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Eskola Profesionala: 50 urte
bailarako gazteak prestatzen
eta enpresak hornitzen

Urteurrena 13
EHUren Udako Ikastaroen
baitan, Intsausti Jauregian
eskainiko da “Ilustrazioa eta
bere legatua” ikastaroa.
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Elkargunea urtebete eta gero
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Los patronos de la Fundación
Antonio Oteiza acaban de
aprobar el ejercicio del último
año, así como el plan de 
acción previsto para el 2010 
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Pello La
Elkarguneare

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

Udaberriko usain 
eta kolore berriak

Eguraldi onak aldartea aldatzen digu. Udaberriko

haize berriak iristearekin negua atzean uzteko ordua

da. Aldartearekin batera aldatu da paisaia. Berdetu

egin da. Eta Azkoitian bada non gozatu eguzkiaz. 

Elkargunea
egun 

Ekainak 11, os
Igerileku estaliga

IREKIERA
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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

Laburrak

Kirola, Kultura eta aisia
• Elkargunea urtebete eta gero

Aisia
• Eskaintza Zabala. Uda badator

9

10-13

14-15

Elkarguneak, kirola, kultura eta aisia elkartzen di-

tuen guneak ateak zabaldu zituenetik urtebete pa-

sa da jada. Hasera zalapartatsua izan bazuen ere

gaur egun 2000 bazkidetik gora ditu eta datuen ara-

bera bere egunez eguneko erabilpena hirukoiztu

egin da. Erabiltzaileen ahotik entzun dugu oso gus-

tura aritzen direla bertan, darabiltenek hala diote

eta goraipamen ugari jaso ditu 2009ko udatik hona.  

Ugarte-Igaran igerilekuek izan zuten arrakasta ikara-

garria izan zen. Bertako erabiltzaileen datuek zioten

34.000 erabiltzailetik gora izan zituela. Ekainaren 11n,

ostiralean, irekiko dituzte ateak berriro Ugarte Igarako

igerilekuek udako denboraldiari hasera emateko. Da-

goeneko herritar asko hurbildu da udarako bonoez

eta Elkarguneak udarako antolatuko dituen ekintzez

galdezka. Izan ere uztailerako hainbat ekintza antola-

tu baititu elkarguneak. Azkoitian aurreko urteetan es-

kaini izan ohi diren ekintzez gain aurtengoan Elkargu-

neak bereak propioak eskaintzera baitator. 

Elkarguneak azkoitiarroi eta bertara hurbiltzen di-

ren kanpotarrei uda ezberdina bihurtu baldin badi-

gu, urtaro guztiak ezberdin egiteko asmoa du, egu-

nez egun bere zerbitzua zabaltzen ari den zentrua

baita, bai kirol arlotik eta baita kultura aldetik ere,

ikastaro ezberdinak eta era askotako ekintzetarako

gelak erabilgarri ipiniaz. Elkargunea oraindik jende

askorentzat kiroldegia baldin bada ere, esan beha-

rra dago kultura arloan ere zenbait talde ari dela

bertan lanean. Besteak beste, margolaritzan, saloi-

ko dantzetan saiatzen, makilaia tailerrak egiten; he-

rriko kultur arloko talde batzuk ere egin dute bertan

beren saiorik.

Helduen heziketa eskola, HHE-EPA-z ezagutzen

den eskolak ere Elkargunean du bere egoitza egune-

roko erabilpen oparoarekin, eta oraindik orain eto-

rri da KZ-gunearen egoitza ere Elkargunera, bere-

tzako propio prestatu den espazio batera. 

Bestalde iazko urrian pasa zen Abarketatxo ludoteka

Elkargune eraikinera eta honek ere berehalako arra-

kasta izan zuen, zerbitzua guztiz beteta gelditu zela-

rik. 

Bertan era hezitzaile batean ematen dituzte ekime-

nak aurrera, hezitzaileekin lagun artean jolasean go-

zatuz eta konturatu gabe ikasiaz. Gazteen Artxamen-

di topalekuaren bidez ere noiz nahi erabiltzen dituzte

Elkargunearen espazioak, hilero garatzen diren pro-

grama ezberdinetan, hainbat ekintza egiteko leku ezin

hobea eskaintzen baitie Elkarguneak.  

Herriko hiru ikastetxeek beren Gorputz Hezkuntza

garatzeko egunero erabiltzen dituzte Elkarguneko ki-

rol instalazioak. Plazaondo elkarteari eta Udalari es-

ker gure gurasoek ere badute beren jarduera propioa

garatzeko aukerarik. 

Elkarguneko erakustokia ere bertan da, beheko solai-

ruan, bere sarrera zuzen eta guzti. Arlo askotako era-

kusketak ipintzeaz gain, hainbat bilera edota hitzaldi

ere egiteko moduko espazioa da, eta egon da bertan

proiekziodun bilera eta hitzaldirik ere. 

Eraikinean bertan, Aita Madinabeitia plazan, Belarra

jatetxea dago kokatuta. Oraindik orain, munduko 50

jatetxe onenetan sartu da bere sukaldea. Mexikoko Bi-

ko jatetxea Bruno Oteizaren sukaldaritzaren bidez

sartu da aurreko postu horietan. Dihoakiela hemen-

dik nire zorionik beroena bai Mexikoko Bikori, bai

Brunori eta baita Elkargunean kokatua dagoen Bela-

rra jatetxeko langile eta jabeei ere, nola ez. 

Amaitzeko Elkargunean, aisia, kirola eta kultura uz-

tartzen dituen eraikin dotore eta erabilgarri honetan,

nahiz igerian, taichi egiten, aurreskuaren lau-arinak

hobetzen, Afrikako erritmoak lantzen, Otsagiko ipuin,

ikuskizun, entzunaldi edo agian Zuberoako, Kath-

manduko,  Jaipureko, Tiareteko edo Cancuneko jakien

platerak dastatzen  elkartuko garelakoan agurtzen

zaitut. 

Aurkibidea

Pello Larrañaga Axiri
Elkargunearen arduraduna

Editoriala

Kultura
• La andadura oteiziana desde Azkoitia

Erakusketa
• Pilota. Sehaskatik mundura

Urteurrena
• Eskola Profesionala. 50 urte Bailarako gazteak hezten
eta prestatzen

4-5

6-7

8

Azkoitiar guztien esku dago

@

Elkargunea, egunez
egun gehiago

Ekainak 11, ostirala
Igerileku estaligabeen 

IREKIERA!
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Fundazioak berriki onartu du 2010erako aurrei-

kusitako ekintza sorta. Eskubete proiektu duzue.

Hala da. Antonio Oteizaren espirituari eutsiz,
artea, giza baloreak, abentura eta ekintzaile
izaera uztartzen dituzten proiektuak sustatu
nahi ditugu aurrera begira ere. Oteizaren obra
zabaltzeaz gain, bertako artisten eta abentura-
zaleen bitartekari izateko jaio zen Fundazioa
eta bide horretan gure esku dagoen guztia egin
nahi dugu. Azkoitiko eta bailarako artistei bere
bidea egiten lagunduko die Fundazioak.

Krisiak krisi, kultura babestea lortu du Fun-

dazioak.

Fundazioa Udaletik sortutako ekimena izaki,
ezinezkoa zatekeen ekimen pribatuaren esku-
hartzerik gabe, aurrera egitea. Altuna y Uria,
Luciano Soraluze eta Serbitzu enpresak hasie-
ratik sinetsi dute proiektu honetan eta leial
eusten diote hartutako konpromisoari. Funda-
zioaren legeak erakusten duen moduan, fun-

dazioen parte diren enpresek abantailak
ere badituzte. Egia da halere, erakunde
publikoen eta pribatuen arteko elkarla-
na enpresa munduan sarri eman ohi
da, baina herri mailan, Fundazioa ere-
du da horretan. Eskerrak eman behar
zaizkie, bestela hainbat kultur ekimen

berezi bertan behera geratuko bailira-
teke. 

Fundazioaren lehen-

tasunetako bat gai-

nontzeko museo

eta kultur era-

kundeekin ha-

rreman sare

sendo bat

lortzea da,

ala?

Kultura
4

Bai, noski. Fundazioaren helburu nagusia
da Oteizaren obra eta pentsamoldea eza-
gutaraztea mundu zabalean. Horretarako,
hemen iaz ikusgai egon zen Oteizaren era-
kusketa ibiltari bihurtu nahi dugu, Donos-
tian, Bilbon eta Gasteizen ere ikusteko au-
kera egon dadin. Halaber, beste museoe-
tan bisitatu ahal izan diren erakusketa eta
bildumak Azkoitira ekartzeko aukerak lan-
du nahi ditugu. Hartu-eman sendo bat
eratzea, denontzat da mesedegarria. Ho-
rren adibide da Elkargunean maiatzean
ikusgai egon den “Euskaldunen Pilota Jo-
koa” erakusketa. Bilboko Euskal Museotik
AEBtara eraman aurretik, Azkoitian goza-
tu ahal izan dugu. Eta ziur naiz horrelako
pagotxak gehiagotan izango ditugula.  

Lope de Olano nabigatzailea da 2010eko

beste protagonistetako bat Fundazioa-

ren ekintza programaren baitan.

Bai. Jende askok oraindik ez dakien arren,
Lope de Olano nabigatzaile azkoitiarrak
aurkitu zituen Kolonbiako Santa Catalina,
Providencia eta San Andres irlak. Aurten,
aurkikuntza haren 500. urteurrena ospatu-
ko dugu Azkoitian, besteak beste, liburu
baten argitalpenarekin. Azkoitiko belau-
naldi berriek jakin dezatela zer nolako
pertsonaiak eman dituen herri honek!

Fundazioa turismoa erakartzeko tresna

ere bada. Zer egin da edo egingo da ildo

horretan?

Noski. Fundazioa erakunde dinamikoa eta
irekia da eta hala nahi dugu izatea. Euska-
lerriaren Adiskideen Elkartearekin, adibi-
dez, hitz egiten ari gara eta baditugu pro-
duktu turistiko bihur daitezkeen bitarteko-
ak. Iraurgi Lantzen garapen agentziarekin
ere elkarlana erabatekoa da. Hor dago Ig-
naziotar Lurraldea proiektua, urrian ehun
urte beteko dituzten Euskal Jaiak, Parro-
kiaren V. mendeurrena, Gipuzkoako Batzar
Nagusiak Azkoitian, e.a. 

LA FUNDACIÓN ANTONIO OTEIZA

JUAN BAUTISTA MENDIZABAL
Antonio Oteiza Fundazioaren zuzendaria

Antonio Oteiza Fundazioak urtarrilean
izendatu zuen, aho batez, Juan Bau-

tista Mendizabal erakundearen zuzen-
dari. Ordutik buru-belarri dabil han-
hemenka beste museoetako ardura-
dunekin harremanetan, hainbat argi-
talpenen koordinazio lanetan, eta An-
tonio Oteizaren obra ezagutarazteko

bidezidor berriak aztertzen. 

La andadura oteiziana
desde Azkoitia

“Fundazioak
Azkoitiko eta

bailarako artista
berriei bere
bidea egiten

lagunduko die”
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Los patronos de la Fundación Antonio Oteiza acaban de aprobar el ejercicio del último año, así co-
mo el plan de acción previsto para el 2010 con el fin de difundir y poner en valor la figura del ar-

tista. Una labor caracterizada por la colaboración público-privada que se da en la Fundación. 

Azkoitiko Antonio Oteizaren erakusketa
hiru hiriburuetan ikusi ahal izango da

Se está negociando la posibilidad de trasladar
la exposición de Antonio Oteiza para que se
pueda ver en las tres capitales vascas. El direc-
tor de la Fundación, Juan Bautista Mendizabal,
está manteniendo reuniones con los responsa-
bles del Museo Vasco y el Museo Sacro de Bil-
bao, así como con los gestores de la sala Kutxa
de Donostia o el Artium de Gasteiz. Depen-
diendo de las programaciones de cada sala, las
exposiciones se trasladarían el año que viene. 

Antonio Oteizaren izena eta izana, Mexikoko
Vicente Fox Fundazioaren erakusketan 

Gorka Larrañaga artista azkoitiarrak berriki
erakusketa bat aurkeztu ahal izan du Mexiko-
ko presidente ohi Vicente Foxen Fundazioan.
Harako, hain justu, Antonio Oteiza Funda-
zioari material eskaera egin zion Larrañagak
eta beraz, Atlantikoaren beste aldean Oteiza-
ren lana hobeto ezagutzeko aukera izan dute. 

ASIER ARANBARRI URZELAI
Azkoitiko alkatea

ERAKUSKETAK

El azkoitiarra Lope de Olano,
descubridor de Santa

Catalina, Providencia y San
Andrés en Colombia

Aurten Azkoitiak Lope de Olano-
ren aurkikuntzaren 500. urteurre-
na ospatuko du. Nabigatzailea Azkoitian jaio
zen 1480 inguruan. Juan de Olanoren semea,
Colonekin bidaiatu zuen hirugarren bidaian.
Berak aurkitu zituen Kolonbiako Santa Catali-
na, Providencia eta San Andres irlak. Pertso-
naia hau ezagutarazteko asmoz, Antonio
Oteiza Fundazioak Lope de Olanoren historia
eleberri modura jasotzen duen liburu bat ka-
leratuko du. Edward Rosset da autorea eta Ed-
hasa etxeak argitaratuko du.  

ARGITALPENAK
”Vía lucis”, catálogo de una de

sus últimas obras
Antonio Oteiza Fundazioak “Vía Lu-
cis” argitalpenaren koordinazioa eta
argitalpena sustatu du, Antonio
Oteiza berarekin eta Nafarroako Go-
rraizko domingotarrekin elkarlane-
an. Oteizaren azken obretako baten
katalogoa da.

“Árbol de Sinople” 
Manu de Ordoñana goitizenarekin, Manuel
Vázquezek (Donostia 1940) idatzi duen “Árbol
de sinople” liburuaren aurkezpena Azkoitian
egin da, Antonio Oteiza Fundazioa tarteko.
XVI. mende amaierako Gipuzkoan girotutako
eleberri historikoa da. Protagonista nagusiak
Mutrikuko Berriatu etxeko oinordekoa, Ysabel
de Lobiano, eta Azkoitiko Ydiaquez etxeko
maiorazgoa, Pedro de Ydiaquez dira.

GIZA BALOREEN AITORPENA

Ekintzaileen saria
Fundazioaren espirituari jarraituz, giza baloreak
sustatzeko helburuarekin, iaz lehenengo Ekin-
tzailearen Saria eman zen. ETAk erail zuen Inaxio
Uria zenaren izenean, haren
familiak jaso zuen haren
ekintzaile izaera omentze-
ko, giza eta ekintzaile
baloreetan sustatzen
baita Fundazioa.
Aurten, bigarren
edizioa izango da.

“Antonio Oteiza Fundazioa bide onetik
doa. Krisi garaietan, normalki kulturari
egiten zaio minik handiena eta kasu ho-
netan, ekimen publiko-pribatuari esker,
lortu da ibilbide on batetik joatea”.

“El arte es un vehículo para trans-
mitir valores. El público, a través de
la imagen, de la estética, lee el
pensamiento. Es un vehículo para to-
do lo que es la aventura, para to-
do lo que es subir un peldaño, pa-
ra la ascensión humana”. 

ANTONIO OTEIZA
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Erakusketa
6

Antonio Oteiza Fundazioaren eskutik etorri da

“Euskaldunen pilota jokoa” erakusketa Azkoi-

tira. Gipuzkoan ezin izan da beste inon ikusi,

Elkarguneako aretotik zuzenean AEBtako Ida-

ho estatura daramatelako, hango Boise hirira,

hain zuzen. Aurretik, Bilboko Euskal Museoan

egon da ikusgai. Erakusketa aitzakia borobila

izan da pilotariak, pilotazaleak eta pilota mun-

duan dabiltzanak elkartzeko. Besteak beste,

Miguel Gallastegi, Luciano Juaristi, Atano

X.ena, eta Modesto Andueza, Andueza III.ena.

pilotari ohiak. Halaber, Xabier Euzkitze komu-

nikatzailea edota Euskadiko Pilota Federazio-

ko Kepa Arroitajauregi.

Sehaskatik
mundura

PILOTA

Maiatzaren 31 arte, ikusgai dago Elkargu-
nean “Euskaldunen Pilota Jokoa” erakuske-
ta. Bilboko Euskal Museotik Estatu Batue-
tako Boise hirira eraman aurretik, Azkoitian
geldialdi bat egin du. Pilota mundua oso
hurbiletik bizi duten askoren topaleku bi-

hurtu da erakusketa.

Erakusketak pilotaren alde guztiak biltzen

ditu. Pilota jokoak Euskal Herriari eman

dion aberastasunaren isla da, argazki, faksi-

mil eta joko-tresnen bidez. Halaber, eskula-

rrua, pala, xarea eta saskia bezalako elemen-

tuak ezagutzeko parada aproposa eskain-

tzen da. Maiatzaren 31 izango da erakuske-

taren azken eguna. 

Azkoitia pilotaren sehaskatzat hartu izan da

eta horrelako ekimenek pilota munduareki-

ko eraikita dugun zubiari tinko eusten la-

guntzen dute.

Entre la tradición y el cosmopolitismo

La pelota es en Azkoitia el símbolo de fusión

entre la tradición, que nos lleva a los orígenes

del deporte con relevantes figuras,  y la moder-

nidad, atribuida a los Frontones Jorge Oteiza y

más concretamente, el proyecto Pilotartea. La

pelota, se convierte así, en icono de nuestra

identidad, una identidad abierta al mundo,

deseosa de darse a conocer, dar y recibir. De

cuna de pelotaris, Azkoitia ha de pasar a ser el

referente estético de la pelota. Una realidad

culminada para el Ayuntamiento de Azkoitia,

aunque con una puerta abierta a la creación

de un Centro de Interpretación de la Pelota,

que puede ser viable en un futuro. 
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La exposición “El juego vasco de la pelota”
se completa con la proyección de un docu-
mental, dirigido por Alaitz Arenzana e Ire-
ne Larrañaga y que fue ganador en su cate-
goría en el Festival Internacional del Au-
diovisual sobre Patrimonio en la edición de
2009. El fallo del jurado calificó el trabajo
de “espectacular, hiperrealista y convicen-
te”. Y es que cumple su función informativa
y educativa “alcanzando un nivel de calidad
estética que lo convierte en una produc-
ción para ser vista por puro placer”. 

7
Erakusketa

“Erakusketa bitxia da,
xumea eta polita. Batik bat, aintzinako tra-
mankuluak daudelako ikusgai. Ohituta gaude
gaur egun erabili ohi ditugun gauzetara, baina
kuriosoa da takoak gordetzen zituzten kaxak
edota kartelak ikustea. Lehengo eta oraingo
pilotaren arteko kontrastea ondo jasotzen da”.

KEPA
ARROITAJAUREGI
Euskadiko Pilota
Federazioko 
koordinatzailea

katik
dura

“Oso ondo egindako
erakusketa da. Azkoitia beti izan da pilota le-
kua eta horrelako gauzak egiten jarraitu behar
da. Pilotaren inguruko edozein ekintza ongie-
torria izango da”.

MODESTO
ANDUEZA
“ANDUEZA III.ENA”
Pilotari ohia “Pilotarekin lotutako

edozer bada, balekotzat
eman behar da. Pilota

bultza beharra dago zeren aspaldian ez da inor
atera, nahiz eta herrian horretarako giroa egon
badagoen. Ondo datozen gazteek, jauzia emate-
rako orduan, ez dute ematen. Sakrifizio kontua
da. Gaurko gazteak asko kostata sakrifikatzen di-
ra eta gure garaian, berriz, hori normaltzat har-
tzen zen”. 

LUCIANO JUARISTI
“ATANO X.ENA”
Pilotari ohia

[ El documental que acompaña la exposición, Premio FIAMP 2009

[

Miguel Gallastegui con la directora del Museo Vasco
de Bilbao, Amaia Basterretxea.
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Azkoitiko Eskola Profesionala 1959ko urrian jarri zen martxan Aita Madinabeitia jesuitaren gidaritzapean, “Escuela Profesional San Ig-
nacio de Loyola” izenarekin. Urteurrena ospatzeko hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Berriki aurkeztu dute zentroaren ibilbidea laburbi-

tzen duen liburua. Halaber, maiatzaren 30era arte, Torrezuri aretoan argazki eta dokumentu erakusketa egongo da ikusgai. 

50 urte Bailarako gazteak hezten 
eta prestatzen

JUAN IGNACIO
LARRAÑAGA
Urola Ikastola
Azkoitia-
Azpeitia BHI

Urteurrenak hausnarketarako aproposak

izan ohi dira. Zeintzuk dira esku artean ditu-

zuen erronkak aurrera begira?

Zikloak sendotzea da gure erronka nagu-
sia eta hezkuntza ez arautua indartzea,
baina ikusi egin beharko da, zeren krisiak
guri ere eragingo digu modu batean edo
bestean. Azken urteetan, eskaintza ez du-
gu aldatu, nahiz eta espezialitate bakoitze-
an proiektu berriak sartu. Ekipamendu al-
detik egin ditugu batik bat berrikuntzak. 

Egoera ekonomikoak gauzak aldatu badi-

tu ere, duela gutxi arte, Lanbide Heziketa-

ko zikloen enplegu-tasak %95 gainditzen

zuen. 

Hala da, nahiz eta momentu honetan es-
ku artean ditugun datuak askoz ere ba-

Eskola Profesionala

xuagoak izan. Krisia
iritsi aurretik, geneukan
baino jende gehiago es-
katzen ziguten enpre-
sek. Unibertsitatetik
igarotako jendea behar
da baina baita goi mai-
lako zikloa egin eta
prestatuta ateratzen de-
na ere. 

Nolakoa da bailarako edo Gipuzkoako enpre-

sekin duzuen hartu-emana? 

Enpresekin etengabeko harremana dugu. En-
presen beharra dugu, batetik, ikasleentzat
praktikak lortzeko; bestetik, enpresek langile-
ak bidaltzen dizkigutelako formakuntza
emateko eta azkenik, parte hartzen dugula-

ko, Iraurgi Lan-
tzenen bidez,
bailarako gara-
pen ekonomi-
koan. Ezagu-
tza Gunean
sartuta gau-
de erakun-
deen, enpre-

sen eta formakuntza zentroen arteko
elkarlana sendotzeko, hain justu. 

Loiola Berrikuntza Fundazioaren fi-

losofia ere alderdi ezberdinen arteko

lankidetza sustatzea da. Hor ere izan

dezake Urola Ikastolak protagonis-

moa, ala?

Noski, harremanetan gaude Eza-
gutza Gunearen bitartez. Eta urte hasieran
sortutako Habic klusterrean ere parte
hartzen dugu eta horren barruan, domoti-
ka, osagarriak, e.a. lantzen hasiko gara.
Errealitate berrietara egokitzen joan behar
dugu. 

Hezkuntza eta baloreak oso lotuta daude.

Nola ikusten duzu gaurko gazteria?  

Gazteak gaurko gizartearen isla dira. En-
presetako arduradunek, justu, hori da fal-
tan botatzen dutena. Prestakuntza tekni-
koa oso ondo, baina badugu zer landu lan-
taldeaz, ekimenaz, esfortzuaz, arduraz…
hitz egiten hasten bagara. Gurasook era
errazean hazi ditugu gure seme-alabak eta
hori gelatan garbi ikusten da. 

Urola Ikastolak
jasoko du
aurtengo

Urrezko Intsignia
Udalaren eskutik 

Zabaleta, Egizabal, Izagirre, Aranbarri eta Aldai liburuaren aurkezpenean Goiko argazkian jesuitei omenaldia eta Torre Zuriko
erakusketa.
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Gipuzkoa Donostia Kutxak eta Urola-Kos-
tako udalek hitzarmenak sinatu dituzte
hizkuntza-normalizazioaren alde lanki-
detzan aritzeko. Elkarren arteko harrema-
netan euskarari lehentasuna emateko
konpromisoa hartu dute. Halaber, herrio-
tan dituen bulegoetan bezeroekiko harre-
manetan euskararen presentzia ugaltzeko
ahalegin berezia egitera konprometitu da
Kutxa. Hitzarmenak gutxienez bost urte-
ko iraupena izango du.
EAEko hiru Kutxek Jaurlaritzarekin hasi
zuten bide hau duela hiru urte, eta geroz-
tik Gipuzkoa Donostia Kutxa lurraldeko
udalerrietara iristen ari da bulkada hura.

[ [

Kutxak eta Urola Kostako Udalek bat egin dute euskararen normalizazioaren alde

Aurten ekainetik irailera egingo diren
EHUko Udako Ikastaroen egitarau barruan
antolatutako jardunaldietako bat Azkoiti-
ko Intsausti Jauregian izango da. “La Ilus-
tración y su legado” izenburupean, uztaila-
ren 20an eta 21ean eskainiko da ikastaroa,
XVIII. mendeko ikasketei buruzko Xavier
María de Munibe Nazioarteko Institutua-
ren zuzendari Jose Mari Urkiaren eta Az-
koitiko alkate Asier Aranbarriren gidari-
tzapean. 
Apirilean sinatu zuten Udako Ikastaroen
zuzendariak, Jose Luis de la Cuestak, eta
Jose Mari Urkiak lankidetza hitzarmena,
Asier Aranbarri alkatearekin batera. 
Ikastaroen zuzendariak prestutasun osoa
agertu zuen aurrera begira bi erakundeen
arteko lankidetza iraunkor bati bide ema-
teko, Xavier María de Munibe Institutua-
ren bitartez. Azaldu zuenez, euren lana ez

[ El Palacio Insausti acoge los Cursos de Verano de
la UPV y la apertura de los de la UNED-Bergara

da bakarrik ikastaroak antolatzea, baita gi-
ro aproposak topatzea eta gutxi jorratzen
diren arloak jorratzea ere. 
Urkiaren esanetan, ikastaroan parte hartuko
dute, besteak beste, Mari Karmen Garmen-
diak, Kultura sailburu ohiak, Francisco Bel-
tranek, Valentziako Unibertsitateko irakasle-
ak, edota Daniel Innerarity filosofoak.
Aurtengo edizioa Donostian, Azkoitian,
Arantzazun eta Laguardian gauzatuko da. 
Izen-emate epea zabalik dago. Maiatzaren
31 baino lehen egiten bada, 50 euro kosta-
ko da. Ekainaren 1etik aurrera, berriz, 60
euro. Matrikula-orria ikastaroen web orri-
tik jaitsi daiteke eta honako helbide hone-
tara bidali: Uda ikastaroen idazkaritza:
1.042 Postakutxa 20.080. Donostia.
Eszenatoki berean, Intsausti Jauregian,
abiatuko dira UNED-en Udako Ikastaroak
ere Ekaineko azken astean izango da.

“Ilustrazioa eta bere legatua” ikastaroa
Azkoitiko Intsausti Jauregian emango

da uztailaren 20an eta 21ean. Aurten-
go ikastaroak Donostiako Miramar Jau-

regian ez ezik, Azkoitian, Laguardian
eta Arantzazun ere eskainiko dira. Izen-

emate epea zabalik dago. Halaber,
UNED-ek bere Udako Ikastaroei In-

tsaustin emango die hasiera.

Etxaniz autoeskolak Azkoittixen Bai Eus-

karari! egitasmoarekin bat egin du eta
Bai Euskarari Ziurtagiriaren BIDEAN
maila eskuratu du. Izan ere, autoeskolak
gidabaimena euskaraz ateratzeko balia-
bide eta bitartekoak jarri ditu. Euskara
zinegotzi Yolanda Larrañagaren iritziz,
“ziurtagiri horrek Etxaniz autoeskolak
euskararekiko duen sentsibilitatea era-
kusten du”. Halaber, “txalogarria da herri-
ko 54 establezimendu euren jarduna eus-
kalduntzeko egiten ari diren ahalegina,
horri esker Azkoitiko denda, taberna, ile-
apaindegi, eta abarretan, euskarak gero
eta toki handiagoa baitu”.

[Azkoitian gidabaimena 
euskaraz!

[[

Yolanda Larrañaga, Euskara zinegotzia, Nerea Iraola,
Azkoittixen bai euskara egitasmoko teknikaria eta
Etxaniz autoeskolako Uxoa Aizpuru.

9
Laburrak

De La Cuesta, Aranbarri eta Urkia.
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Kirola, kultura eta aisia

Elkarbizitza eta bizi-kalitatea eskutik

Urtebete da Elkarguneak ateak zabaldu zituenetik. Proiektu
handia, nolanahi ere. Hilabete hauetako guztietako erronka
nagusia, behin azpiegitura altxata, erabiltzaileak erakarriko
zituen kalitatezko eskaintza osatzea izan da. Eta lortu da.
2052 bazkide ditu gaur egun Elkarguneak eta zifra hori na-
barmen igoko da aurki, Ugarte-Igarako kanpoko igerilekue-
tako bazkidetzekin, izan ere, ekainaren 11tik aurrera zaba-
lik izango baitira igerileku irekiak. Herritar asko proiektua
mesfidati ikustetik, ekipamenduaz eta bertako zerbitzuez
gozatzera pasa dira. Jauzi horri esker, eguneroko erabiltzai-
le kopurua hirukoiztu egin da. Lehengo kiroldegitik 250 la-
gun inguru igarotzen baziren egunean, Elkargunetik 700
pertsona pasatzen dira. Eta hori gutxi balitz, Udalaren ku-

deaketari esker, azkoitiar bakoitzari Elkargunearen mante-
nimendua gutxiago kostatzen zaio, lehengo kiroldegiari eus-
tea baino. Zergatik? Udalak iaz arte kirol patronatuari
280.000 euroko diru-laguntza ematen ziolako eta orain,
Masquatrok, Elkargunea kudeatzen duen enpresak, kanpo-
ko igerilekuak barne, 260.000 euro jasotzen dituelako Uda-
laren eskutik. 
Baina zenbakiak alde batera utzita, Elkargunea kultura eta
kirola uztartzen dituen topagunea da. Herritarrak kirola egi-
tera, ikastera, Ludotekara, dantza egitera, bertako kafete-
gian egotera, eta abarrera hurbiltzen dira. Elkarbizitza eta
bizi-kalitatea eskutik doaz Elkargunean. 

urtebete eta gero
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“La gente está encantada con
el pilates. Viene de todo. Gente

que anda mal de las cervicales, gente que desea rela-
jarse o endurecer los glúteos… El pilates tiene varias
funciones. Muchos vienen por salud y otros muchos
por puro fin estético. Y la verdad es que el pilates te
cambia el cuerpo. Pero, claro, hay que ser constante.
No es como el cycling. Ahí sí que sudas”. 

ÁNGELA SÁNCHEZ
Profesora de Pilates
y  Aguagym 

“Yo utilizo el gimnasio. Antes iba al de
Azpeitia porque el de aquí era peque-
ño, pero desde que abrieron Elkargu-
nea vengo aquí. La maquinaria está

muy bien, es moderna, cómoda, con menos riesgo de lesio-
nes y hay espacio sufiente”. 

JESÚS ESCOBAR

EN CIFRAS

“Jendea oso pozik etortzen da bai aero-
bikera, bai pilatesera… arrakasta han-
diena arratsaldeetako cycling ikastaro-
ak dauka. Txiki geratu dena igerileku

estalia da. Jende asko ibiltzen da eta inor ez da haserre ikus-
ten. Egun osoan ikusten da jendea. Goizeko zazpietatik ixten
duten arte, berdin da zer ordu den!”.

IGOR SUDUPE
Begiralea 

“Gu pilates egitera etortzen
gara eta antzematen dira

onurak. Lehen ez geneukan pilates praktikatzeko au-
kerarik eta orain bai. Hori bai, astean bi saio izaten di-
ra eta hiru izan beharko lukete. Gainontzean, oso ondo
daude zerbitzuak”. 

VIRGINIA ALBERDI
ETA AINTZANE
GIRALT

�
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Elkargunea abrió sus puertas con 1.600 socios y
hoy son 2.051.

Se prevé que en verano el número de socios
supere los 2.500.

El número de usuarios diario se ha triplica-
do.

Cada día utilizan Elkargunea unas 700 per-
sonas.

A cada azkoitiarra la gestión de las instalacio-
nes deportivas le cuesta menos que antes. 

El patronato de deportes recibía antes de la
apertura de Elkargunea 280.000 euros de
subvención de las arcas municipales. Aho-
ra, subvenciona a la empresa gestora, que
también lleva las piscinas descubiertas, con
260.000 euros.

urtebete eta gero
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“Betidanik izan naiz baz-
kide. Gogoan dut iaz sor-
tu zen liskarra tarifak zi-
rela-eta. Neurriz kanpo-

koa izan zen. Gimnasioa behintzat oso ondo da-
go. Hala ere, faltan botatzen dut musika. Jartzen
dutena oso motela da eta oso baxu entzuten da.
Eta jende gehiagori ere kexa hori entzuna diot”. 

Kirola, kultura eta aisia
12

“Las instalaciones son
completas, limpias, bien
ordenadas. Lo único
que falta son cortinas en
el gimnasio porque hay

veces que el sol pega fuerte. Antes iba a Az-
peitia pero la maquinaria de aquí es mucho
más puntera. Nada que ver. Además, me pa-
rece que está regalado. No tengo que pagar la
cuota anual y encima tengo SPA y sauna. Pa-
ra mí, perfecto”.

XABIER BARRERO

JOSE MARI
GARCIA

“Eskaintza zabala da.
Duela gutxi hasi naiz
hona etortzen zeren Az-
peitira joaten nintzen,

baina zerbitzua ikusita, oso ondo dago dena”.

AROA
MALDONADO

“Lehen baja emandako
jende asko hasi da berri-
ro. Nik esango nuke ge-
hienak. Jendea ez da ba-

tere kexu. Alde berria oso ondo dago”. 

JULEN LEKUBE
Soroslea

PACO DE LA
CRUZ

“Beharbada bizikleta es-
tatikoren bat gehiago
faltako litzateke gimna-

sioan, baina gainontzean, zoragarria da”.

“Instalazioak oso ondo
daude eta jendea oso
gustura dago. Igerilekua

geratu da txikiegia, baina hemen ez dago es-
paziorik handitzeko. Kanpokoak egin zituzte-
nean eskatu genuen lauki formakoak izatea
baina ez zituzten egin, eta …”.

ALEX HERRERO
Zubiaurre igeri 
elkarteko kidea

“Bi egun falta zaizkigu ikastaroa amaitzeko
eta pena da. Klasera baino gusturago etor-
tzen gara. Gainera, ikastaroan erraz ikasten
da igerian”.

XABIER MUNIBE
IKASTOLAKO
L.H.1EKO
IKASLEAK “Gimnasioan denetarik

dago. Ez dago aitzakia-
rik ez etortzeko. Lehen-
go kiroldegia ezagutzen
nuen eta orain duguna-

rekin alderatuz, aldea ikaragarria da”. 

XANTI ZABALETA

urtebete eta gero

Inno
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BELARRA JATETXEA, UN PLACER QUE NOS ELEVA A UN NIVEL GASTRONÓMICO MUNDIALMENTE RECONOCIDO

urtebete eta gero

Zein da “Belarra” Jatetxearen filoso-
fia?
Gure filosofia da: betiko sukaldaritza
tradizionalari muzin egin gabe, eta beti-
ko patata tortilla edo entsalada mistoa
oinarritzat hartuta, berritzen saiatzea,
Belarra bezalako jatetxe bat Azkoitian
dagoen bezala, Parisen, Londresen, Me-
xikon edo New Yorken egon daitekeela-
ko. Herritarren zerbitzura gaude eta
orain artekoa oso ondo egiten da, baina
oilaskoa bere horretan atera beharrean,
zergatik ez dugu zerbitzatuko, adibidez,
intxaurrekin eta mahaspasekin?

Bruno Oteiza. Con él ha llegado un estalli-
do de sabores a Elkargunea que invita a
los comensales a explorar todos sus sen-
tidos. No en vano es el chef del restauran-
te mexicano Biko, calificado como uno de
los 50 mejores restaurantes del mundo.
En Belarra, nos podemos encontrar con el
concepto de “comida fusión”, una mezcla
de platos tradicionales vascos con otros
elaborados a partir de la cocina de otros
países. Y entre plato y plato, se sumerge
en el plató desde donde nos enseña todos
sus trucos a través de su programa de te-
levisión de La Sexta. Casi nada.

Bruno Oteiza:
“Belarra es un
restaurante que
podría estar en
París, México o

Nueva York”
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Munduko sukaldaritza osasungarria
izenarekin, beste herrialdeetako ja-
kiak ere eskaintzen dituzue.
Hala da. Mexikon jaten duten “taco”a,
sushia… Eta eguneko menua ere badu-
gu. Menu bariatua. Asteburuetakoa, be-
rriz, apur bat bereziagoa eta landuagoa
da. Lasai gozatzeko pentsatua. Gastro-
nomian haize berriak sartzen ahale-
gintzen gara, betiko kroketa ere oso go-
zoa atera arren. Gauza berriak egiten
erreferente izan nahi dugu, “Belarra”ra
joaten denak gauza berriak dastatzeko
aukera izan dezala. 
Gainera, etxez etxeko zerbitzua jart-
zekotan zarete…
Bai. Azkoitian jendeak ohitura du berta-
ra joan eta ogitartekoak edo sandwi-
chak hartu eta etxera eramateko. Baina
hemendik aurrera etxez etxeko zerbi-
tzua ere izango dugu. Behar berrietara
egokitzen dakien jatetxea izan behar du
Belarrak, dinamikoa. Koktelekin ere
gauza bera. Eskatzen diguten tokira
eraman dezakegu. Bankete txikiak ere
egin daitezke eta egiten ditugu. Ikasita-
ko guztia aplikatzen saiatzen naiz. 

Hasiera batean, ikastaro gastrono-
mikoak egitea ere buruan zenuen.
Bai, eta buruan dut oraindik. Adibidez,
nahiko nuke janari japoniarraren ingu-
ruko asteburu bat antolatzea edo Ma-
drilgo “La Dorada” jatetxeko sukaldaria
ekarri eta arrain frijituari buruzko saio
bat egitea… Proiektuak eta ideiak ez di-
ra falta. 

Innovación entre pucheros 
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UDA badator!!!!!!!!!

13-17 urte bitartekoentzat (DBH1- Batxiler 1).
Azkoitiarrek lehentasuna izango dute.  
EKINTZAK: 
- Bernedon uztailaren 12tik 16ra garatuko da.  
IZEN EMATEA:  
-  Epea: maiatzaren 24tik ekainaren 10era. Pla-
za mugatuak. Plazak betez gero, izen ematea-
ren hurrenkeraren arabera hartuko dira gazte-
ak. Programa garatzeko gutxieneko izen ema-
tea izan beharko du. 
-  Gazte Informazio Bulegoa (asteartetik osti-
ralera 16:30etik - 20:00etara).  
ORDAINKETA:
-  Kopurua: 100,00€koa izango da.  
-  Euskadiko kutxa - Caja Laboral: 3035 0031
79 0311017085  
EKARRI BEHARREKO AGIRIAK:  
-  Izen emate orria beteta.  
-  Plaza lortu ondoren:  Osakidetzako txartela-
ren fotokopia eta ordainketa agiria.
INFORMAZIO ZABALAGOA:
-  GIB - Gazte Informazio Bulegoa (Bizenta

ESKAINTZA ZABALA

AZKOITI@BENTURA

6urtetik gorakoentzat.  
EKINTZAK:
GIMNASIA ERRITMIKOA - KARATEA

Uztailaren 5etik 23ra egingo dira bi ekintza
hauek.  
ORDUTEGIA: 
GIMNASIA ERRITMIKOA: 10:00etatik–11:00eta-
ra, astelehen, asteazken eta ostiraletan.    
KARATEA: 11:00–12:00 Astelehen, asteazken eta
ostiraletan. 
TENISA: Tenisaren ekintzak 2 txanda izango
ditu: 1. txanda ekainaren 30etik uztailaren
13ra.  2. txanda uztailaren 14tik 27ra. Astele-
henetik ostiralera.  Ordutegia:   09:00-10:00,
10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00.  
IZEN EMATEA:  
- Ekainaren 1etik aurrera, Elkargunean. Plaza
mugatuak. Plazak betez gero, izen ematearen
hurrenkeraren arabera hartuko dira partaideak. 
ORDAINKETA:
-  Kopurua: 24,00€, Elkargunean bertan, izena
emateko momentuan ordaindu behar da.  
HARREMANETAKO DATUAK:
-  Azkoitiko Udala- Kultura eta kirola 943
8571710 kultu@azkoitia.net eta Elkargunea
943 852544.    

Azkoitiko Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiaren
lankidetzarekin antolatutako egitasmoa.

KIROL KANPAINA

Mogel 6) 943 026027, gib@euskalnet.net  eta
www.artxamendi.net web orrian.  
OHARRA:
-  Izena ematen duten gazteekin eta beren gu-

rasoekin programa garatu aurretik informazio
bilera bat egingo da, ekintzak eta hezitzaileak
ezagutzeko.    
Azkoitiko Udalak GIB – Gazte informazio bulegoa-
ren zerbitzuaren bidez antolatutako egitaraua..

HH03-LH6 mailakoentzat
EKINTZAK:
Uztailen bi txandatan burutuko dira. Lehenen-
goa, ekainaren 30etik uztailaren 13ra (biak
barne) eta bigarrena uztailaren 14tik 27ra
(biak barne). 
Ekintzak goizez egingo dira 10:00etatik-
13:00etara,  txanda bakoitzean egiten den
egun pasako eguna izan ezik.
Era askotako ekintzak izango dira: jolasak, jo-
koak, hondartza, igerilekuak, kirola…
BETE BEHARREKO BALDINTZAK:
1998-2006 urte bitartean jaioa izatea. 2006an
jaiotakoentzat lehen aldia izango da. Batzuk
garbi izango dute txanda bakarrean edo bie-
tan izena eman nahi izatea; beste batzuk or-
dea, beraien seme edo alaba nola dabilen ikusi
nahiko dute, bigarren txandan izena eman au-
rretik. Hauentzat bigarren txandarako izena
emateko epea uztailaren 6an bukatuko da.
IZEN EMATEA:
Xabier Munibe ikastetxeko, Floreaga Salestar
ikastetxeko eta Udaletxeko harrera bulegoe-
tan, bulego bakoitzaren lan orduetan.
GIB (Gazte informazio bulegoan) asteartetik
ostiralera 16:30etik-20:00etara bitartean.
Epea maiatzaren 24tik ekainaren 5era.
ORDAINKETA:
Txanda bakarra: 48,00 € (udalekuko kamiseta
opari).
Bi txanda: 84,00€ (udalekuko kamiseta opari).
Ordainketa egiteko kontuen zenbakiak:
Euskadiko Kutxa-Caja Laboral 3035 0031 77
0311063370
La Caixa 2100 4276 98 2100157023
EKARRI BEHARREKO AGIRIAK:
- Izen emate orria beteta.
- Argazkia: lehendabiziko aldiz izena ematen

UZTAILA JOLASEAN
Udaleku irekiak

dutenek, karnet neurrikoa edo argazki digitala
ekarri beharko dute. Aurreko urtetan ibili izan
bada ez du argazkia ekarri beharrik.
- Osakidetzako txartelaren fotokopia.
- Ordainketa agiria.
HARREMANETAKO DATUAK:
Alai Batza 943 853043 – uztailajolasean@alai-
batza.com, elkargunea@hotmail.com 
OHARRA:
Lehenengo aldiz parte hartuko duten haurren
gurasoentzat bilera, ekainaren 22an egingo da
arratsaldeko 19:00etan Elkargunean. Bilera ho-
netan ekintzen egitaraua azalduko da. Zalan-
tzak argitzeko aukera ere izango da.

Azkoitiko Udalak Alai-Batza aisialdi taldearen lan-
kidetzarekin antolatutako egitaraua.

[ ]

[ ]

[ ]
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La oferta veraniega incluye desde hoc-
key, tambores de África o malabares, has-
ta danza contemporánea, cuidados para
la piel, fotografía digital o idiomas como
el francés, el alemán o el árabe.

Del 5 al 30 de julio

Fecha de inscripción para la primera quincena:
21 y 23 de junio para socios. Para los no socios,
el 24 y el 25 de junio. Para la segunda quincena,
del 12 al 14 de julio. 

N UDAN ZER?
Haur eta gaztetxoentzat

-Igeriketa
-Eskalada
-Aerobik

-Funky
-Patinajea
-Hockey

-Badminton
-Gorputz adierazpena
-Txinatar itzalak
-Marrazki artistikoa

-Malabareak
-Txalaparta
-Afrikako tanborrak

Informazio gehiago: 943 85 25 44,   info.elkargune@masquatro.com.

Helduentzat

-Igeriketa
-Aguagym
-Aerobik
-Pilates
-Cycling

-Patinajea
-Padela
-Badminton
-Dantza garaikidea
-Zaindu zure azal
-Prestatu zure lehe-

nengo lana aurkitzeko
-Web orrien presta-
kuntza
-Argazkigintza digi-
tala
-Frantsesa

-Alemana
-Arabiera
-Maketa grabazioa-MIDI
sistema ordenagailuz
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or!!!!!!!!!
EUSKARA EGA EDO 
3. MAILAKO IKASTAROA

BIZKARGI 
MUSIKA ESKOLAN 

MUSIKA UDALEKU IREKIAK

4 eta 11 urte  bitarteko umeentzako.
EKINTZA: Helburua, bi astetan zehar, meto-
do praktiko, dibertigarri eta parte-hartzaile ba-
ten bidez, musika ezagutzea, sentitzea, berare-
kin elkarbizitzea eta musika interpretatzen ja-
kiten  ikastea da.  Proposamenen artean, bes-
teak beste, umeek behar bezala arnasten ikas-
tea, erritmo eskema ezberdinak garatzea, kan-
tu baten koreografia dantzatzea, gure inguru-
ko soinuen identifikazioa edo abesti baten hi-
tzak eta doinua memorizatzea izango dira. 
IZEN-EMATEA: 
- Maiatzaren 3tik. 
- Kopurua mugatua denez, azken unera arte
ez itxarotea komeni dela jakinarazten dugu.  
ORDAINKETA: 
15 eguneko osoko PREZIOA:  60 euro (Familia
ugariak %15eko hobaria). 
INFORMAZIO ZABALAGOA: 943/851070
eta ondorengo ordutegian:  10:00etatik
12:00etara edo 16:00etatik 18:00etara (astele-
henetik ostiralera).
OHARRA:
Uztailaren15ean, udalekutan parte hartzen du-
ten ikasleekin eta ekintzei amaiera emateko EL-
KARGUNEKO ARETOAN JAIALDIA egingo da.  

LEKUA: Kultur Etxea, 09:00etatik-12:00etara.        
HASIERA EGUNA: Ekainaren 28an, astele-
hena,  hasi eta uztailaren 23an eten. Abuz-
tuan jai. Irailaren 1ean berriro ekin 10ean bu-
katzeko.   
IZEN-EMATEA:   
-Izena emateko azken eguna: Ekainaren 18a,
ostirala. Plaza mugatuak. Plazak betez gero,
izen-ematearen hurrenkeraren arabera hartu-
ko dira ikasleak. 
- Gazte Informazio Bulegoa (asteartetik osti-
ralera 16:30-20:00).  
- Azkoitiko AEK euskaltegia (10:00-13:00).  
- Udaleko Euskara zerbitzua (8:30-15:00). 
MATRIKULAREN KOSTUA:  
-131,88 € (materiala barne).   
- Ikasle, langabetu, 14.000 eurotik beherako
errenta duten pertsonak, 15.000 eurotik behe-
rako diru-sarrerak dituzten bizikidetzako uni-
tateak, erretiratu, pentsiodun, 0-12 urte bitar-
teko guraso, eskolaz kanpoko jardueretako
monitore eta Azkoitiko establezimendu, zer-
bitzu enpresa, lantegi eta elkarteetako langi-
leei, matrikularen %75a itzuliko die Udalak.
Gainontzekoei %50a.  
INFORMAZIO ZABALAGOA: 
- Ohar orokorrak, beka sistemari buruzko
azalpenak barne, eskuragarri Gazte  Informa-
zio Bulegoan, AEKn (Kultur etxeko 4. solairu-
ko 4. gelan) eta Udaleko Euskara  zerbitzuan.     
Informaziorako telefono eta e-postak:  943
026027 / gib@euskalnet.net  943 151089 / az-
koitia@aek.org   943 857170 / euskara@azkoi-
tia.net.

[ ] [ ]

Aisia
15
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A z k o i t i k o

EKAINA

5 Oteiza Frontoietan, goizeko 09:30etik aurre-
ra, Azkoitiko VII. 3x3 saskibaloi txapelketa. 

Descontrol taldearen kontzertua 23:00etan
Plaza Nagusian.

6 Orion elkartearen eskutik, Arrantza txapel-
keta. 

- Korpus eguna. Kontzejupean, eguerdiko
12:30ean, Musika bandaren kontzertua. 

- Herrian zehar, goizeko 10:00etan hasita, Ikas-
kirol krossa. 

- ATTOLAN OTABA JAIAK

- Eguerdiko 12:00etan, Meza Attolako
gurutzean.

- Ondoren Laja eta Landakanda trikiti-
lariak eta Andoni Egaña eta Sebastian
Lizaso bertsolariak. 

- 14:00etan, Bazkaria Attola-Zar-en.

- Ondoren, Laja eta Landakanda trikiti-
lariak eta Andoni Egaña eta Sebastian
Lizaso bertsolariakin erromeria 9ak al-
dera arte. 

Elk

agenda
11 Baztartxo Antzokian,

19:00etan, Bizkargi Musika
Eskolaren urte bukaerako
jaialdia.

12 Xabier Munibe Ikastola-
ren eguna.

- Herriko enparantzan,
10:30etatik aurrera, lore
eta landare azoka. 

13 Zazpi Kurutze mendi ibi-
laldia.

17tik 20ra Garagardo azoka. 

19 Goiko Losan, egun osoan
zehar,  Azkoitiko Helduen-
tzat VII. 3 x 3 txapelketa.

20 Orion elkartearen eskutik Karabina tira-
keta. 

23 Udaleko Areto Nagusian, arratsaldeko
19:30ean, Urrezko Intsignia. 

San Juan bezpera. Sua piztu aurretik KAN-
DIOLA Dantza taldearen emanaldia.

iTe le fono in teresgar r iak

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
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Gaueko 22:00etan, Balda Plazan, suaren
piztuera, Sahatsa Dantza Taldearen,
Iraurgi Abesbatzaren, Parrokiko abes-
batzaren eta Azkoitiko Musika Banda-
ren laguntzarekin. Ondoren, Musika Es-
kolako Dantza Taldeak "III. Zatoz Dan-
tzara Balda Plazara” emanaldia eskaini-
ko du. 
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