en el premontaje
del prototipo que
se estrenará en
Le Mans.
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Usadio zaharrari eutsiz, aurten ere Az-
koitian otsailaren 4an makilkadak eta
kantu hotsak izan dira nagusi. Inauterie-
tako oporraldiarekin batera gertatu de-
nez, ikastetxeetatik haur eta gaztetxo
gutxixeago atera da, baina bai batzuk
eta bai besteek maila ona erakutsi dute.
Ez dira aurretik alferrik lanean aritzen.
Xabier Munibe Ikastolan, eurek sortuta-
ko koplak ere abesten dituzte. Alkateari
edo Santa Klarako mojei sekulako kopla
sorta abestu zioten. Zenbait eskaera egi-
teko eta beren esker ona adierazteko ba-

liatu ziren koplez. 
Floreaga Ikastetxean ere ohi-
tura da baserritarrez jantzi,
makilak hartu eta koplak
abestera irtetea etxez etxe.
Bildutako dirua, 600 euro-

tik gora, HTM-Hirugarren
Munduko Gazteak taldeari
eman diote garapen bidean
dauden herrialdeetan lanki-
detza proiektuak gauzatzeko.
Aurten, Afrika mendebalde-
an dagoen Benin Errepubli-
kako kaleko haurren bizi-
baldintzak hobetuko dituen
proiektu batera bideratuko

da diru-laguntza. 

Baserriz baserri, trikitilari eta guzti
Ikastetxeak ez dira santa eskean irteten
diren bakarrak. Argazkian ikusten den
koadrila duela hamar bat urte hasi zen
santa eskean ateratzen, trikitilari eta
bertsolariak bidelagun izaten dituztela-
rik. Goizean hamaiketakoa egin ostean
Izarraitz inguruko baserrietan ibiltzen
dira ilunabarrera arte, eta Azkoitiko
kaleetan barrena abestuz agurtzen dute
eguna. Sosik geratzen bazaie, maiatza-
ren 1ean bazkari batekin ospatzen du-
te. “Mañukorta, Mendizabal eta Zebe-
rio urtero etortzen dira”, dio Jabier So-
raluzek. 

Urteroko ohiturari ja-
rraiki, Floreagako eta
Xabier Munibe Ikasto-
lako haur, guraso eta
irakasleak Santa Es-
kean ibili dira.

Floreagakoek bildutako
dirua HTM-Hirugarren
Munduko Gazteak el-
kartearentzat izango
da, Beningo kaleko
umeei laguntzeko.

Ikastolatik abestera ate-
ra zen taldeak egun ho-
rretarako bereziki pres-
tatutako koplak kantatu
zizkieten alkateari eta
Santa Klarako mojei.“Garai batean gurdian pia-

noa ere ekarri izan nuen er-
mitara Aingeru Guarda
egunerako eta moja batek
jotzen zuen”. Horrelako
oroitzapenak etortzen zaiz-
kio burura Juan Bautista
Orbegozori. Ermita ondoko
baserrian jaioa da, bere fa-
miliako azken bost belau-
naldiak bezala. Egurbide
Torrea etxean, hain zuzen.
Txikitatik ikusi du nola
martxoaren 1ean jendea
“prozesioan bezala” hurbildu
izan den ermitara. Garai ba-
tean berak eta etxekoek an-
tolatzen zuten erromeria.
“Inguruetan ez bezalako
erromeria izaten zen. Laja,
Sakabia… taberna ere
ipintzen genuen”. Urteen
poderioz, ordea, ikusita di-
rua galtzen ateratzen zela
trikitilariak emateari utzi
zion. Gaur egun, familia gi-
roan ospatzen dute Aingeru
Guarda eguna. Hala ere,
jendeak ez dio ermitara jo-
an eta kandelak ipintzeko
ohiturari utzi. Meza nagusia
goizeko 10:30ean izaten da.
“Guk ere, etxekook, urtero
jartzen dugu meza 12:30ean
eta hirugarren bat ere izaten
da eguerdian egurzaleek an-
tolatuta”.
Sekulako jendetza hurbiltzen
omen da. Erromeriarik egi-
ten ez bada ere, erroskila
saltzaileak urtero bertaratzen
dira. 

Egun horretan lanik han-
diena, Juan Bautistaren
emazteak, Milagros Ibarbiak
izaten du. Bera arduratzen
da kandelak zaintzeaz eta
baita urte osoan baseliza gar-
bitzeaz ere. Normalki itxita
egoten da baina urtero iza-
ten dira bizpahiru ezkontza. 
Aurten ere, izango da be-
deinkatutako erroskilak ja-
tearekin batera, garai bate-
an egiten zituzten dantza
saioez gogoratzen denik. 

Martxoaren 1ean, Aingeru Guarda egunean, ingurue-
tan ez bezalako erromeria egiten omen zen ermita-
ren eta Egurbide Torrea baserriaren inguruetan. Az-
ken trikiti hotsak duela ia hiru hamarkada entzun
baziren ere, egun horretan jendea erruz hurbiltzen
da ermitara kandelak ipintzera. Otoi egin, bedeinka-
tutako erroskilak erosi eta buelta. 

Zorion etxe hontako denoi,
oles egitera gatoz… 

Lehen santu martiria
Santa Ageda Sizilian jaio bazen ere, Eus-
kal Herriko toki askotan eusten zaio san-
tuari koplak abesteko ohiturari. Santa
Agedak uko egin zion Kintianus goberna-
dorearen ezkontzeko eskaintzari eta ho-
nek, amorruz, bahitu eta bularrak ebaki
zizkion 251. urteko otsailaren 5ean.
Mendeku gisa Etna sumendira bota zu-
ten Kintianus. Ordutik sumendia pizten
denean, Santa Agedari otoi egiten zaio.

Makilkadak eta kantu hotsak
Sasoi batean inauteri inguruan
baserriz baserri ibiltzen ziren mu-
til ezkongabeak koplak kantatzen
eta ordainetan jatekoa ematen
zieten. Bikotekidea aurkitu zute-
nek Santa Ageda bezperan jaki-
tera ematen zuten eta bildutako
jakiekin afari ederra eginez os-
patzen zuten.

Aingeru Zaindari
ermita 
XVIII. mendean, 1728an
hain zuzen, Villareal familiak
eraiki zuen Azkoitiko Ainge-
ru Zaindari ermita. Ondoko
baserrian bizi ziren, Egurbide
Olan. Horma haiek XVII. gi-
zaldian altxa ziren. Villareal-
tarrek Yrizar familiakoekin
zuten harremana tarteko,
gaur egun Yrizar familiaren
panteoia izaten jarraitzen du
baselizak.  

Usadio zaharrak
8

Usadio zaharrak
9

Aurten ere ozen entzun dira Santa
Ageda bezperako koplak AzkoitianAingeru Guarda eguna

Alkateari abestutako zenbait kopla:

“Hemen gaude gu kopla kantatzen
zuk ahal badezu entzuten
agindu zenun piszina hori
eta gu hemen itxoiten”

“Eskerrik asko alkate jauna
egindako denagatik
festa ederrak eta frontoiak
mila esker laguntzagatik”

“Alkatearen idazkaria
langile fin ta trebea
Izaskun zara etxe hontako
langirorako kidea”

“Hemen gaude gu bidegorrixen
noizko ditugu argixek
lehengo batean lurrera erori
noizko sendatu zaurixek”

“Lore gehixegi jartzen ittozue
gero jendik lapurtzeko
zakarrontziak gehiago jarri
bazter denak txukuntzeko”

“Kaixo alkate jaun txit gorena
gaude bai gu aspertute
agindutako futbol kanpoa
daukazue ahaztute”

Sasoi bateko
erromerien
arrastoak

Juan Bautista Orbegozo eta Milagros Ibarbia
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Gizarte Zerbitzuak
10

Gizarte Zerbitzuak
11

Azkoitiko Udalak duela hiru urte
San Jose egoitzaren kudeaketa “Bi-
harko Gipuzkoa” erakundeari eslei-
tu zion. Ordutik eskaintza etengabe
hobetzen ahalegindu dira arduradu-
nak eta gaur egun 100 laguni es-
kaintzen die zerbitzua. Haietatik 68
egoitzan bertan bizi dira. Erabiltzai-

“Modulo psikogeriatriko berria egoitza txiki-
bat izango da egoitza handi honen barruan”

La Residencia San José contará
con una unidad de psicogeriatría
para prestar atención a residentes
con demencias que presentan al-
gún trastorno del comportamiento.
El nuevo módulo tendrá 15 plazas y
se prevé que comiencen las obras
antes de verano.

Unitate psikogeriatrikoa beharrez-
kotzat jotzen duzu, hona etortzen
diren pertsonek gero eta zaintza be-
reziagoa eskatzen dutelako, ala?
Hala da. Bizi-itxaropenak gora egin du
eta gure zentrora etortzen diren askok
atentzio berezia behar dute. Modulu
hori izango da egoitza txiki bat egoitza
handi honen ba-
rruan. %40ak bai-
no gehiagok de-
mentziak dituzte
eta horrek arazoak
ekartzen dizkie
eguneroko gauza
arruntak egiteko,
jantzi, garbitu,
jan… 

Zahartzaroko de-
mentzia da egoitza
batean sartzeko
arrazoi nagusieta-
ko bat...
Bai, arrazoi garrantzitsuenetako bat
da. Unitate hori irekiz pertsona horiei
dituzten beharrak bermatzea da gure
helburu nagusia. Alzheimerra, de-
mentzia baskularrak, portaera arazoak,
hau da, noraezean ibiltzea, ihes egite-
ko arriskua, e.a. dituztenei zuzenduta
dago modulua. Babesa eta segurtasuna
eman nahi zaizkie, familia giro bat
sortuz. Haien, egoitzako gainontzeko
pertsonen eta senideen  bizi-kalitatea

hobetzea du gure erronka. Unitate ho-
rrek laguntza zuzena eskaintzen dien
langileen lan baldintzak ere hobetuko
ditu. 

Noiz hasiko dira obrak?
Uda aurretik. Guk, geure aldetik, profil
horretako pertsonak zeintzuk diren

ikusteko azterketa
bat egin behar dugu,
langile hautaketa,
haiei formakuntza
eskeini, zaintzailee-
tatik hasi eta erizai-
nak, psikologoa,
monitorea eta sen-
dagilea izango di-
tuzte. 

Edonola ere, hemen
bakoitzari trata-
mendu indibiduali-
zatua eskaintzen
diozue, ezta?

Bai, noski. Bakoitzari zaintza plan
bat egiten diogu. Balorazio bat egiten
zaio diziplina ezberdinetako profesio-
nalen ikuspuntutik, dituen ahuldade-
ak eta ahalmenak neurtu, eta helburu
batzuk finkatzen ditugu, horietara
iristeko hartu daitezkeen neurriak ze-
haztuz. Ekintzak, elikadura, erizaintza
alorreko beharrak… eta jarraipen bat
egiten dugu. Atentzio integrala eta
banan banakoa eskaintzen dugu. 

Nola zabiltzate plaza kopuruarekin?
Egoitza beteta dugu. Alabaina, Egune-
ko Zentroan eta babestutako etxeetan
badugu tokia. Azkoitian, asko etxetik
zuzenean egoitzara joaten dira, Egune-
ko Zentrotik igaro gabe. Gizartearen
beharrak aldatzen ari diren heinean,
baliabideak egokitu beharra dago.
Eguneko Zentroa, esaterako, oso zer-
bitzu egokia da. Bederatzi ordu eta er-

diz izaten da zabalik astelehenetik os-
tiralera eta zazpi orduz asteburuetan.
Erabiltzaileak oso pozik daude. 

Familiei ere eskaintzen diezue la-
guntza?
Bai, garrantzitsua da. Aholkularitza
eta laguntza psikologikoa eskaintzen
diegu, zeren familiakoentzat zaila iza-
ten da etxeko bat egoitzara ekartzea.

Baina hemen ondo zainduta daudela
ikustean, lasaitu egiten dira. Guk ar-
dura hori dugu eta elikadura zaintzen
zaie, sendagilearen kontrolpean ego-
ten dira eta ekintzak dituzte egunero.
Hemen bizitza dago. Adinduen Astea
antolatzen dugu, Gabonetako egita-
rau berezia, hilero txokolatada urte-
betetzeak ospatzeko, psikoestimula-
zioa, abestiak, e.a.

“ISO 9001:2000 ziur-
tagiria lortzea da gu-
re aurtengo beste
erronka”

San Jose egoitzan gogor ari dira la-
nean etengabeko kalitate hobe-
kuntzaren alde. Nekane Plazaolaren
esanetan, aurtengo “erronka nagu-
sia, unitate psikogeriatrikoa martxan
jartzeaz gain, ISO 9001:2000 ziurta-
giria eskuratzea da”. “Biharko Gipuz-
koa” erakundearen barruan dauden
zentro guztiek –guztira, 1000 laguni
eskaintzen die zerbitzua- bat egiten
dute erronka horrekin. Lanean ari di-
ra lortzeko.

leen zein familiakoen bizi-baldintzak
hobetze aldera, beste urrats bat
emango da. Unitate psikogeriatriko
bat hasiko da lanean zahartzaroko
dementzia pairatzen duten pertso-
nek dituzten beharrak bermatzeko,
arreta egokiago bat eskaintzeko eta
elkarbizitza giroa hobetzeko xedez. 

Nekane Plazaola
San Jose Egoitzako Zuzendaria

Nekane Plazaola, San Jose Egoitzako zuzendaria

San Jose egoitza
zenbakitan

Azken hiru urteotan, San Jose
egoitzaren zerbitzua zabaldu egin da,
erabiltzaileentzat plaza kopuruak igo
dira eta langilerian ere ahalegin
handia egin da. 2004ean, 31 lagu-
nek egiten zuten lan bertan eta gaur
egun 50ek egiten dute. Gainera,
besteak beste, orain erizain gehiago,
psikologoa eta sendagilea dituzte.
Gure aiton-amonen beharrak asetze-
ko beharrezkoak diren baliabide, zer-
bitzu eta langileriaz hornitua dago
zentroa. 
• 68 lagun bizi dira bertan.
• 20 plaza ditu Eguneko Zentroak.
• 12 babestutako etxe daude. 
• Guztira, 100 laguni eskaintzen zaie

zerbitzua.
• 50 pertsonak egiten dute lan.
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“Pazko gauekoa da
urteko elizkizunik
garrantzitsuena”

Joxe Mari Astigarraga Azkoitiko
parrokoarentzat gaur egun proze-
sioekin jendea azalean geratzen da.
“Lehen espresio bide horiek erli-
jiozkotasunarekin lotuta zeuden eta
orain ohiturarekin. Sekularizatu
egin dira. Azkoitia urte oso-
an mozorrotuta dagoen he-
rria da, Santa Ageda dela,
inauteriak… sinbologiaren
behar hori ordezkatzeko mo-
du bat da”. 
Erretorearentzat benetan ga-
rrantzitsua pazko gaua da.
“Jesusen pizte ospakizunaren
gaurkotzea, alegia. Aurretik,
40 eguneko prozesu bat dago
hor. Garizuma. Bidaia bat
da”. 
Ostegun Santu egunean Je-
susen azken afaria berritzen
da ilunabarrean egiten den
elizkizun berezi batean. Osti-
ral Santu egunean, berriz,
“Jesusen pasioa gogoratzen
da, bere zigorra, epaiketa
eta gurutzera eraman zute-
nekoa. Larunbatean Jesus
lurperatzen dute. Itxarote
denbora da. Gau erdian egi-
ten den elizkizuna, pazko
beila, urteko elizkizunik

“Gazteak prozesioak
ikustera bai, baina la-
nera ez dira etortzen”

Hasiak dira loa galtzen. Urte sasoi hone-
tan kezka bat baino gehiago izaten dituz-
te. “Garaiz ibiliko ote dira”,  “ondo
apaintzeko denbora izango ote dut”,
“¡arotzek imajina ondo lotuko al didate,
behintzat!”… Neska koskorrak zirenetik
arduratzen dira irudiak eta haien jantziak
garbitu eta plantxatzeaz, apain-apain ate-
ra daitezen Aste Santuko prozesioetan.
Marisol Arrizabalaga, Maria Isabel Lete,
Mari Karmen Aldazabal, Ines Kintela eta
Angeles Azpiazu dira. “Makina bat ko-

meria izaten da. Zaindu beharreko xehe-
tasun asko egoten da”, diote. “Guk uz-
ten diogunean, akabo. Gazteak proze-
sioak ikustera bai, baina lanera ez dira
etortzen”, “izango da gero ere bateren
bat”… Meriturik ez zaie falta. Beraiei es-
ker da, hein batean, prozesioa hain ikus-
garria. Jende asko izaten da begira eta
ahaleginak eta bi egiten dituzte. 
“Niretzat dena –dio Maria Isabelek-
Ama Doloreetako egunerako hasten da.
San Frantzisko ermitan, egun horretan,
bi meza izaten dira eta Ama Doloretakoa
apaintzen dut. Iluntzean errosarioa izaten
da, salbea eta gero, azkoitiarren Agurra
abesten dugu”. Irudi gehie-
nak Santa Klaran gordetzen
dira. Asteazken santuan de-
nak parrokiara eramaten
dira. “Elkarteetako jendeak
Santa Klaratik elizara
ekartzen dituzte imajinak
eta luntxa ematen digute”. 
Zortzi-hamar bat egun lehe-
nago armatuei ere “abixua
pasatzen diegu, gainean di-
rela Aste Santuak  eta haien
arropak ere garbitu eta lisatu
egin behar izaten dira”
Ostiral Santu egunean herri-
ko zein kanpokoak prozesioa

ikusteko zain izaten dira. “Zerbait gaizki
ateratzen bada, gure errua izaten da. Urte
batean Ama Doloreetakoa mugitu egin
zen lasaiegi lotuta zegoelako”. “Beste urte
batean, imajin batek kaliza eramaten du
eta kalizik ezin bilatu! Kanpai txikiari
mingaina kendu genion eta kaliza mo-
duan ipini. Inor ez zen konturatu. Hu-
rrengo urterako  azaldu zen, gero!”. 
Urteetako lanaren ondoren, 1985erako
azken urteetan nekaldiaren prozesioan
ikus daitezkeen 13 pausoak berreskuratu
ziren. 
Ostiral Santu arratsaldeko prozesioa
eta gero, Santa Klarara eramaten di-
tuzte irudiak. “Sekulako mugimendua

sortzen da orduan. Arropak
aldatzen dizkiegu. Ezkontze-
tan egin ohi dugunez, pro-
zesiorako jantzi dotoreagoak
ipintzen dizkiegu. Haurrak
alde egin zain egoten gara
beldurtu ez daitezen, zeren
irudi batzuk ez dira gorputz
osokoak”. 
Gero gaueko prozesioa
etortzen da. “Ederra bene-
tan”, diote emakumeek.  “De-
nak kandelakin, balkoiak ere
argiztatuta. Oso serioa izaten
da. Hunkigarria”. 

esanguratsuena dela dio erretoreak.
Jesusen piztuera ospatzen da.
“Patxadaz, gozatzera joan behar da
elizara. Genesitik hasi, Abraham,
Moises, profetak, e.a. gogoratzen di-
ra Jesusen berpizkundera arte”. Su
berria sortzen da. “Ni txikia nintze-
nean su hura etxe guztietara erama-
ten zen. Gainera, gogoan dut propi-
natxo bat ematen zigutela etxean”.
Ilunpean ekiten zaio elizkizunari eta
lehenengo kandela handi-handi bat

pizten dute, Kristo-
ren irudia, “Kristo-
ren argia” abesten
duten bitartean.
Pazko suziriaren os-
tean, apaizek euren
kandelak pizten di-
tuzte eta geroxeago
herritarrek. Batak
besteari ematen dio
sua. Jarraian irakur-
gaien ordua izaten
da eta amaitutako-
an Meza Santua
egiten da. “Meza
normala izaten da
baina ahalik eta
handitasun handie-
narekin ospatzen
da. Ebanjelio aurre-
tik, Aleluia abesten
dugunerako argi
guztiak pizten dira.
Kanpaiak ere jo be-
harko lirateke”,
dio. 

Aste Santua:
hausnarketa eta
otoi egunak
Hausnarketa eta otoi egunak dira fededunentzat. Prozesioen tradi-
zioa Azkoitian XVI. mendetik dator. Bertakoez gain, kanpotik jende
andana etortzen da ikustera. Baina usadioari jarraitzea ezinezkoa
litzateke parte hartzen duten herritarren laguntzarik gabe. 

“Jendeak oraindik badu fedea”

Jesus Zialzetak 29 urte daramatza Ostiral Santuko proze-
sioetan parte hartzen. Behin egin zuen huts gerrietako mi-
nak jota zegoela eta. Jose Maria Altuna, berriz, duela 10
bat urte hasi zen. “Nire ilusioa -dio- da ahal dudan bitarte-
an Kristoren hilobia eramatea”. Lau lagunek bizkar gaine-
an eramaten dute hilobia. Brontzezkoa da eta 216 kilo pi-
satzen omen ditu. “Geldialdiak egiten dira eta horri eske-
rrak”. 
Garai batean, ibilbide luzeagoa egiten zuten. Gaur egun,
arratsaldez prozesioa parrokiatik atera eta Balda plazatik,

Ibai Ondo kalera joaten da handik berriro elizara hurbil-
duz. “Gainera, lehen abesbatza ere gurekin batera ibiltzen
zen. Gaur egun, Balda plazan egoten da eta mikrofono bi-
dez entzuten dugu”. Guztira, 13 irudi ateratzen dira ainge-

ruak, arkanjeluak eta aitortzaileak bidelagun hartuta. 
Gauean, berriz, hileta santuaren prozesioa egiten da, Cho-
pinen hileta martxaren doinupean. Armatuen kolpeak ba-
karrik entzuten ditu jendeak. Isilik, kandelak eramaten di-
tu eskuetan. Elizatik San Frantziskorainoko bidea egiten
dute. Ama Doloreetakoa eta Kristoren hilobia eramaten
dira. “Gauekoa serioagoa eta ederragoa izaten da. Gu fa-
miliako kide baten hiletan izango bagina bezala joaten
gara”, dio Altunak. 
Bikotearen ustez, “jendeak oraindik badu fedea. Egia da
igandea iritsi eta mezatara ia inor ez dela joaten baina
hunkigarria da prozesioaren alde bietan hainbeste jende
ikustea”. 

Aste Santua
12

Jose Mari Astigarraga
Azkoitiko Parrokoa

Jose Maria Altuna eta Jesus Zialzeta 
Ostiral Santuko prozesioan Kristoren hilobia eramaten dute

Marisol Arrizabalaga, Maria Isabel Lete, Mari Kar-
men Aldazabal, Ines Kintela eta Angeles Azpiazu 

“Gaztetxoa nintze-
nean Pazko gaueko
su berria etxe guz-
tietara eramaten
genuen. Gogogan

dut, gainera, propi-
natxo bat ematen
zigutela etxeetan”.

“

“

“Zerbait gaizki ate-
ratzen bada, gure

errua izaten da. Ur-
te batean Ama Do-
loreetakoa mugitu
egin zen lasaiegi
lotuta zegoelako”. 

“

“

“
“
“Ostiral Santu gauean familiako kide baten hiletan
izango bagina bezala joaten gara. Oso serioa da”.

“Garai batean ibilbide luzeagoa egiten zen
arratsaldez. Azken urteotan, parrokiatik atera, Bal-
da plazaraino joan, Ibai-Ondo kaletik igaro eta be-

rriro elizarajoaten gara”.

“

Jesus Zialzeta

Jose Mari Altuna

“
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Asier Aranbarri Az-
koitiko alkateak
dioen bezala, “aberas-
tasuna banatzeko, le-
henengo sortu egin
behar da”. Horri erantzuten dio Urola Erdi-
ko Industrialdea egiten ari den ahalegina
Oinartxo martxan jartzeko. Construcciones
Amenabarri esleitu zitzaizkion obrak eta
berriki hitzartu dute alderdi biek proiektua
abiatuko duen akordioa. 60.000 m2-ko ere-
mua izango da eta 17 milioi euro inbertitu-
ko dira bertan. Industrialdearen bosgarren
fasea litzateke. 18 hilabete iraungo dute la-
nek eta handik aurrera Intsausti poligono-
ko enpresak zein kanpokoak hartzeko prest
izango da. Partzeletan eta moduluetan ba-
natuko da eremua eta dagoeneko partzelen
%80 bideratuta daude.

Baina apustua ez da horra mugatzen.
Izan ere, etorkizunean funtzionamenduan
jarriko den Egino Berriko eremua gehituz,
guztira 120.000 m2-ko lursailaz ari gara
hitz egiten. Habidite enpresak Azkoitira
etortzea erabakiko balu, Egino Berrin izan-
go luke kokalekua baina beste hainbat
proposamen ere aztergai daude. Sektore
tradizionalak pisu handia dute baina ego-
kiena, Aranbarriren iritziz, teknologia eta
berrikuntzen alorrean lanean diharduen
enpresaren bat etortzea litzateke, bide be-
rriak urratu eta etorkizuneko erronkei au-
rre egin ahal izateko.

“Azkoitia Gipuzkoako bihotzean dago eta bidaiarien
ohiko destinoetatik kanpo gure uste apalean”

Euskal Herria
aldizkarian esplo-
ratzaileak gara
gure lurraldean.
Horrela abiatzen
gara gure herriko
lau puntu kardi-
naletara. Aldizka-
riaren egituran
bada atal bat (ize-
nik gabeko atala,
dena den) herriak
eta haranak deskubritzen di-
tuena. Bost urte daramagu
handik eta hemendik gure
herrien eta haranen altxo-
rrak islatzen. Eta urte hone-
tako aurreneko aldizkarian

Azkoitiari begira jarri ga-
ra. Gipuzkoako bihotzean
dago eta bidaiarien ohiko

helmugetatik kanpo
dagoela gure uste
apalean. Ezezaguna
gustuko dugu eta
Azkoitia nahiko
ezezaguna da gure-
an. Hori dela eta,
gure lankide den
Joxemari Iturralde
idazleari eskatu ge-
nion herri honen
sekretu preziatuak

plazaratzea. Eta bide batez,
Patxi Uriz argazkilari nafa-
rrari lekurik esanguratsuenak
argazkietan harrapatzeko la-
naeman genion. Horrela sor-
tu da artikulu hau. Horrela
da gure lana Euskal Herrian
zehar. Ezkutuko edertasuna
xede.

hitzarmena tarteko. Horrekin Kutxak kul-
tura eta pilota uztartzen dituen Azkoitiko
proiektuan konfidantza osoa duela erakutsi
du eta aurrera begira ere lankidetzarako
prest agertu da Kutxako Gizarte Ekintzako
zuzendari Jesus Maria Alkain. 

Jorge Oteiza Frontoiak egiteko ere
500.000 euro ipini zituen banketxeak eta
Asier Aranbarri alkateak sinadura ekitaldia
bere esker ona adierazteko aprobetxatu
zuen. 

Bigarren fasean erreboteko plaza erai-
kiko da. Euskal Herrian oso gutxi daude
eta adituen arabera, pilotak erreboteko
plazan du bere jatorria. Gune berriak
690 ikusle hartuko ditu eta aurreikuspe-
nek hutsik egiten ez badute, aurten ber-

tan amaituta izango da. 
Baina Kutxak ez du finantziazioaren par-

te handi bat bakarrik hartu bere gain. Ban-
ketxearen jabetzakoak diren Antton Men-
dizabalen “Pilotaz” bildumako 41 eskultura
Azkoitiari uztea erabaki du. Euskal Herriko
Pilota Etxearen parte izango da bilduma
eta etorkizunean Pilota Museoan egongo
dira obrak ikusgai.

Laburrak
14

Laburrak
15

Kutxak Azkoitiko Udalaren bidelagun
izaten jarraitzen du beste 750.000 eu-
ro inbertituz.

Bigarren fase honetan errebote plaza
eraikiko da. Hilabete barru hasiko dira
lanak eta urte amaierako prest izango
da 690 ikusle hartuko dituen gune be-
rria.

Kutxak duen Antton Mendizabalen “Pi-
lotaz” eskultura bilduma ere Azkoitiko
Udalaren esku utzi du, etorkizunean
Pilota Museoan ikusgai egon dadin.

Azkoitiko Udalak eta Kutxak sinatuta-
ko akordioari esker, Euskal Herriko Pilota
Etxearen bigarren faseari berehala ekingo
zaio. Gipuzkoako banketxeak 750.000
euroko diru-laguntza emateko konpromi-
soa hartu du alde biek sinatu berri duten

El sector turístico internacional al com-
pleto se concentra durante cinco días en Fi-
tur, una de las ferias internacionales de tu-
rismo de mayor relevancia. Azkoitia ha es-
tado presente en el evento. Representada
bajo el paraguas de la oferta turística guipuz-
coana, ha quedado patente el interés que
han despertado los Frontones Jorge Oteiza y
nuestro Casco Histórico tanto entre los pro-
fesionales del sector, así como entre los visi-

tantes que se acercaron a la feria. Se trata
de un escaparate de primera fila en el que
hay que estar. Como se puede observar en la
foto, el alcalde Asier Aranbarri no quiso
perderse la cita con el fin de conocer de pri-
mera mano los destinos con los que compite
nuestro municipio,  intentar averiguar  por-
qué la gente elige los destinos que elige y
ver cómo desarrollar nuestra oferta de cara a
futuro. 

Urola Erdiko Industrialdeak eta Cons-
trucciones Amenabarrek berriki sina-
tu dute obrak martxan jarriko dituen
hitzarmena. 

Lanen aurrekontua 17 milioi eurokoa
da. 

Oinartxokoarekin batera, etorkizu-
nean aurreikusita bezala, Egino-Be-
rriko industrialdea martxan jar tzeak
esan nahi du Azkoitiak %50ean
handituko duela bere industria lurra.

Intsausti poligonoko enpresak indus-
tria eremu berrira lekualdatzeko au-
kera izateaz gain, enpresa berriei
ateak irekiko zaizkie. 

Kutxa financiará con 750.000 euros
la segunda fase del Centro de la Pelo-
ta de Euskal Herria que consta de
una plaza de rebote con capacidad
para casi 700 espectadores. Las
obras comenzarán en breve y el nuevo
espacio estará listo este mismo año.

Los Frontones Jorge Oteiza y el
Casco Histórico del municipio
son dos de las potencialidades
turísticas exhibidas en la feria
internacional celebrada recien-
temente. 

Azkoitia ha estado representa-
da bajo el paraguas del turis-
mo guipuzcoano con toda su
ofer ta cultural. 

La delegación azkoitiarra valo-
ra muy positivamente la res-
puesta del público que mostró
un gran interés por los “gan-
chos” turísticos de nuestro te-
rritorio.

Joxe Mari Iturralde idazleak erreportaje zabala argitaratu
du aldizkariaren azken zenbakian, “Azkoitia, germen de la
Ilustración” goiburupean.

Askotan kanpora begiratu beharraren beharrez, hurbilekoak ihes
egiten digu begien aurretik. 

Bederatzi orri eskaintzen dizkio Azkoitiko herriari Euskal He-
rria aldizkariaren aurtengo lehenengo zenbakiak. Joxemari Itu-
rralde tolosar idazlea da erreportajearen egilea. Argazkiena, be-
rriz, Patxi Uriz. 

“Azkoitia, germen de la Ilustración” goiburupean, gure herriko
altxorren berri ematen du Iturraldek, zalduntxoen pasadizo eta ibi-
lerak gogora ekartzen dituen heinean,  Ignacio Manuel de Altuna
y Portuk eta Jean Jacques Rousseauk zuten adiskidetasuna, kasu. 

Imanol Agirre
EUSKAL HERRIA
aldizkariko
zuzendari laguntzailea

Azkoitia, Euskal Herria aldizkarian
Udalak eta Kutxak finantzia-
zio akordio bat adostu dute
Euskal Herriko Pilota Etxea-
ren bigarren faseari ekiteko

Azkotia presente en
Fitur 2008, dentro de
la oferta turística de
Gipuzkoa

Oinartxo industrialdea martxan
jartzeko lanei berehala ekingo zaie

El alcalde de Azkoitia junto a la concejala Kontxi La-
rrañaga y representantes de Iraurgi Lantzen.

Kutxako Gizarte Ekintzako zuzendari Jesus Maria Al-
kain eta Asier Aranbarri alkatea

Kutxak Azkoitirako utzitako Antton Mendizabalen
zenbait obra.
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