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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 08 02 95
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

2010eko ur tar r i la   20agendaAzkoitiko
URTARRILA

28 On Bosco festa ospatzeko asmoz, Floreaga
ikastetxeko umeei zuzendutako antzerki-obra
Baztartxo antzokian arratsaldeko 15:30ean.

29 Baztartxo antzokian, 22:00etan. Zine Foru-
ma.

30 Dirección Obligatoria taldearen kontzertua he-
rriko enparantzan 23:00etan.

Azkoitian izandako A Gripea
kasuak nahiko arinak izan
dira.

A Gripea 6-7
Margolari azkoitiarrak lau
urte daramatza Mexikon
bere artea lantzen.

Gorka Larrañaga 10-11
Azken urteetan 
hainbat lan egin dira 
uholdeak saihesteko.

Uholdeak 4-5

Nepaleko haur eta emakumeen
hezkuntzan laguntzen

OTSAILA

12, 13 IHAUTERIAK.

12 IX. BIDAI TERTULIA 19:30ean Kul-
tur Etxean. India Iparraldea Martin
Jaujaren eskutik: Ladak eta Ganges.

26 Kultur Etxean, 22:00etan Erniarraitz
Bertso Elkarteak antolatuta Bertso
saioa. 

Baztartxo antzokian, gaueko
10etan, Txalo Produkzioak-en
eskutik, “Ate Joka” antzezlana.

Neil Simonen La extraña pareja
komedia ospetsuan oinarrituta.
Bi lagunen elkarbizitza kontatzen
digu. Joxemai, dibortziatua,
orain arte bakarrik bizi izana; bi-
zitzako bizio guztien zalea. Eta
Andrex, betiko laguna, ezkondua
eta dibortziotzekotan; maniati-
koa, garbizalea, obsesiboa... El-
karbizitza honek egoera komiko
eta barregarriak, tristeak eta
mingarriak azalduko dizkigu.

Urtarrilaren 23an
Martxoak 3 de marzo
Apirilak 16 de abril

Maiatzak 10 de mayo
Ekainak 11 de junio

Maiatzak 15 de mayo
Ekainak 30 de junio

Urriak 1 de octubre
Azaroak 10 de noviembre
Azaroak 2 de noviembre

Abenduak 3 de diciembre

BANKETXEETAN 
DOMICILIADOS

Martxoak 22 de marzo

Ekainak 1 de junio

Ekainak 16 de junio

Urriak 20 de octubre

Azaroak 16 de noviembre

Tasa eta zergen egutegia
Calendario fiscal
- 2010ko IBILGAILUEN gainezko udal zerga 
Impuesto municipal de Circulación de 
vehículos de 2010.

- 2009ko Hilerria
Cementerio de 2009.

- ONDASUN HIGIEZINEN gaineko 
zerga LANDALURRA, eta ondasun 
higiezinen gaineko zerga HIRITARRA 2010
Impuesto sobre bienes inmuebles RÚSTICA Y
URBANA 2010.

- 2010ko J.E.Z. gaineko zerga 
Impuesto sobre ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

- 2010 ko IBILGAILUEN SARRERA 
ENTRADA DE VEHÍCULOS.
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Azkoititik kanpo bizi diren herritarrek Kontzejupetik udal aldizkaria hilero euren etxeetan jaso nahi badute edo, Azkoitian bizi arren, norbaiti
ez bazaio iristen, jar dadila harremanetan Udaleko Kultura Sailarekin:

Telefonoa: 943 85 71 70 Helbide elektronikoa: kultu@azkoitia.net

Elurra
• Udalak martxan jarri du elurteek eragindako 
larrialdietarako protokoloa

Participación ciudadana
• Los ciudadanos presentan su propuesta para la GI-631

Azkoitiarrak
• Gorka Larrañaga: Azkoititik Mexikora

10-11

12-13

14-15

Ondoko argazkietan ikusi daiteke urak,
bizitzeko horren beharrezkoa dugun urak,
sortu dezakeen hondamendia. Behin bai-
no gehiagotan zigortu du urak Azkoitia;
nagusienek 1953ko uholdea gogoratuko
dute eta gehienen memorian egongo da
ziurrenik 1983ko abuztuaren 26an erre-
kak gainezka egin zuenekoa.

Horrez geroztik, hainbat lan egin dira
Urola ibaiak Azkoitian barrena egiten
duen ibilbidea hobetzeko, 1953ko eta
1983ko irudirik berriro ez errepikatzeko
eta orduan galdu ziren guztiak berriro ez
galtzeko. Izan ere, sortutako kalteez gain,
hainbat bizitza eraman ditu Urola ibaiak
gainezka egin duenean.

Hala, hain euritsua dugun Gipuzkoa hone-
tan, uraren kanalizazioren inguruan egindako
lanek horrelako hondamendiak saihesten dituz-
te. Horren froga da azken urteotan ez dela uhol-
de handirik izan, askotan euria gogoz bota badu
ere. Hala, aldizkariaren ale honetan ikusi daite-
ke uholdeen kontra azken urteetan burutu di-
ren lanen buruzko erreportaje bat.

Horregatik guztiagatik, nire aurretik alka-
tetzatik lan horiek bultzatu dituzten pertsonei
eskerrak ematea besterik ez zait geratzen, guz-
tion ahaleginari esker, euriak gogor jotzen
duenean ez baitago zertan Urolari beldurrez
begiratu.

Aurkibidea

Asier Aranbarri Urzelai
Azkoitiko alkatea 
Alcalde de Azkoitia

Editoriala

Ura
• Uholdeen kontrako lanak eta ura

Lankidetza
• TDHF elkartea Nepalen ari da lanean 
Udalaren laguntzarekin

Gripe
• Entrevista al director del ambulatorio de Azkoitia

4-5

6-7

8-9

Azkoitiar guztien esku dago

@

Azkoi t iko
istor io kontatza i lea

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da eta be-
re liburuetan dioen moduan, bere altxorrik
ederrenaren berri ematen du beti, Azkoitia-
ren berri, alegia.

Pako-Pako

Azkoitiko kontuak laburrean

Oroimenean
1953ko urriaren 14an, horrenbeste handitu zen

Urola Ibaia, Oria ibaiaren arroraino iritsi zela.

Donostiatik Azkoitira zetorren La Gipuzcoana

autobuseko 22 lagun zendu ziren uholdeengatik.

1983an, 30 urte beranduago, berriro egin zuen gora

Urolak, Azkoitia ur eta lokatzaz betez.

Ibaia egoki 
mantentzen dugu

1983

1983

Argazkia: Txakel

Argazkia: Txakel

Horrelakorik
berriro gertatu
ez dadin...

1953

Argazkia: Arroitajauregiren bilduma.
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Hondakin-urak ongi bideratzearen ga-
rrantzia
Saneamendu sistema egoki bat egitea
ezinbestekoa da. Kontsumitzaileontzat,
kasu honetan azkoitiar guztiontzat, be-
har-beharrezkoa da ur garbia eta kalita-
tezkoa edaten dugula jakitea.
Izan ere, kalitatezko saneamendu-pro-
zesu batek osasun publikoa bermatzen
du, urarengandik etor daitezkeen gaixo-
tasunak ekiditen baititu. Eta ez hori ba-
karrik; saneamendua hobetzeak ere,
osasuna ez ezik, bizi kalitatea, garapen
sozio-ekonomikoa eta ingurumenareki-
ko errespetua bultzatzea eta babestea
dakar.

Hala eta guztiz ere, badira oraindik sa-
neamendu egokia ez duten zonalde asko
eta asko, gehienetan instituzioen arreta
edota aurrekontu faltagatik. Azkoitiko
Udalak, aldiz, bere lehentasunetariko
bat bilakatu du eta 2009an sistema ba-
tzuk aztertu eta aldatzeari ekin zitzaion
moduan, bide beretik jarraituko du
2010ean Gipuzkoako Ur Kontsortzioa-
ren eskutik.

Ura araztea ez da merkea
Kalitatezko urak gure herrien bizi-mai-
laren gorakadari lagundu dio, eta ur-
araztegiak erabakigarriak izan dira gure
ibaiak eta kostaldeak ingurumenari da-

gokionean lortu duten hobekuntzan.
Hala ere, araztegi horiek eraikitzea,
egoera onean zaintzea eta gordetzea, eta
ur zikin eta hondakinak araztegi horie-
taraino eramateko hodiak jartzea, ez da
doakoa; kostu handia du. Kostu hori
Kontsortzioko kide diren Gipuzkoako
udalerriek ordaintzen dute gaur egun,
modu solidarioan eta bidezkoan, eta ho-
rrek eragin handia du uraren erreziboan.

Ura
4

Pako-Pakok ale honetan Azkoitiak gertatutako uholdeei buruzko hainbat gauza kontatu ditu. Urak eragin dezakeena ikusita,
hainbat lan egin dira azken urteotan uholdeak saihesteko eta herria uretatik babesean jartzeko.

“Azkoitiarrek etxeetan kalitate
oneko ura jasotzen dute. He-
men, ura nahiko biguna da be-
rez. Gainera, Eusko Jaurlaritza-
ko Osasun Sailak kalitatezko
parametro batzuk markatzen di-
tu, gainditu ezin daitezkeenak,
eta gu beti horiek gainditzetik
oso urruti egoten gara. Uraren
kalitatearen oso kontrol zehatza
eramaten dugu”.

MIKEL ZUBIZARRETA 
Gipuzkoako Ur 

Kontsortzioko teknikaria

1983ko uholdeak eta gero, izandako honda-
menak konpontzeko hainbat lan egin ziren,
baina orduz geroztik, uholdeen arriskua gu-
txitzeko hainbat lan egin dira. Hala, 1996-
1997 urteen artean zubi batzuk aldatu ziren,
ibaiaren ibilgua zabaldu eta dragatu zen, eta
horiekin, ibaiari isurbide kapazitate handia-
goa eman zitzaion.
Ekintza horien ondoren, Eusko Jaurlaritzak
hainbat lan burutu zituen uholdeak saiheste-
ko. Horren ondorioz, hainbat lan egin ziren
Urola ibaiak Azkoititik egiten duen ibilbide-
an, hiru lan motatan banatuta: ibaiaren bide-
ratzea, saneamendua eta edateko uraren bana-
keta. Adibidez, San Martin kalearen atzealde-
an zegoen kolektorea, ibaiaren barruan zegoe-
na, bertatik kendu eta errekatik atera zuten
eta Azoka plazaren sostengua diren oinarriak
moldatu ziren segurtasuna handitzeko, azoka
errekaren gainean kokatzen baita. Gainera,
Jausoroko Pasarela egin zen eta ibaiaren alde-
ak egokitu eta behar zen lekuetan paretak ho-
betu ziren.

Eusko Jaurlaritzak sustatutako lanez gain, Az-
koitiko arau subsidiarioen berrikuspena egite-
an, xehetasun azterketa bat egin zen uholdee-
kin arazorik egon zitekeen edo ez ikusteko.

Hala, badaude Azkoitiak urak gora eginez ge-
ro urpetu daitezkeen hainbat gune, baina ho-
ri gertatzeko arriskua ez da oso handia.

500 urtez behin uholde bat gertatzeko arris-
kua
Zonalde batean gertatu daitezkeen uholdeak
zehazteko azterketak egin ondoren 3 muga
edo epealdi markatzen dira. Hala, 10 urteren
epean behin uholde bat, 100 urteren epean
uholde bat edo 500 urteren epean uholde bat
gertatzeko arriskuaren arabera katalogatzen
dira eremuak. Legediak dioenez, eraikitzen di-
ren eremu berri guztiek azken xehetasuna be-
te behar dute, hau da, urak 500 urtez behin
bakarrik hartzea. Kasko historikoek, adibidez,
ez dute zertan hori bete behar. Hala eta guztiz
ere, Azkoitia uretatik salbu dagoela esan dai-
teke. Izan ere, herri osoak betetzen du 500 ur-
tean uholde bakarra jasateko xehetasuna,
Kasko Historikoak barne.

Ibaiak gora egiten duenean…

[[

Etxeko txorrotak ireki eta ura irtetera
ohituta gaude jadanik, eta hori hustu-
bidetik nola joaten den ikustera ere

bai. Baina, nondik dator etxera iristen
zaigun ura? Eta nora joaten da?

Ezagutzen duzu etxera iristen zaizun ura?

Ura
5

Uraren Ziklo Osoa

Uraren 
bilketa

Tratamendua Uraren 
distribuzioa 
etxeetara

Ur zikinen
bideratzea

Depurazioa Erreka edo 
itsasora
isurtzea
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neko Laguntzak jatorrizko lekuan egitura
kosturik gabe funtzionatzea esan nahi du.
Laguntza Mendebaldetik kudeatzen da bai-
na ez dute inolako gasturik egiten lokaletan,
soldatetan, hornikuntzetan, informatika
tresnetan, publizitatean… Hala, elkarteko
kideek interneteko foro baten bidez jartzen
dira harremanetan ekimenak aurrera erama-
teko.
Gehiago jakin edo laguntza eman nahi iza-
nez gero: http://tdhf.ibernet.com

[The Direct Help Foundation (TDHF)
(Zuzeneko laguntzarako Fundazioa)[

2000. urtean, Toni Aguilar katalanak
Nepalera egin zuen azken bidaian,
Katmanduko kaleetan bizi ziren ume-
en egoera latza ezagutu zuen eta or-
duan erabaki zuen TDHF ekimenare-
kin hastea. TDHF Nepalen behar
handiena dutenen eta beraien kabuz
bizitzeko gai ez direnen -umeak eta
emakumeak, alargunak batik bat- oi-
narrizko beharrak zuzeneko laguntza
bidez bermatzeko erakundea da. Zuze-

Lankidetza
6

Lankidetza
7

Badira hainbat urte Azkoitiko Udalak
garapen bidean dauden herrialdeetan
proiektuak martxan jartzeko diru-la-
guntzak ematen dituela. Hala, aurten
38.000 euro bideratuko dira ekimen
horietara. Diru-laguntza jaso dutenen

artean dago TDHF (Zuzeneko laguntza-
rako Fundazioa), Nepalen lan egiten
duena; zehazki, Katmanduko emaku-
meen hezkuntza bermatzeko proiek-

tuari zuzenduko da Azkoitiko Udalaren
diru-laguntza.

Katmanduko haur eta emakumeen hezkuntza
bermatzeko laguntza

TDHF elkarteak ez du inolako azpiegitu-
rarik, ez lokal edo ekipamendurik Espai-
nian. Kontratatutako pertsonalik ez du,
eta Espainiatik egiten den lan guztia bo-
londresek egiten dute. Gaur egun, 145 di-
ra, eta horietako bi, azkoitiarrak. Hala,
2009ko Azkoitiko Kulturarteko Astean
antolatutako erakusketara gerturatu zire-
nek, haren berri izan zuten horien esku-
tik. Pello Larrañagak, duela urte batzuk
Nepalera egindako bidaia batean ezagutu
zuen eta haiei laguntzea erabaki zuen. Be-
randuago, Mireia Sudupe ere Nepalen
egona da TDHFren proiektuak ikusten.

Nepaleko emakumeak alfabe-
tatzea – Kalam Revolution
Kalam Revolution (Arkatza-
ren iraultza) emakume behartsue-
nak laguntzeko proiektu integrala

da. Matematika, ingelesa eta nepalera ikas-
ketak ematen dituzte eta, emakumeen be-
raien iniziatibaz lanbide heziketako eta
osasun heziketako ikastaroak emateko la-
guntza eskaintzen du. Kasu oso zehatzetan,
elikagaiak, arropak eta tresneria ahalbide-
tzen dituzte.

Emakumeek behar handiak izaten di-
tuzte Nepalen, batez
ere alargunek. Izan
ere, Nepaleko
kulturak emaku-
mea ezkontzen
denean, gizo-
nezkoaren fa-

m i l i a k o

kidetzat hartzen du. Horregatik, gurasoek
nesken hezkuntza alferrikakoa dela uste
dute. Gaur egun, emakumeak heztearen
garrantzia ikusten dute askok, haiek se-
me-alabei erakutsi eta familia hobeto
zaintzen dutelako, eta irakurtzen eta idaz-
ten dakien emakumeak, bai nepaleraz bai
ingelesez, lanbide hobea lortu dezake.

Azken bi urteetan, proiektu horrek Katman-
du bailarako eta inguruetako nekazari-lurral-
deetan emakumeen alfabetatzean jarri dira
arreta eta esfortzua. Alfabetatze ikastaroetan
2.500 emakumek parte hartu dute, eta astean
6 egunez eskoletara joan dira. Guztira, 68
emakume talde osatu ditu TDHFk. 2010 ur-
tean emakumeen alfabetatze proiektuak au-
rrera jarraituko du hainbat pertso-

naren laguntzari esker, Az-
koitiko Udala eta

azkoit iarrak
barne.

Beste proiektu batzuk
Emakumeen alfabetatzeaz gain, beste
proiektu asko garatzen ditu TDHFk Nepa-
len. Hala, Kumary House umeen harrera
etxea kudeatzen dute, 30 umeri hezkuntza,
ostatua, mantenua eta maitasuna ematen
diena. Horrez gain, Katmandun bertan eta
Bakhtapur eta Nagarkot-en beste 150
umeri eskolak ematen zaizkie, familiak
hezkuntza ordaintzeko adina diru ez dau-
kanean. Proyecto Barrio delakoak, apadri-
natuta dauden umeen familiak ere inte-
gratzen saiatzen da, haien inguru soziala
indartu eta dinamizatzeko. Beste proiektu
bat Open Center da. Horrek, umeak esko-
lak bukatzerakoan kalean egon ez daitezen,
ondo pasatzeko eta ikasteko toki bat es-
kaintzen die, beste gauza batzuen artean,
etxeko lanak egiten laguntzen baitzaie. Bu-
katzeko, Nekazaritza Garapena ere sus-
tatzen dute, nekazal guneetan azpiegitu-
rak hobetuz eta baliabide naturalen us-
tiapenean lagunduz.

NEPAL

Pello Larrañaga eta Mireia Sudupe Nepalera egindako bidaian. Argazkiak: Pello Larrañaga eta TDHF.
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Gripe
9

Gripe
8

La Gripe A ha ocupado páginas y páginas, horas y
horas de los medios de comunicación. Desde la

aparición del primer caso, las informaciones de todo
tipo no han hecho más que alarmar a la población,
temiendo una pandemia. Después de varios meses,

parece que la situación no es alarmante, y para
aclarar posibles dudas, hemos entrevistado al director
del Ambulatorio de Azkoitia, para que nos cuente qué

incidencia ha tenido esa gripe en la localidad.

“La mayoría de los casos de gripe A han sido leves, 
más leves que la gripe estacional”

El número de casos de Gripe A en Azkoitia, ¿ha sido muy alto?
Inicialmente, al ser una gripe diferente, no se sabía hasta qué
punto iba a afectar a la población. Se podía pensar que podía
afectar prácticamente al total de la población, lo que cabía espe-
rar, ya que había muy pocas personas inmunizadas. En un princi-
pio se pensaba que podía ser una epidemia muy importante, y to-
davía puede serlo. Hasta ahora, lo que hemos visto en Azkoitia
no es diferente a lo que se ve en el resto de la Comunidad Autó-
noma Vasca.

¿En qué épocas se han dado más casos?
Tuvimos 2 semanas de incidencia muy importante en pediatría el
mes de noviembre, entre el 10 y el 27, más o menos. En ese pe-
riodo, en adultos no ha habido una incidencia especial. Se aten-
dieron unos 20-30 casos semanales, lo que no es una incidencia
importante. En las últimas semanas ha quedado algún caso aisla-
do, pero prácticamente ha desaparecido.
Con anterioridad, hubo dos brotes en Azkoitia. El primeros tras
las fiestas de San Ignacio en Azpeitia. Y el segundo en Andrama-
ris, los dos entre gente joven. ¡San Fermín no afectó! Después se
han dado casos esporádicos, hasta el brote en noviembre espe-
cialmente importante en los niños.

Esta gripe, ¿ha generado muchas complicaciones en los enfermos?
La mayoría han sido cuadros leves, más leves que la gripe estacio-

nal. Y el brote entre los niños ha sido especialmente suave; ha
afectado a muchos niños pero de forma leve. En 48-72

horas, incluso en algunos casos en 24 horas, los niños
estaban bien, cuando en una gripe estacional, 5-7

días no te los quita nadie.

Esos brotes, habrán supuesto cambios en
el funcionamiento habitual del ambula-

torio.
Antes de que aparecieran los prime-

ros casos ya contábamos con planes
de actuación y los cambios fueron

sobre todo durante el brote de
noviembre. La prioridad era

poder atender todos los casos
de gripe en el mismo día,

sin dejarlos para el día si-
guiente. Para ello, se
aplazaron todas las citas
que por menos urgen-
cia podían esperar.
Esas citas las hemos

ido recuperando por las tardes y aún se-
guimos haciéndolo.

LA VACUNA
Hace unas semanas comenzó la campa-
ña de vacunación de la Gripe A. ¿Se ha
vacunado mucha gente?
Todavía no tenemos datos sobre el por-
centaje de cobertura. Hay que tener en
cuenta que, en la gripe estacional, la que
se vacuna todos los años, se vacunan 6
de cada 10  casos en los que está reco-
mendada: personas mayores de 64 y a to-
das las menores de esa edad que tienen
alguna patología grave o crónica. 6 de
cada 10 teniendo en cuenta que a esas
personas se les remarca que es una vacu-
na efectiva, que la gripe es la enfermedad
infecciosa que más muertes y hospitaliza-
ción causa… También es verdad que ese
porcentaje de cobertura con la vacuna-
ción es un buen dato. Pero de la campa-
ña de vacunación de Gripe A todavía no
tenemos datos.

¿A qué personas está dirigida la vacuna
de la gripe A?
En este caso la indicación no es a todos
los mayores de 64 años, sino solamente a
aquellas personas que tienen patologías
graves o crónicas, y a diferencia del otro
caso, a las embarazadas. Un número im-
portante de vacunaciones se hizo en las
primeras semanas de la campaña, al igual
que ocurre en las de la otra gripe y poste-
riormente ha disminuido porque ya hay
muchos vacunados. 

¿Cree que los medios han influido en el
hecho de que la gente tuviera reticen-
cias a la hora de vacunarse?
Ha habido más recelo a esta vacuna que
a la habitual,  porque ha habido infor-
maciones en el sentido de que no es se-
gura. Se ha especulado mucho sobre esta
gripe, desde decir que era un invento de

alguna farmacéutica, hasta decir de todo.
Lo que es cierto es que la gripe ha existi-
do, nosotros hemos tenido casos, no de
gripe, sino de Gripe A. Por ejemplo, se
ha demostrado mediante técnicas de la-
boratorio que, de todas las embarazadas
que han tenido gripe, a las que se les ha
hecho el estudio para ver si tenían Gripe
A o no, muchas sí la tenían. La Gripe A
no es ningún invento, está ahí, existe.
No se sabía cómo iba a ser. ¿Que inicial-
mente fue muy alarmista todo lo que se

publicó? Efectivamente; la realidad es
que ha sido  una gripe más leve que la
otra. Pero tampoco sabemos cómo va a
evolucionar. Tal como sabemos que la
gripe estacional está con nosotros unas
semanas y luego desaparece, no sabemos
qué pasará en este caso. 

¿Puede haber repuntes?
No se puede rechazar esa posibilidad, pe-
ro tampoco se puede afirmar que vaya a
suceder.

IÑAKI LÓPEZ
Director del ambulatorio de Azkoitia
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Elurra
10 11

Laburrak

Elurra baldin badator, Azkoitia prest!

Eguraldi iragarpenak ja-
rraitzen dituzte Udaletik
protokoloa martxan
jartzeko. Horretarako,
Euskalmeten ematen dituen iragarpenak, irra-
tiak, eta abar jarraitzen dituzte. Iragarpenek
elurra datorrela aipatzen dutenean, hurrengo
egunean goizeko 6etan martxan jartzeko dena
prest uzten dute langileek. “Aurreko egunean
beharrezko guztia prestatzen dugu, gauean elu-
rra bota badu, goizeko 6etan lanean hasteko
prest egoteko”, azaltzen du Antonio Etxani-
zek, brigadako buruak. Hala eta guztiz ere, ira-

3 talde desberdinek leku jakin batzuk gar-
bitzen hastearen ardura daukate.

- San Martin, Floreaga, Ikastola eta
Floreaga ikastetxeko inguruetako es-
paloiak eta eskailerak.

- Anbulatorio ingurua, Altzibar, Kasko
Historikoa eta erdigunea, zubiak eta
Urola Ikastola inguruko espaloiak eta
eskailerak.

- Errepideak, bereziki San Martin, Flo-
reaga, herriari dagokion GI-631aren
zatia, Ibai Ondo, Julio Urkijo eta Al-
tzibar.

Lan horiek burutzeko honakoak dira
Udalak dituen baliabideak:

- Errepideetarako 10 tona gatz.
- Espaloietarako 5 tona gatz.
- Elurra kentzeko palaz eta gatza zabal-

tzeko gailuz hornitutako 4 ibilgailu
arin.

- 4 orga indibidual gatza zabaltzeko.
- Espaloietako elurra kentzeko 18 pala.

garpenek asmatu ez eta
elurra lehenago hasiko
balitz, eguerdian, adibi-
dez, protokoloa segi-

tuan jartzen da martxan kaleak lehenbaile-
hen garbitu ahal izateko.
Protokoloaren helburua da, elurte egoeran,
herriko egoera ahal den eta normalen aritzea.
Horretarako, espaloiak, aldapak, eskailerak eta
errepideak garbi mantentzea da helburua, jen-
dearen mugikortasuna, bai oinez, bai autoz,
ahal den neurrian erraztea. “Errepideak
garbitzeko hainbat ibilgailu ditugu, elurra

ari duen bitartean etengabe garbiketa la-
netan aritzen direnak”, azaltzen du Anto-
niok. “Azkoitiko bi irteeretako erroton-
den artean dauden bideak garbitzea da
gure lana”. Lehendabizi, herriari buelta
ematen dioten errepideak garbitzen dituz-
te, eta, pixkanaka, barrurantz sartuz joa-
ten dira, bide guztiak ongi garbituz, baita
baserrietarako bideak ere. Garbitu ahala,
gatza botatzen da izotza saihesteko. Ho-
rrez gain, baserritar bat ere aritzen da bri-
gadarekin batera lanean. Paladun trakto-
rea hartuta bideak garbitzen ibiltzen da.

Oinezkoen mugikortasuna
Espaloien kasuan, hainbat orga erabiltzen
dituzte, gatza zabaltzen joateko baita ere.
“Espaloietako elurra palaz kentzen dugu
eta baita makina txiki batez ere, metro
bateko bidea edo irekitzen duena. Ahal
dugun guztia garbitzen saiatzen gara, jen-
dearen mugikortasuna errazteko”, dio bri-
gadako buruak.

Aurrekontuak onartu dituzte

[ ]

Abenduaren 15eko udal-batzarrean onartu
ziren 2010erako Azkoitiko Udalaren aurre-
kontuak, PNV eta PSEren botoekin. PP eta
Batera abstenitu egin ziren eta ANVk kon-
tra bozkatu zuen. 2008arekin alderatuz, %14
jaitsi da eta azpimarratzekoa da gastu arrun-
ta %15 jaisten dela, jaitsiera orokorra baino
puntu bat gehiago. Guztira 27.436.000 euro
batzen ditu aurrekontuak eta  hiru lehenta-
sun ezarri dituzte. Lehenik eta behin, herri-
ko aktibitate ekonomikoa bultzatzea, kanpo-
ko inbertsioak erakarriz eta enpresa eta per-
tsona ekintzaileei aktibitatea erraztuz. Hala,
Loiola Berrikuntza Fundazioa sortuko dute
balio erantsi handiko aktibitate ekonomiko
berritzaileak sortzeko, eta Iraurgi Lantzen

El pasado 11 de diciembre, el Ayuntamiento
de Azkoitia aprobó una moción para la reha-
bilitación honorífica de los empleados muni-
cipales despedidos tras el golpe militar de
1936. Mediante esa moción, Azkoitia quiere
abrir las puertas a la memoria histórica y dar
paso a la justicia. Esa rehabilitación quiere
ser, a su vez, un llamamiento a la diversidad,
a la tolerancia, al respeto y, en definitiva, a la
democracia. Así, se ha procedido a la rehabi-

Aprobada la moción para rehabilitar 
a los empleados municipales 

despedidos en el 36[
litación honorífica del policía municipal Hi-
lario Lasa Landa, la comadrona María Salo-
mé Martínez Adrián y al veterinario José
Ucín Balenciaga, además de a otros castiga-
dos que mantenían alguna relación laboral
con el consistorio, entre los que se encuen-
tran José Larrañaga Alberdi, Antonio Beris-
tain Etxaniz, José María Garate Irureta, An-
tonio Zubizarreta Beristain, Pedro Elorza Egi-
no y Angel Juaristi Azcoitia.

Foru Aldundia Azkoitian
Gipuzkoako Foru Aldundiak Foru Aldundia
Zure Herrian izeneko ekimenaren lehen saioa
egin zuen Azkoitian abenduaren 23an Elkar-
gunean. Bertan izan ziren Gipuzkoako dipu-
tatu nagusia, Markel Olano, eta Azpiegiture-
tarako Foru diputatua eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko bozeramailea, Eneko Goia, eta
Azkoitiko hainbat elkarte eta erakundeetako
100 ordezkari ingururekin elkartu ziren, etor-
kizunera begirako arazoak eta erronkak par-
tekatzeko.
Ekimen horren helburu nagusia Gipuzkoaren
errealitatea ezagutzera ematea da, eta Aldun-
dia herrietan eta eskualdeetan egiten ari den
kudeaketa azaltzea. Horregatik, lehen aldiz

ANTONIO ETXANIZ
Brigadako burua

MANU ARELLANO
Serbitzuko langilea

Larrialdi 
protokoloa

]

Manu Arellanok ere, Serbitzu enpresako
langileak, oso ondo ezagutzen du lan hori.
“Gure lan taldeari San Martin eta Florea-
ga inguruko eremua dagozkio, inguruko
espaloiak eta eskailerak garbitzen ditugu”.
Gune altuak direnez, lan handia izaten
da elurra gogoz botatzen duenean.
“Elurtea jadanik gelditu bada, 3 ordu
inguru behar ditugu dena garbitzeko”,
azaltzen du Manuk. Hala, goizeko 9eta-
rako bizilagunek segurtasunez mugitze-
ko aukera dute. 
Lan horiek guztiak egiteko, larrialdi
mailaren arabera, 18 langileraino iritsi
daiteke lan-taldea. Protokoloan hiru
gune zehazten dira, lanak hortik haste-
ko, baina gune guztiak garbitu arte
aritzen dira. Elur gehiago botatzen ez
badu, eguerdirako herri guztia garbi
izaten dute protokoloan parte hartzen
duten langileek.  Behar izanez gero,
Udal Zerbitzuko langileak beraiekin
harremanetan jartzeko moduan egoten
dira.

Azkoitian egin den saioaren ondoren, beste
hainbat egingo dira Gipuzkoako udalerri des-
berdinetan.

eta komertzio txikiari diru-laguntzak man-
tenduko dituzte, herriko aktibitate ekono-
mikoa bultzatzeko.
Bestalde, inbertsio publikoa mantenduko da
lan-iturri bezala. Urola ikastolaren eraikuntzan,
Txalon Errekako urbanizazioan, San Jose egoi-
tzako teilatuaren konponketan eta Santa Klara-
ko kolektorearen berrikuntzan egingo dira in-
bertsioak, azken hori Ur Kontsortzioarekin el-
karlanean.
Azkenik, gastu soziala mantenduko da pertso-
na helduek eta beharrak dituztenek eragin
handiko krisi horren ondorioak ez pairatzeko.
Hori bai, laguntza horien kontrola areagotu-
ko da irregulartasunak eta errekurtsoen erabi-
lera txarrak galarazteko.

[ ]
2010. urtea elurrarekin hasi da; duela bi asteburu ia Gipuzkoa osoa zuritu

zuen elurrak. Baina oraindik eror daitezke beste elurte batzuk negu honetan.
Horregatik, elurteen aurrean gerta daitezkeen gorabeherei aurre egiteko,

Elurteek eragindako Larrialdien Protokoloa martxan jartzen du Udalak. Ho-
rren ondorioz, azken elurteak ez du gertakari berezirik sortu.
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“Lan egin dudan urteetan asko erabili
behar izan dut errepide hori. Uste dut
beharrezkoa dela zerbait egitea eta hobe-
kuntzak onak izango dira, batez ere ga-
rraioarentzat eta industriarentzat, enpre-
sek asko erabiltzen duten bidea baita.

Prozesuan parte hartzeko nahikoa jende ez zegoela jakin nuen
eta nire burua aurkeztu nuen. Denbora eta interesa neukan
eta hilabete batzuetako gauza besterik ez da izan. Dena oso
ondo antolatua egon da (bilerak, materialak…). Oso espe-
rientzia ona izan da eta beste gai batzuetara aplikatu daitekee-
la uste dut”.

35 soluciones posibles
El proyecto para la carretera GI-631 divide esa carretera en 6 tra-
mos, para los que, en total, se han presentado 35 soluciones posibles.
Todas esas opciones han sido evaluadas en un proceso de participa-
ción ciudadana para elegir las mejores soluciones y hacer propuestas
sobre ellas. Para ello se han tenido en cuenta parámetros como el
volumen de desmontes, número de viaductos, el río Urola, la vege-
tación y fauna, el paisaje, el patrimonio cultural, además del coste
económico, ambiental y las molestias para la población.

La carretera que une Azkoitia con Urretxu es una vía impor-

tante para Azkoitia por ser la vía que une a la localidad con

el Alto Urola y Goierri, dándole acceso a la N-I. Esa carrete-

ra, muy marcada por la orografía del valle, soporta a diario

un tráfico denso y pesado que hace de ella un vía a veces

lenta para el tráfico. Por todo ello, el proyecto para el nue-

vo trazado de la GI-631 pretende hacer de esa carretera una

vía fluida y que permita a Azkoitia entrar en la denominada

Rotonda de Gipuzkoa.

Participación ciudadana
13

Participación ciudadana
12

Situación actual
En la actualidad, este tramo de carretera es muy sinuoso y tiene nume-
rosas curvas. Casi la totalidad de los 13 kilómetros que van desde Az-
koitia a Urretxu están encajonados entre el monte y el río, con curvas
que dificultan los adelantamientos. A diario, circulan por esa carrete-
ra alrededor de 4.300 vehículos, y gran parte de ellos son vehículos pe-
sados. La mejora del trazado de la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu es
de gran importancia para la red vial de Gipuzkoa, dado que es un ele-
mento de conexión del interior del territorio (Azkoitia y Azpeitia)
con la parte sur del territorio.

[ [

Las soluciones elegidas

Cada vez más cerca del nuevo trazado de la GI-631
Dirección Azkoitia-Urretxu

Tramo 0
(Desde la salida del pueblo hasta Etxesaga Etxea)
Desde la variante de Azkoitia, antes de llegar a la roton-
da de Altzibar,  la carretera sigue por detrás del Polígono
Ugarte hasta enlazar con la carretera actual a la altura
donde se sitúa Hierros Azkoitia; esta parte sería la conti-
nuación de la variante. En el cruce de Elosua, en vez de
una rotonda, la propuesta ciudadana plantea incorporar
otro carril para facilitar la entrada a ese cruce.

Tramo 1
(Desde Etxesaga Etxea hasta la regata de Igaran)
Siempre dejando el bidegorri a la izquierda, continúa
por la carretera actual a excepción de dos túneles pro-
yectados a la altura de Igara Berri y Ezkida, suprimien-
do varias curvas del trazado actual.

Tramo 2 
(Desde la regata de Igaran hasta Aizpurutxo)
El trazado propuesto pasa por primera vez a la izquierda del
bidegorri en este tramo, en el que se propone incorporar
un túnel y ampliar la carretera mediante desmontes.

Tramo 3
(Barrio de Aizpurutxo)
En este tramo, la prioridad ha sido evitar pasar por el
barrio, de manera que el trazado propuesto rodea Aiz-
purutxo por la derecha, por detrás de la iglesia. Esta so-
lución permitiría adecuar la zona a la vida del barrio
(poner aceras, etc.).

Tramo 4
(Desde Aizpurutxo hasta la cantera)
Un viaducto y un túnel hacen más directa esta parte
del trazado.

Tramo 5
(Desde Ursalto baserria hasta el barrio Aginaga)
La prioridad de este tramo es el de evitar la zona de la
cantera (zona fría, húmeda y con polvo que dificultan
la conducción). Por ello se propone bordear esa zona
dejándola a la derecha y seguir por la carretera actual,
ampliada mediante desmontes.

De las soluciones aportadas para esos seis tramos, dos
han sido propuestas por los ciudadanos participantes
en el proceso, combinando varias soluciones existentes
o proponiendo nuevas alternativas. El trazado propues-
to tendía un coste de entre 110-120 millones de euros
aproximadamente.

[ [

Partaidetza prozesuaren garrantzia
Gipuzkoako Diputazioak 2009ko martxoan onartu zuen GI-631 errepidea hobetzeko aurreproiektua. Horren ondoren, par-
taidetza prozesu bat jarri zen martxa, herritarrek iritzia eman eta proposamenak egite. Antzuola, Azkoitia, bergara, Urretxu
eta Zumarragako 50 pertsonek Diputazioaren proposamenen eta udal, talde eta bizilagunen 7 ponentzien inguruan ezta-

baidatu zuten. Abenduaren 16an prozesu horren emaitzak aurkeztu zituzten Gipuzkoako Foru Aldundian.

Partaidetza taldean parte hartzeko pertsonak zoriz aukeratu
ziren GI-631k zeharkatzen dituen herrietatik, eta norbera-
ren erabakiz prozesuan parte hartzeko aukera eman zuten
baita ere. Azkoitia, Urretxu eta Zumarragan lan horiek era-

PATXI LARRAÑAGA
72 urte, jubilatua.

gin handiagoa izango dutenez, hango herritarrek taldearen
%75 osatu dute, eta Antzuola eta Bergarakoek gainontzeko
%25. Azkoititik 15 pertsona aritu dira, horien artean Patxi
Larrañaga eta Aitor Errazu.

“Asko erabili dut errepide hori eta uste
dut beharrezkoa dela hobetzea. Errepide
zaila da, trafiko geldoa duena… Gainera,
seguruak ez diren hainbat bidegurutze ditu
eta Aizpurutxoko auzoak soluzioa bat be-
har du, ez baita bizilagunentzako segurua.

Partaidetza prozesua oso ondo antolatua egon da eta onurazkoa
izan dela uste dut, irtenbideen artean denetarik aukeratu dugu-
lako: Foru aldundiak aurkeztutako soluzioak, ponentzietan aur-
keztutako beste batzuk eta guk, herritarrek, proposatutako beste
batzuk. Herritarrengan eragina duten beste gai batzuekin gauza
bera egin daitekeela uste dut”.

AITOR ERRAZU
38 urte, mantentze arduraduna.

Azkoitia-Urretxu
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Badira lau urte Azkoitia utzi eta Mexi-
kora joan zinela. Zein izan zen hara jo-
ateko arrazoia?
Bikotekideari han eskaini zioten lana eta
hara joan ginen. Nik hemendik nire
ikerketa proiektua eraman nuen, tesina
moduko bat, pinturari buruzkoa. Inguru-
ne teknologikoak pinturan zein eragin
duen aztertzen zuen. Han, graduondoko
eskolan sartzeko aukera izan nuen. Be-
randuago, Iberoamericana unibertsitate-
an euskal kultura eta euskara irakasle la-
netan aritzeko aukera izan nuen eta
gaur egun horretan nabil. Oso
esperientzia polita da. 

Ba al dago Mexikon
euskarari eta Eus-
kal kulturari bu-
ruzko interesa?
Orain lau irakas-
le gaude, lau
ikastaro des-
berdin ema-
ten eta lau-
rak osatzen
dira. Kon-
tuan
izan 20
milioi
biztan-
leko hi-
ria dela
Mexiko
D.F.. Propor-
tzionalki, interesa
badagoela uste dut.

Mexikora joan nintzen pertsona eta
artista moduan aberasteko, hazteko eta
bizitzeko beste modu batzuk ezagutzeko

“ “

Azkoitiarrak
14

Azkoitiarrak
15

Duela lau urte Atlantikoaz bestaldera
abiatu zen Gorka Larrañaga, Mexikora
hain zuzen. Egoera pertsonalak eraman
zuen haraino, baina bere bizibidean au-
rrera egiteko aukera zabala aurkitu
zuen han. Izan ere, margolaria da Gor-
ka eta Mexikon garatzen du egun bere
artea. Gabonetan bisitan izan da Azkoi-
tian, eta berarekin hizketaldi txiki bat
izateko aukera izan dugu.

Sarritan etortzen al zara Azkoitira bisitan?
Joan zinenetik aldatuta ikusten al duzu?
Urtean behin etortzen saiatzen naiz, fa-
milia ikusteko eta lotura ez galtzeko he-
mengo kulturarekin. Batez ere, urbanisti-
koki oso aldatuta ikusten dut, baita gizar-
te aldetik ere.

Herritik urrun egoteak ez du erraza
izan behar. Herrimina sentitzen al du-
zu? Bueltatuko al zara Azkoitira epe
motzean?
Herrimina, bai noski! Ez naiz inoiz lo-
tuegia izan, baina kanpoan zaudenean
hori sortzen da. 2010 han botako dudala
pentsatzen dut. Ikusi egin behar. Egia
esan, geroz eta mexikarragoa naiz. Ber-
tan proiektuak eta abar ateratzen zaizkit,
ez bakarrik Mexikorako, baita beste he-
rrialde batzuetarako ere. Gainera, Ipar
Amerika ere hor dago eta horrek era-
kartzen nau. Han aurkitu dudan mun-
dua, profesionalaz ari naiz, Euskal He-

rriak ez du eskaintzen. Hemen kultu-
raren esparrua oso ondo babes-

tuta dago, baina pintura mun-
duan ez da leku erraza, baina
bere txikitasunagatik, ez bes-
te gauza bategatik; ez dago
bildumagilerik, artelan
merkatu zabal bat… De-
na oso instituzionaliza-
tua dago. Mexikok bes-
te bide bat hartzeko
aukera eman dit.

Zeintzuk dira au-
kera horiek?
Mexiko horren
da handia, dene-

tarako jendea da-
goela. Proportzio-

nalki, artean intere-
satua dagoen jende

gehiago dago, galeria
gehiago. Gainera, na-

zioarteko proiekzioa du.
Han, nire lana bildumagi-
le batzuk jarraitzea lortu
dut, baita beste era bateko

artea egiteko aukera ere, ka-

GORKA LARRAÑAGA
Margolaria

lean adibidez. Ez dut esaten hori he-
men egin ezin daitekeenik (egiten due-
nik badago) baina niri Mexikok eman
dit aukera hori, horregatik nago han.

Kultur desberdintasuna
Oso desberdina al da hango eta hemen-
go bizimodua?
Bai, guztiz desberdina. Mexiko oso hiri
zatarra da, handia, eta hiriaren barnean
beste 20 egongo balira bezala. Egunero-
kotasunean nahiko gogorra egiten da, hi-
rugarren munduko hainbat ezaugarri bai-
titu oraindik: oso zikina da, gauza publi-
koak ez dira zaintzen... Baina beste gauza
batzuekin konpentsatzen du. Horregatik
daramatzat han lau urte! Hemen berriz bi-
zi kalitatea oso ona da. Orain estimatzen
dut batez ere. 

Nola ikusten gaituzte mexikarrek euskaldunak?
Nik batik bat taxilariekin hitz egiten dut
hortaz, taxietan denbora asko pasatu be-
har izaten baitut. Nik beti euskalduna

naizela esaten diet. Hasieran ez dute ongi
kokatzen, baina azalpenak ematen dizkiezu-
nean, segituan “Ahí está la ETA!” esaten
dute. Baina azalpen gehiago ematen badiz-
kiezu segituan lotzen dituzte futbola eta
abar. Ni hemengo kultura desberdintasuna,
lurraldearen berezitasuna, azaltzen saiatzen
naiz. Oro har, euskalduna ongi kontsidera-
tua dago, ez zelako oso komunitate suntsi-
tzailea izan Mexikon.

Eta haiek? Hara joan baino lehenago ze-
nuen iritzi bera al duzu mexikarrei buruz?
Hasieran, kulturalki lotura bazegoela iru-
ditzen zitzaidan. Hasieran. Baina lau urte
eta gero jauzi kulturala izugarria dela kon-
turatzen naiz. Tratu pertsonalerako askoz
errazagoa da han, askoz adeitsuagoak dira.
Hemen oso gogorrak gara tratuan. Baina,
bestalde, hemen jendeak ez dauka gezurra
esateko ohiturarik. Han, ez dut esango ge-
zurretan aritzen direnik, baina esaten de-
nak beti du bigarren esanahia, gauzak ez
dituzte  zuzenean esaten. Alde horretatik,

“Mexikon nire lana bildumagile batzuk jarraitzea lortu dut, 
baita beste era bateko artea egiteko aukera ere”

Beste alor batzuk lantzen dituen arren,
pintoretzat du Gorkak bere burua. Ar-
gi dauka gaur egungo pinturak ebolu-
zionatu egin behar duela eta beste me-
dioekin harremanetan jarri behar dela.

Bere interes na-
gusia jendearen-
gana iristea da,
eta horretarako
jendearen kodigo
kulturalak kon-
tuan hartzen ditu
beti. Pintura mi-
hisetik ateratzen
saiatzen da, espa-
zio publikoetan
interbenitzeko eta
harekin harrema-
na sortzea. “Nere
utopia da nire ar-
teak jendearen-
gan hausnarketa

minimoa sortzeko, bizi dugun
errealitate faltsu hau kuestiona-
tzea. Hori artearen bidez lortzen
bada, handia litzateke. Ez da,
baina, gauza erraza”. Hala eta
guztiz ere, zera onartzen du barre
artean: “beste edozein artistak
bezala, sekulako egoa daukat, eta
nahiko nuke jendeak nire lana
estimatzea”.
Gertueneko proiektuen artean,
hiru aipatu daitezke. Lehena
Mexikon bertan izango da, tal-
deko erakusketa batean. Ondo-
ren Santiago de Chilen egongo
da, han galeria baten jabeak be-
re lana ikusi eta han erakustea
eskaini baitio. Eta irailean Pe-
ñafielen, Espainian, izango da.
Hango gazteluan erakusketa bat
eta herrian zehar instalazio bat
muntatuko ditu.

Hausnarketa sortu nahi duen pintura

kostatu egin zait Mexikon integratzea bai-
na eskertzen da adeitasuna.  Orain hemen
gogorra egiten  zait tratu pertsonala.

Ba al duzu Mexikon dauden beste eus-
kaldun batzuekin harremanik?
Bai, baina ni ez Mexikora joan euskaldu-
nekin egoteko. Noski, euskaldun bat ba-
dator, gustura egoten naiz harekin,  baina
Mexikora joan nintzen pertsona eta ar-
tista moduan aberasteko, hazteko eta bi-
zitzeko beste modu batzuk ezagutzeko. 

Mexikok aldatu egin al zaitu?
Lau urte eta gero, ni jadanik ez naiz Me-
xikora joan zen Gorka. Ez naiz mexika-
rra, eta ez naiz inoiz izango, baina neure
barruan kodigo kultural asko mexikarre-
nak dauzkat. Horrek beste objektibota-
sun bat ematen dit hemen gertatzen de-
na ikusteko. Oso politikoak garela uste
dut. Politika leku guztietan dago, harre-
man guztietan, denbora guztian zehazten
egon behar duzu, esaten duzuna kontuz
esaten. Horrek egunerokotasuna gehiegi
markatzen duela uste dut, eta nekagarria
egiten zait. Horrekin lotuta, nahiko nuke
hemendik pare bat urtera proiektu bat
garatzea, bertako kanpotar baten ikuspe-
gitik nola ikusten dudan guzti hau.

Mexikon bizi den azkoitiarra
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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 08 02 95
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

2010eko ur tar r i la   20agendaAzkoitiko
URTARRILA

28 On Bosco festa ospatzeko asmoz, Floreaga
ikastetxeko umeei zuzendutako antzerki-obra
Baztartxo antzokian arratsaldeko 15:30ean.

29 Baztartxo antzokian, 22:00etan. Zine Foru-
ma.

30 Dirección Obligatoria taldearen kontzertua he-
rriko enparantzan 23:00etan.

Azkoitian izandako A Gripea
kasuak nahiko arinak izan
dira.

A Gripea 6-7
Margolari azkoitiarrak lau
urte daramatza Mexikon
bere artea lantzen.

Gorka Larrañaga 10-11
Azken urteetan 
hainbat lan egin dira 
uholdeak saihesteko.

Uholdeak 4-5

Nepaleko haur eta emakumeen
hezkuntzan laguntzen

OTSAILA

12, 13 IHAUTERIAK.

12 IX. BIDAI TERTULIA 19:30ean Kul-
tur Etxean. India Iparraldea Martin
Jaujaren eskutik: Ladak eta Ganges.

26 Kultur Etxean, 22:00etan Erniarraitz
Bertso Elkarteak antolatuta Bertso
saioa. 

Baztartxo antzokian, gaueko
10etan, Txalo Produkzioak-en
eskutik, “Ate Joka” antzezlana.

Neil Simonen La extraña pareja
komedia ospetsuan oinarrituta.
Bi lagunen elkarbizitza kontatzen
digu. Joxemai, dibortziatua,
orain arte bakarrik bizi izana; bi-
zitzako bizio guztien zalea. Eta
Andrex, betiko laguna, ezkondua
eta dibortziotzekotan; maniati-
koa, garbizalea, obsesiboa... El-
karbizitza honek egoera komiko
eta barregarriak, tristeak eta
mingarriak azalduko dizkigu.

Urtarrilaren 23an
Martxoak 3 de marzo
Apirilak 16 de abril

Maiatzak 10 de mayo
Ekainak 11 de junio

Maiatzak 15 de mayo
Ekainak 30 de junio

Urriak 1 de octubre
Azaroak 10 de noviembre
Azaroak 2 de noviembre

Abenduak 3 de diciembre

BANKETXEETAN 
DOMICILIADOS

Martxoak 22 de marzo

Ekainak 1 de junio

Ekainak 16 de junio

Urriak 20 de octubre

Azaroak 16 de noviembre

Tasa eta zergen egutegia
Calendario fiscal
- 2010ko IBILGAILUEN gainezko udal zerga 
Impuesto municipal de Circulación de 
vehículos de 2010.

- 2009ko Hilerria
Cementerio de 2009.

- ONDASUN HIGIEZINEN gaineko 
zerga LANDALURRA, eta ondasun 
higiezinen gaineko zerga HIRITARRA 2010
Impuesto sobre bienes inmuebles RÚSTICA Y
URBANA 2010.

- 2010ko J.E.Z. gaineko zerga 
Impuesto sobre ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

- 2010 ko IBILGAILUEN SARRERA 
ENTRADA DE VEHÍCULOS.
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