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Maiatzaren 22ko, hauteskundeen emaitzak

“Eskerrik asko azkoitiar guztioi gure herria kudeatzeko, nigan ez ezik, gu guztiongan ipi-
ni duzuen konfidantzagatik. Ohore handia da aginte makila jasotzea eta lan arduratsua 
eta zintzoa egingo dugu. Azkoitiak proiektu aurrerakoiak, berritzaileak eta ilusionanteak 
behar ditu eta handikerietan erori gabe, horien alde egingo dugu lan. Azkoitiar guz-
tion ongizatea bilatzea da gure proiektua, hizki handiz. Denon artean Azkoitiak aurrera 
egingo du eta horretarako ezinbestekoa da herritar guztien laguntza. Momentu kuttun 
honetan ezin ditut ahaztu hainbat arrazoirengatik herritik kanpo bizi diren azkoitiarrak, 
bereziki arrazoi politikoengatik ihes egin dutenak edo espetxeratuta daudenak; lais-
ter gure artean aurki daitezen da nire desioa”.

Aldaketa errealitatea da jada
2011ko maiatzaren 22ko udal hauteskundeek Bildu koalizioari nabarmen 
eman zioten nagusitasuna. Azkoitiarrek aldaketa bozkatu zuten haustes-
kundeetan eman ziren emaitzei erreparatuz gero. Bi hilabete pasa dira 
orduztik eta Azkoitiko Udal berria hasia da lanean aldaketa hori, egune-
rokoan ere nabaritzen has dadin.

HAUTESKUNDE MAHAIAK .....................................BILDU ...... EAJ/PNV ....AZKOITIA BAI .....PSE .........PP .......ZURIAN

TORRE ZURI (Kale Nagusia) .................................................. 610 ................372 ......................119 ..................113 ............91 ...............17

IKASTOLA (Estrada kalea) ..................................................... 731 ................473 ......................195 ..................131 ............65 ...............38

MUSIKA ESKOLA (Xabier Munibe zuhaiztia) .................. 591 ................460 ......................173 ..................112 ............65 ...............24

LIBURUTEGIA (Trenbidearen zumardia) .......................... 665 ................568 ......................203 ...................92 .............59 ...............24

GUZTIRA ..................................................................2597 .......... 1873 ............... 690 .............448 ........280 ......... 103

Pello Bastarrika alkatearen adierazpenak, inbestidura batzarrean
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Udal hauteskundeen emaitzak



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

Azkoitiar	guztien	esku	dago

@

Azkoitiko Udalbatza berria

1.- Pello Bastarrika (alkatea)

2.- Esther Lizarralde

3.- Jon Juaristi

4.- Urrategi Alberdi

5.- Ibon Arrieta

6.- Inazio Gorosabel

7.- Ainhoa Lopez

8.- Agurtzane Epelde

9.- Mikel Zubizarreta

10.- Iosu Bastida

11.- Miguel Angel Bastida

12.- Yolanda Larrañaga

13.- Mikel Juaristi 

14.- Alazne Larrañaga      

15.- Ana Zubizarreta

16.- Julen Garate

17.- Miguel Pascual Raimundez

2011 - 2015 legealdiko ordezkariak.

Azkoitia
Bai

Aldaketa errealitatea da jada

Udalbatza berria
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Plenoa, iruditan

Udal berria eratu zen bilkura 2011ko uztailaren 12a
Maiatzaren 22ko udal hauteskundeen ondorioz Azkoitian emandako aldaketa joan den uztailaren 12an mamitu zen udaletxean egin zen ez-
ohiko batzarrean. Bertan, Azkoitiko Udal Antolaketaren egitura taxutzeko funtsezkoak diren puntuak aztertu eta bozkatu ziren. 

Zaila da askotan politikarien eta instituzio publikoen ahotan entzuten diren terminologiak ulertzea. Nola antolatzen da udal bat hauteskun-
de batzuen ostean? Zein dira eztabaidatu beharreko gaiak? Norainoko garrantzia du ez-ohiko batzar batean bozkatzen denak Azkoitia eta 
azkoitiarrentzat datozen lau urteei begira? 

Termino teknikoak ekidinez, horra joan den uztailaren 12ko ez-ohiko batzarrean eztabaidatu, adostu eta bozkatu ziren gai garrantzitsuenak: 
Udalbatzaren ohiko bilkuren aldizkakotasuna; batzorde informatiboen eraketa eta hauen osaketa politikoa; Udalaren ordezkaritza beste or-
gano eta erakundeetan; hautatuen ordainsariak eta talde politikoen diru-izendapenak; delegazioen titularrak eta arloak; alderdi bakoitzeko 
bozeramaileak; alkateordeen izendapena, edota Azkoitiko Udaleko Toki Gobernu Batzarreko kideen izendapena. 

Ondorengo bi orrialdeetan pleno hartan erabakita geratu ziren puntuak zehazten dizkizuegu, Azkoitiko udal antolaketaren egitura herritarrei 
gardentasun osoz helarazteko asmoz: 



Plenoa, iruditan
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Udal berria eratu zen bilkura 2011ko uztailaren 12a



Udal antolaketa
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2011-2015 legealdirako 
Azkoitiko Udal Antolaketaren 
egitura osatuta

Zeintzuk dira Batzorde informatzaile iraunkorrak eta euren Batzordeburuak?

Batzorde informatibo iraunkorrek honako osaketa izango dute: Bilduk 3 kide izango ditu guztietan, EAJ/PNVk 2 kide, eta 
Azkoitia Bai zein PSE/EEk bana. Hona hemen, beraz, behin betiko zerrenda: 

1.- Soziekonomia (Lana eta industria, merkataritza, turismoa eta nekazaritza).
 Batzordeburua: Jon Juaristi (Bildu); Ordezkariak: Ainhoa Lopez eta Inazio Gorosabel (Bildu); Alazne Larrañaga eta Miguel Angel 

Bastida (EAJ/PNV); Julen Garate (Azkoitia Bai); Miguel Raimundez (PSE/EE).

2.- Berdintasuna, Hezkuntza eta Integrazioa
 Batzordeburua: Esther Lizarralde (Bildu); Ordezkariak: Urrategi Alberdi eta Ainhoa Lopez (Bildu); Yolanda Larrañaga eta Alazne 

Larrañaga (EAJ/PNV); Julen Garate (Azkoitia Bai); Miguel Raimundez (PSE/EE).

3.- Euskara eta Gazteria
 Batzordeburua: Agurtzane Epelde (Bildu); Ordezkariak: Ibon Arrieta eta Urrategi Alberdi (Bildu); Yolanda Larrañaga eta Mikel Juaristi 

(EAJ/PNV); Julen Garate (Azkoitia Bai); Miguel Raimundez (PSE/EE).

4.- Kultura, kirola, festak eta aisia
 Batzordeburua: Ibon Arrieta (Bildu); Ordezkariak: Agurtzane Epelde eta Jon Juaristi (Bildu); Mikel Zubizarreta eta Mikel Juaristi (EAJ/

PNV); Julen Garate (Azkoitia Bai); Miguel Raimundez (PSE/EE).

5.- Gizarte Ongizatea
 Batzordeburua: Esther Lizarralde (Bildu); Ordezkariak: Urrategi Alberdi eta Ainhoa Lopez (Bildu); Iosu Bastida eta Mikel Juaristi (EAJ/

PNV); Julen Garate (Azkoitia Bai); Miguel Raimundez (PSE/EE).

6.- Hirigintza
 Batzordeburua: Pello Bastarrika (Bildu); Ordezkariak: Inazio Gorosabel eta Ainhoa Lopez (Bildu); Iosu Bastida eta Mikel Zubizarreta 

(EAJ/PNV); Ana Zubizarreta (Azkoitia Bai); Miguel Raimundez (PSE-EE).

7.- Ingurumena, Obra eta Zerbitzuak
 Batzordeburua: Inazio Gorosabel (Bildu); Ordezkariak: Jon Juaristi eta Esther Lizarralde (Bildu); Mikel Zubizarreta eta Miguel Angel 

Bastida (EAJ/PNV); Ana Zubizarreta (Azkoitia Bai); Miguel Raimundez (PSE-EE).

8.- Ogasuna, Barne Antolaketa eta Kontratazioa
 Batzordeburua: Urrategi Alberdi (Bildu); Ordezkariak: Pello Bastarrika eta Jon Juaristi (Bildu); Iosu Bastida eta Alazne Larrañaga 

(EAJ/PNV); Ana Zubizarreta (Azkoitia Bai).

Eta batzorde informatibo bereziak?

1.- Kontuen batzorde berezia
2.- Parte-hartzeari buruzko batzorde berezia

Azken urteetan ez bezala, Azkoitiko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra irekita egongo da opo-
sizioko taldeei; hala, Udal Gobernuaren gardentasuna bermatu nahi da. 

• Esther Lizarralde (Bildu)  • Jon Juaristi (Bildu)  • Inazio Gorosabel (Bildu)  • Ibon Arrieta (Bildu)  

• Mikel Zubizarreta (EAJ-PNV)  • Julen Garate (Azkoitia BAI)

OHARRA: PSE-EE gonbidatu gisa sartzen da eta baita Bildu koaliziotik zerrendan falta direnak ere. 

Orri hauen bitartez, azkoitiar guztien eskura jarri nahi izan dugu joan den hilaren 12an egindako ez-
ohiko batzarraren ostean, datozen lau urteetarako Azkoitiko Udalaren behin betiko egitura. Halaber,  
herritarrei interesgarri suerta dakizkiekeen hainbat puntu ezagutarazi nahi ditu Udalak.
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Udal antolaketa

Zein izango da Udal ordezkaritza beste organo eta erakundeetan?

ZUBIAURRE ElKARGUNE INSTITUTUA
Bildu (4): Pello Bastarrika, Esther Lizarralde, Agurtzane Epelde, 
Ibon Arrieta 
EAJ/PNV (3): Iosu Bastida, Mikel Juaristi, Yolanda Larrañaga
Azkoitia Bai (1): Julen Garate
PSE/EE (1): Miguel Raimundez

SAN JOSE FUNdAZIOA
Bildu (4): Esther Lizarralde, Urrategi Alberdi, Ainhoa Lopez, 
Pello Bastarrika
EAJ/PNV (3): Mikel Zubizarreta, Iosu Bastida, Mikel Juaristi
Azkoitia Bai (1): Julen Garate
PSE/EE (1): Miguel Raimundez

IRAURGI lANTZEN S.A.
Alkatea: Pello Bastarrika
Bildu (1): Jon Juaristi
EAJ/PNV (1): Mikel Zubizarreta
Azkoitia Bai (1): Ana Zubizarreta
PSE/EE (1): Miguel Raimundez

UROlA ERdIKO MANKOMUNITATEA
Azkoitiko Udalak 3 ordezkari izango ditu 
Bildu (2): Inazio Gorosabel, Esther Lizarrale
EAJ/PNV (1): Mikel Zubizarreta

Zeintzuk izango dira Udal ordezkari nagusien ordainsariak?

1.- dedikazioen erregimen politikoa: 

 Iazkotik %40 baino gehiago jaitsiko dira ordainsari hauek pasa den legealditik.

 Alkatea: Pello Bastarrika 
 Dedikazio esklusiboa. Ordainsaria: jatorrizko lanbidean zuen berdina (53.653 € urteko, gordinik).

 Alkateordea eta Ongizatea, Berdintasuna, Hezkuntza eta Parte Hartzeko Zinegotzi delegatua: Esther Lizarralde
 Dedikazio esklusiboa. Ordainsaria: jatorrizko lanbidean duen berdina (32.727,52 € gordinik).

 Bigarren alkateordea eta lan, Industria eta Merkataritzako Zinegotzi delegatua: Jon Juaristi 
 %75eko dedikazioa. Ordainsaria: 29.580 € gordinik.

 Hirugarren alkateordea eta Ogasun eta Migrazioko Zinegotzia: Urrategi Alberdi 
 %25eko dedikazioa (erreferentzia II). Ordainsaria: 8.182 € gordinik.

 laugarren alkateordea eta Nekazaritza, Ingurugiroa eta Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatua: Inazio Gorosabel  
 %50eko dedikazioa (erreferentzia II). Ordainsaria: 16.363,76 € gordinik.

2.- Asistentziengatik dietak 

 Dietak %35 jaitsiko dira. 

 Dedikazio esklusiboa edo partziala ez duten zinegotziek, honako dietak eskuratuko dituzte, Udalbatza oso, Tokiko Gobernu 
Batzar eta Batzorde Informatzaileetako bilkuretara joateagatik:

 Plenoa: 50€       /       Batzordeak eta Tokiko Gobernu Batzarrra: 25€        /      Batzordeko buruak: 50€

3.- Talde politikoen diru-izendapenak 

 Atal hau ez zen adostu ez-ohiko batzarrean, proposamen guztiek kontrako botu gehiago jaso zituztelako aldekoak baino.   
 Hona hemen egon ziren proposamenak:

UROlA ERdIKO INdUSTRIAldEA 
Bildu (1): Alkatea, Pello Bastarrika

UROlA IKASTOlA-XABIER MUNIBE
Bildu (1): Esther Lizarralde
 
INGURUGIRO ETXEA FUNdAZIOA
Bildu (1): Agurtzane Epelde

UR-PARTZUERGOA
Bildu (1): Alkatea, Pello Bastarrika

URKOME (Mendi Nekazaritzako Elkartea)
Bildu (1): Inazio Gorosabel

AZKOITIA lANTZEN
Bildu (3): Pello Bastarrika, Inazio Gorosabel, Esther Lizarralde
EAJ/PNV (2): Mikel Zubizarreta, Iosu Bastida
Azkoitia Bai (1): Ana Zubizarreta
PSE/EE (1): Miguel Raimundez

I

II

III

IV

V

 Udal talde politiko bakoitzeko

Bildu 335,42€

EAJ/PNV 438,61€

Azkoitia Bai 300,00€

PSE/EE Ez zuen 
  proposamenik aurkeztu

 Zinegotzi bakoitzeko

Bildu 103,21€

EAJ/PNV 134,95€

Azkoitia Bai 200€



Udal Berria
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Udal berriaren eraketarekin, arlo bakoitza-
ren betebeharrak zehaztu eta helburuak 
finkatu behar dira. Azkoitiko Bilduk argi 
dauka herritarren zerbitzura egingo duela 
lan. Buru-belarri dabiltza jada lanean,  eta 
azken asteotan hainbat bilera egin dituzte 
datozen lau urteetako lan ildoak finkatze-
ko. Hona hemen arloetako arduradunen 
lehen adierazpenak:

Arloetako arduradunen
adierazpenak

Hirigintza, 
Barne antolaketa eta 

Kontratazioa

“Gardentasunean eta 
partaidetzan oinarritu-

tako herria eraiki nahi 
dugu”.

“Lana, intentzioa eta 
ilusioa izango dira gure 
ezaugarri”.

“Behar gehien duten he-
rritarrak izango dira gure 

lehentasuna, eta berdinta-
sunean oinarritutako politika 

publikoa bultzatuko dugu”.

“Herriko auzo guztiak, 
orain arte abandonatuak 
egon direnak, zerbitzuz 
hornitzea nahi dugu”.

“ Langabetu, langile, sin-
dikatu eta herriko enpre-

sarien arteko elkarlana 
sustatuko dugu”.

“Merkatariekin elkarla-
nean aritzea oinarrizkoa 
da guretzat”.

“Guztion kulturak 
errespetatuz munduko 

herritar guztiak Azkoitian 
azkoitiar ere sentitzea 

nahi dugu”.

“Udala eredu izango da 
euskararen normalizazio-
an. Eta gazteei orain arte 
izan ez duten protago-
nismoa eman nahi diegu 
Udalean”.

Kultura, Kirola  
eta Festak

Berdintasuna, 
Hezkuntza eta 

Gizarte Ongizatea

Obrak, Zerbitzuak eta 
Ingurugiroa

Lana, Industria 
eta Turismoa

Merkataritza

Migrazioa eta 
Ogasuna

Euskara eta 
Gazteria

Pello Bastarrika

Esther lizarralde

Jon Juaristi

Urrategi Alberdi

Ibon Arrieta

Inazio Gorosabel

Ainhoa lopez

Agurtzane Epelde
Argazkiak: Joakin Sudupe



9
Laburrak

Dagoeneko hasi dira lanean Herri Kontuen Euskal Epaitegiko ikuskatzaileak Azkoitiko uda-
lean, azken urteetako kontuak aztertzeko asmoz. Kontu Epaitegia Eusko Legebiltzarraren 
menpeko organoa da eta erakunde publikoen kudeaketa ekonomikoaren fiskalizazioaz ar-
duratzen da. Ohiko prozedurari eutsiz, estatuak zozketa bitartez erabakitzen du zein erakun-
detara bidali ikuskatzaileak, eta oraingoan Azkoitiko Udalari tokatu zaio. Beraz, gobernu 
aldaketa ondoren egitea aurreikusten ziren auditoria lanak Kontu Auzitegiaren esku geratu 
dira. Udalak egokitu du gune bat Herri Kontuen Euskal Epaitegiko ordezkariek bertan lan 
egin dezaten. Urrira arte iraungo dute ikuskapen lan horiek, aurreikuspenen arabera.

Joxi Azpillaga Aristimuño baserritarrak (Añoia Baserria, Errezil) behi esnez hornituko du 
Azkoitian jarri berri den lehenengo esne makina. Herriko Azoka plazan dagoen instalazioak 
kalitatezko esne fresko pasteurizatua eskainiko die erabiltzaileei, euro baten trukean. Sis-
tema honi esker, ekoizleek euren produktua bitartekaririk gabe sal dezakete, ziklo guztiaz 
beraiek arduratzen dira. Halaber, hondakinik ez du sortzen makinatik eskuratutako esneak. 
Proba ezazu!

Obra horien bidez, haurreskolako eraikinean ze-
goen terrazan bi gela berri egingo dira; hala, 16 

edo 26 haur gehiago hartzeko aukera emango du eraikinak. Ko-
purua finkatuko da aipatutako bi gela horiek zein adinekoei zuzendu erabakitzen denean.  

Hezkuntzak oraindik ez du horren inguruko erabakirik hartu. Erabiltzaileak 0-1 urte bitarteko haurrak izanez 
gero, 16 haur gehiago sartu ahalko dira; aldiz, 1-2 urte bitartekoak badira, 26 ume sartuko lirateke. Obraren kostua guztira 225.569,80 

eurokoa izango da.
Haurreskola egin eta urte gutxira geratu da txikia eraikina. Ezin izan zaio Azkoitian zegoen eskaerari erantzun. Ondorioz, hainbat gurasok euren 
seme-alabak beste haurreskola batzuetan matrikulatu behar izan dituzte. Udalaren nahia da gaur egun Azkoitiko hezkuntza publikoan dagoen 
leku faltari irtenbidea ematea, eta horretarako eman behar diren urratsak emateko bere esku dagoena egingo du.

Kontu Auzitegiak lau hilabete 
emango ditu Azkoitiko Udaleko 
kontuak ikuskatzen

Esne freskoa une oro

LANEAN DIRA jADA HERRI KONTUEN 
EUSKAL EpAITEGIKO IKUSKATZAILEAK, 

UDALAREN AZKEN URTEETAKO KONTUAK 
AZTERTZEKO

“ “
Hasi dira jada Azkoitiko haurreskola 
handitzeko lanak. Joan den ekainaren 
10ean Udalak osoko bilkuran hartutako 
erabakiaren ondoren, uztailaren hasie-
ran hasitako obrak bi hilabeteko epean 
bukatzea aurreikusten da. Obraren kos-
tua guztira 225.569,80 eurokoa izango 
da.

Haurreskola handitzeko lanak, 
martxan



“Ekainaren 13an udaletxera sartu 
nintzenetik, nire bizia goitik behera 
aldatu da”. Hitz horiekin ematen dio 
hasiera Pello Bastarrikak, Azkoitiko 
alkateak, elkarrizketa honi. Bere 
bizitzak aldaketa ikaragarria eman 
du alkate kargua hartu zuen egune-
tik. Baina bere egunerokotasunak 
eman duen bueltak baino indar 
handiagoa hartzen du, Bastarrika-
ren ustez, herriak eskatzen zuen 
aldaketa horren alde lan egiteak. 
Horrek bultzatu zuen bera politikan 
sartzera. Eskola Profesionaleko 
irakasle gisa eman du bizi osoa 
Pello Bastarrikak. “Irakatsi aurretik 
ikasi egin behar duzu”. Horretan 
ari dira bera eta bere talde kideak. 
Ondorengo lerroetan, Udal berriak 
finkatu dituen lan ildoak azaleratu 
ez ezik, bere ilusioak eta afizioak 
ere aitortu ditu, besteak beste”.
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Elkarrizketa

Pello Bastarrika, 
Azkoitiko alkatea

“Azkoitiarrek

“Ekainaren 13an udaletxera sartu 
nintzenetik, nire bizia goitik behera 
aldatu da”. Hitz horiekin ematen dio 
hasiera Pello Bastarrikak, Azkoitiko 
alkateak, elkarrizketa honi. Bere 
bizitzak aldaketa ikaragarria eman 
du alkate kargua hartu zuen egune-
tik. Baina bere egunerokotasunak 
eman duen bueltak baino indar 
handiagoa hartzen du, Bastarrika-
ren ustez, herriak eskatzen zuen 
aldaketa horren alde lan egiteak. 
Horrek bultzatu zuen bera politikan 
sartzera. Eskola Profesionaleko 
irakasle gisa eman du bizi osoa 
Pello Bastarrikak. “Irakatsi aurretik 
ikasi egin behar duzu”. Horretan 
ari dira bera eta bere talde kideak. 
Ondorengo lerroetan, Udal berriak 
finkatu dituen lan ildoak azaleratu 
ez ezik, bere ilusioak eta afizioak 
ere aitortu ditu, besteak beste”.

argi esan dute aldaketa nahi dutela”
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Elkarrizketa

“Azkoitiarrek

ORO HAR OSO GUSTURA GAUDE UDALEAN EGIN DIGUTEN 
HARRERAZ. LANGILEEI ELKARLANERAKO BORONDATEA SU-

MATU DIEGU ETA HORREK INDAR HANDIA EMAN DIGU. 
ARLOZ ARLO DAGOEN EGOERA, BERRIZ, pOLIKI-pOLIKI 
AZTERTZEN ARI GARA, IZAN ERE, HAINBAT ESpARRUTAN 

ESpERO EZ GENITUEN KONTU BATZUK AURKITU DITUGU, ETA 
HORI GUZTIA ONGI AZTERTZEAK LANA EMANGO DIGU. DENA 

DELA INfORMAZIOA IZAN BEZAIN LASTER HERRITARREI 
jAKINARAZIKO DIEGU.

Maiatzaren 22az geroztik hainbat aste pasa dira jada. Nola 
joan dira lehen egunak?
Ekainaren 13an sartu nintzen udaletxera, eta, nire bizia goitik behera 
aldatu da. Aurreneko egunetan erabat galduta, hori bai,  pixkanaka 
lekua hartzen eta egoeraz jabetzen. Denbora behar dugu eta den-
bora badaukagu. Egun guztiak ezberdinak dira, mila eginkizun eta 
… ez dago imajinatzerik.
Izugarrizko esperientzia da, gogorra bai, baina aldi berean ilusioa 
sortzen dizuna. Eguna pasa ahala asko ikasten ari gara. 

Zer egoeratan aurkitu duzue Udala?
Oro har oso gustura gaude udalean egin diguten harreraz. Langi-
leei elkarlanerako borondatea sumatu diegu eta horrek indar han-
dia eman digu. 
Arloz arlo dagoen egoera, berriz, poliki-poliki aztertzen ari gara, 
izan ere, hainbat esparrutan espero ez genituen kontu batzuk aurki-
tu ditugu, eta hori guztia ongi aztertzeak lana emango digu. Dena 
dela informazioa izan bezain laster herritarrei jakinaraziko diegu.

Kargu hartze egunean oso harrera beroa egin zizuten 
herritarrek, egundoko txalo zaparrada jaso zenuen aginte 
makila eskuratu zenuen unean. Nola bizi izan zenuen mo-
mentu hori?
Zaila da hizkiz edota hitzez adieraztea. Une hura bizi egin behar zen. 
Beharbada, bizitzan suertatu zaidan une eta egun hunkigarriene-
takoa izan zen.

Zer nolako giroa sumatu duzue herrian gobernu aldaketa-
rekin?
Etengabe, jendea hurbiltzen zaigu zorionak eta animoak emanez, 
eta hau benetan polita eta eskertzekoa da. Jendea ilusionaturik 
ikusten dugu, eta noski, harrera horrek gure indarrak areagotzen 
ditu. Benetan, gure esker onak herritar guztioi.  

“

“

argi esan dute aldaketa nahi dutela”



Ilusio eta gogo handiz zaudetela adierazi duzue 
behin eta berriz baina orain lan egiterakoan  
zeintzuk izango dira lehentasunak/ gobernuaren 
ardatz nagusiak?
Gobernuaren lehentasun nagusia Udala herritarrei ger-
turatzea izango da. Herritarrak udaleko partaide izan 
daitezen neurriak hartu nahi ditugu, eta horixe izango da 
datozen lau urte hauetan gure zeregin nagusia. Azkoitia 
azkoitiarrekin batera egiten joatea.

Herritarren parte hartzea bultzatuko duzula esan 
zenuen alkate bezala egindako lehenengo hitzal-
dian. Nola gauzatuko da hori?
Guk badugu parte-hartze proposamen bat. Baina orain 
proposamen hori lantzea dagokigu. Lehenik eta behin 
herritarrek parte hartzeko ordenantza berri bat egin nahi 
dugu, baina horrekin batera irailetik aurrera herritarrek 
parte hartu ahalko duten guneak jarri nahi ditugu mar-
txan: 7 kontseilu, auzo elkarteak, herritarren eskaerak bi-
deratzeko bide berriak... Horretarako teknologia berriak 
erabiltzeko asmoa ere badugu. 

Eta herriko eragile eta kultur taldeekin nola egi-
turatuko duzue parte-hartze hori?
Esan bezala herriko eragile eta kultur taldeek sortuko 
ditugun kontseiluetan parte hartzea da gure helburua. 
Kultura, kirola, gazteria, lana eta industria, migrazioa, 
berdintasuna eta euskara arloetan sortuko ditugu kon-
tseiluak, eta horiek izango dira eragileek udal erabakie-
tan parte hartzeko oinarrizko guneak. 

Arloei dagokienez, nola antolatuko da udal be-
rria?
Guk lehen baino batzorde gehiago osatzea nahi izan 
dugu, hala arlo batzuei orain arte eman ez zaien garran-
tzia eman nahi genielako, berdintasuna, migrazioa edo 
euskara esaterako; baina gobernua gutxiengoan iza-
teak, eta oposizioko alderdiek batzorde gutxiago nahi 
izateak, kopuru hori haiekin adostu beharra ekarri digu, 
beraz, 8 batzordetan banatuko dugu.

Bildu koalizioa sentsibilitate ezberdineko per-
tsonen indarren bateratzearen emaitza da. Nola 
islatuko da hori udaleko eguneroko jardunean?
Ezberdinen arteko bateratzea izateak berak indar handia 
du guretzat, eta herritarrentzat ere balio berezia dauka-
la uste dugu. Kontuan izan behar da herriari aurkeztu 
diogun programa bera adosteko geure ahaleginak egin 
behar izan ditugula. Eta orain arte adostasunetara iriste-
ko egin dugun saiakera bera, orain udaleko gainerako 
alderdiekin ere egitea da gure asmoa, eta hori egune-
rokoan islatzea da gure helburua.

Zeintzuk dira finkatu dituzuen ardatzak datozen 
lau urteei begira?
Guk lau zutabetan ikusten dugu Azkoitian eragin beha-
rra.
Lehen aipatu bezala, gestio garden eta parte-hartzailea 
da gure lehen zutabea. Ezinbestekoa da guretzako be-
hingoz azkoitiarrok guztiona den Udalaren parte senti-
tzen hastea, eta horretarako guk badugu proiektu serio 
bat landuta.

Elkarrizketa
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Bigarrena, behar sozialetan oinarrituko den politika bat 
egitea da. Guretzat lehentasunezko da Udalak erantzu-
kizun serioa hartzea herritarren eskubide sozialak berma-
tuak izan daitezen, eta horren araberako programak, au-
rrekontuak eta politika orokorrak garatzea.
Horrez gain, herri bizia, dinamikoa eta oinezkoek lehenta-
suna izango dutena garatu nahi dugu.
Eta azkenik, Euskal Herriko askapen prozesuarekin 
konprometitua izango den Udala izatea nahi dugu. 

Eta buruan duzuen proiektu zehatzen bat?
Asko ditugu, baina batzuk aipatzeagatik: haur parke es-
talia, Floreagara igotzeko igogailu edo eskailera meka-
nikoak, Elkarguneko tarifak jaistea, kultur etxearen egoki- 
tzapenak, eguneko zentroa, zaharren egoitzako baldin-
tzak, e.a. Dena dela, ditugun baliabide ekonomikoak az-
tertu beharko dira edozein proiektu gauzatu aurretik.

Asko hitz egiten ari da ilusioaren inguruan eta herri 
honetan zabaldu den aukera historikoari buruz, 
bide horretan nola egingo du lana Bilduk gatazka 
politikoari konponbide demokratikoa emateko?
Bilduk konpromiso serioa hartu du Euskal Herriko gataz-
ka soluziora eramateko helburuz. Horretarako, Euskal 
Herriko askapen prozesuaren aldeko dinamikak martxan 
jartzea da Bilduren lana, bide politiko eta demokratikoak 
erabiliz.

Azkoitia herri euskalduna izaki, euskararen normal-
kuntzak eta euskal kulturgintzak zer nolako lekua 
izango dute datorren lau urteetan?
Leku garrantzitsua eman nahi diegu bai euskarari eta bai 
euskal kulturari. Azkoitia bezalako herri euskaldun batean 
bizitzeak eman behar digun harrotasuna eta eskatu behar 
digun konpromisoa uztartzen saiatu nahi dugu. Euskara 
arloan, Azkoitian erabateko normalizazioa lortzeko bi-
dean, Udala eredu izatea nahi dugu.
Kulturari dagokionez, berriz, gure herriak duen kultur 
sormena, eta euskal kulturaren oinarriak lantzea da gure 
nahia, eta osatu nahi dugun kultur kontseiluak horretan 
laguntza handia emango digula uste dugu.

Krisi garaian murgilduta gaude, eta Udaletik zer 
proposatuko duzue egoera hau gainditzeko?
Momentuz guk gaia lehentasun gisa hartu dugun adiera-
zle da sozio-ekonomia batzordea osatzea lehen aldiz Uda-
lean. Gainera lana eta industria kontseilua ere eratu nahi 
dugu, eta bertan herriko langabetu, enpresari, sindikatu 
eta abarren parte-hartzea bermatu nahi dugu. Hortik, le-
henik eta behin herriko egoeraren azterketa egingo dugu, 
eta gure eskumenekoak diren arloetan soluzio bideak 
adosten saiatu eta martxan jarri.
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pOLITIKAN EZ DUT INOLAKO ESpE-
RIENTZIARIK. DENA IKASTEKO DUT, ETA 
HORRETAN ARI NAIZ BURU-BELARRI. 
HERRIKO MAKILA HARTU NUEN EGU-

NEAN, NIRE LANA ETA ARDURA ESKAINI 
NIZKION HERRIARI, ETA AHALEGINDUKO 

NAIZ HUTSIK EZ EGITEN.
AZKOITIAREKIKO ETA EUSKAL HERRIA-
REKIKO EZ EZIK, NEUREKIKO HARTU 

DUDAN KONpROMISOA IZAN DA 
URRATS HAU EMATEKO ARRAZOIA.

“

“

GOBERNUAREN LEHENTASUN NAGUSIA 
UDALA HERRITARREI GERTURATZEA 
IZANGO DA. HERRITARRAK UDALEKO 
pARTAIDE IZAN DAITEZEN NEURRIAK 

HARTU NAHI DITUGU, ETA HORIxE 
IZANGO DA DATOZEN LAU URTE HAUE-
TAN GURE ZEREGIN NAGUSIA. AZKOI-
TIA AZKOITIARREKIN BATERA EGITEN 

jOATEA.

“

“

Irakaskuntzatik 
Udalburu izatera
Bizi osoa eman duzu Eskola Profesionaleko irakasle gisa. Orain, po-
litikan lehen esperientzia duzu honako hau; noizbehinka ikaslearen 
azalean jartzea tokatuko zaizula uste duzu?
Hala da, politikan ez dut inolako esperientziarik. Dena ikasteko dut, eta horretan 
ari naiz buru-belarri. Herriko makila hartu nuen egunean, nire lana eta ardura 
eskaini nizkion herriari, eta ahaleginduko naiz hutsik ez egiten.

Zerk bultzatu zintuen politikan sartzera?
Azkoitiko herriak aldaketa aldarrikatzen zuen, eta nik ezin nion uko egin aldaketa 
horrek eskatzen zidan parte-hartzeari. Ondorioz, Azkoitiarekiko eta Euskal He-
rriarekiko ez ezik, neurekiko hartu dudan konpromisoa izan da urrats hau ema-
teko arrazoia.

Nola hartu zuten etxekoek alkatetza eskuratzearen berria?
Beno, hauteskunde egunerako etxean nahiko mentalizatuak geunden, ordurako 
herrian sumatua bainuen gauza serio zihoala eta aukera handiak nituela alkate-
tzara iristeko.
Norbaitek sakonki ezagutzen banau, hori neure emaztea da, eta berak ondo daki 
zeintzuk diren Herriarekiko nire konpromisoak. Ondorioz, laguntza eta animoak  
izan dira berarengandik ez ezik, seme-alabarengandik etengabe jaso ditudanak.

Azkoitiko zein txoko duzu gustukoen?
Oraintxe nire lantokia (udaletxea) bihurtu den inguruko enparantza eta kale na-
gusia, leku horietan gozatu bainituen umetako eta gaztetako ahaztu ezinak suer-
tatu zaizkidan egunak eta urteak.

Nola ikusten duzu etorkizuneko Azkoitia?
Herritar guztiena izango den Azkoitia. Herritarrek herria eraikitzen parte hartuko 
duten Azkoitia. Ez soilik hauteskundeetan, baizik eta herrian garatu beharreko 
proiektuetan eta hartu beharreko bestelako erabakietan. Elkarbizitzan, ongiza-
tean eta bakean biziko den Azkoitia ikusten dut.

Afizio berezirik ba al duzu?
Paseatzea, mendian ibiltzea eta eskiatzea ditut atsegin.

Irakurri duzun azken liburua?
Neure lanbidea medio, bizi osoa irakurtzen eta ikasten pasa izan dut, irakatsi 
aurrez ikasi egin behar baituzu.
Denbora librean, deskonektatzeko  agian, aurretik aipaturiko afizioetan murgil-
tzea nahiago izaten dut.

Musika gustatzen zaizu? Bereziki maitea duzun estilo zehatzik?
Euskal musikan, bereziki, Mikel Laboa eta Benito Lertxundi.
Orduak pasatzen ditut Leonard Cohen entzuten.

Festak atea joka daude jada. Zein da gehien gustatzen zaizun jardue-
ra?
Ez dut lehentasunik. Oro har jendea gustura eta ondo pasatzen ari dela ikustea.

Aldaketarik somatuko al dugu aurtengo Andramaixetan?
Bai noski. Aurten, guk gobernua osatu dugunetik, jaiak guk nahi bezain modu 
parte-hartzailean antolatzeko denbora gehiegirik izan ez badugu ere, ahal izan 
duguna egin dugu herriko eragile eta herritarren parte-hartzea bermatzeko. Aur-
tengo Andramaixetan herritarrak festetako partaide izan daitezen lortzea nahi 
dugu, eta noski, herritar guztiontzako gustukoenak diren Andramaixek egitea. 
Festetako udal egitarauan guztiok parte-hartzea izatea nahi dugu.
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egitarauaren eta gainerako gaien inguruko xehetasunez hitz egiteko, proposamen 
eta iradokizun ezberdinak mahaiganeratuz. 

“Parte hartzea bi ikuspegietatik landu dugu: antolaketa aldetik eta programazio 
ikuspegitik. Lehen kasuan, antolatzeko garaian hainbat urrats eman ditugu, guz-
tia aztertua gera zedin. Progamazioan, berriz, nahi dugun partaidetza kutsu hori 
islatzeko oreka bat lortzen saiatu gara: ikuskizun hutsak direnak eta parte-hartzea 
eskatzen duten jardueren artean”, dio Ibon Arrietak, Festa zinegotziak. 

Azkoitiko Udal gobernu berriko Festa Batzordeak herriko fes-
tetan parte hartzea sustatzeko buru-belarri jardun du lanean. 
Hala, ekainean hasi eta uztaila amaierara arte festen inguruko 
hainbat gai aztertu dituzte: aurrekontua, aurreko urteetako egi-
tarauak, e.a.
Andramaixek herritik atereak izateko, hainbat bilera arrakasta-
tsu egin zituzten. Haietan, Udaleko ordezkariak herriko elkarte, 
arlo ezberdinetako eragileekin zein herritarrekin elkartu ziren 

2011ko Andramaixek: herritik herritarrentzat
Ezin imajina daiteke festa bat jenderik gabe. 
Pertsonen poza eta festarako grina kaleetan 
arnastu gabe. Andramaixek ez lirateke existi-
tuko azkoitiarrek beharrezko osagaiak jarriko 
ez balituzte. Azkoitiko Udal gobernu berriak 
filosofia horri eutsi dio datozen jaiak anto-
latzeko, 2011ko Andramaixek herrikoiak eta 
parte-hartzaileak izate aldera.

Ibon Arrieta “Aitza”, Festa zinegotzia

“Gure asmoa da azkoitiarrak Andramaixetan partai-
de izatea, bai antolaketan bai festetan antolatzen di-
ren ekimenetan ere. Aurten, aurrekontu txikiagoare-
kin festa herrikoi eta biziagoak egingo ditugu”.
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Jesus Mari Andueza, Azkoitiko Oteiza Pilo-
ta Kirol Elkarteko presidentea

“Gure asmoa abuztuaren 15ean profesionalak ekartzea da. 
Oso gustura gaude, izan ere, aintzat hartu gaituzte. 16an 
ere partidak izango dira ikusgai aspaldiko partez, eta 
horrek ikaragarrizko poza ematen digu. Egun 
horretan pilotalekua hilda egon da denbora lu-
zean. Gure nahia da pilotari azkoitiarrak profe-
sionalak izan direnekin nahastea. Hala, Xabier 
Andreu azkoitiarra Martin Eulaterekin arituko 
da; eta bertako Oier Epelde, berriz, Mikel Goñirekin. Azkoitia-Donostia 
seniorren arteko partidak ere izango dira ikusgai. Ilusio handia jarri du-
gu guztiok datozen Andramaixei begira. Herritarrek ere asko gozatuko 
dute, giro ederra izango baita”.

Jesus Arrizabalaga, Azkoitiko Udaleko kul-
tur teknikaria 

“Andramaixetan, erakundeen ekitaldiez gain, herritarrek 
eta Azkoitiko elkarte ezberdinek antolatzen dituzte jaiak. 
Eurak dira jaien protagonistak, beraiek dira Andra-
mai parte hartzaileak eta herrikoiak izatea ahalbi-
detzen dutenak. Udalaren lana garrantzitsua da, 
noski, koordinazio lan handia egin behar baita, 
azkoitiar guztiei zuzendutako eskaintza zabala 
lortze aldera. Antolatzen jarduten dugunok, fes-
tetan buru-belarri gabiltza lanean, ez dugu jaiaz gozatzeko asti handie-
girik. Oso ongi pasatzen dugu, dena den”.

Inazio Alberdi, Azkoitiko Musika Bandaren zuzendaria

“Festei txupinazoarekin hasiera ematen zaienetik, 
hainbat eta hainbat ekintzatan parte hartzen dugu. 
Ez dugu aspertzeko denborarik: 14an txupinazoaren 
ostean, kalejira girotzen dugu gure musikarekin. Abuz-
tuaren 15ean, berriz, ere kalejiran, alkate soinua 
joaz, Udal ordezkariei laguntzen diegu meza 
nagusira. Eguerdian kontzertua eskaintzen du-
gu. 16an, Diana egiten da eta berriz ere kon-
tzertua eguerdian. Guztira 40 bat lagunek 
osatzen dugu banda, horietatik asko oso 
gazteak dira. Nik orain dela 57 urte jo nuen 
lehenengo aldiz musika tresna bat… gaur arte! Oso garrantzitsua da 
niretzat herriko musika banda. Egia esan, emazteari eta semeari eske-
rrak eman behar dizkiet, nirekin izan duten pazientziagatik…”.

Eneritz Artetxe eta Silvia Etxaniz, Azkoitiko Bertso 
Eskolako kideak

“Festa Batzordekoekin egin-
dako bileretan proposatu 
zen jaietan herriko bertsola-
riei leku handiago ematea. 
Hori izan da batzor-
dearen zein gure 
filosofia. Herriko 
parte hartzea 
bultzatzeko as-
moz, saiatuko 
gara abuztuaren 14an bertso-poteo bat antolatzen, bertso eskolako 
kide guztiekin. Hilaren 17rako, berriz, bertso afari bat egitea proposatu 
dugu. Bertan kanpoko bi bertsolari eta herriko beste bi jarriko geni-
tuzke, euren artean desafioan. Interesgarria izan daitekeela uste dugu, 
modu honetara parte-hartzea asko handitu daiteke-eta. Gainera, giro 
ederra sortuko litzateke”.

2011ko Andramaixek: herritik herritarrentzat

Aniztasuna, Andramaixen arrakastaren giltzarri

Ibon “Aitza” Festa zinegotzi berriak dioenez, “aurtengo jaietan 
pertsona orok izango du bere txokoa”. Udaletik nabarmentzen 
dute ez dela erraza guztiek gustuko dituzten festak antolatzea. 
Baina horretan saiakera garrantzitsua egin dute azken asteotan. 
Emaitza aste gutxi barru ikusiko den arren, jada irizpide finko 
batzuk zehaztu dituzte: kirolean, esaterako, profesionalek he-
rritarrekin batera jokatzeko asmoa dago (herri-kiroletan ere 
konbinazio hori txertatzen saiatuko dira); egitaraua osatzen du-
ten ekintzetan emakumearen presentzia indartu nahi da; hau-
rren kasuan, zenbait ekimen Udalak kudeatuko ditu –hala nola, 
antzerkia, puzgarriak edota apar festa– eta beste asko, berriz, 
herritarren sormenak bultzatakoak izango dira, soka saltoa, 
aurpegi margoketa, moto zirkuituak, margotzeko tailerrak, e.a; 
elkarte gastronomikoek beren lekua eduki dezaten saiatuko da 
Udala. Etorkinen bueltan, Udalak Azkoitiko komunitate orori 
jaietan parte hartzeko gonbitea luzatzen die: “Kultur aniztasun 
hori festetan txertatzea herritarrentzat oso mesedegarria dela 
uste dugu. Hori bai, gizonei eta emakumeei presentzia berdina 
emanez. Familietako kide guztiek aktiboki parte har dezaten 
egingo dugu lan”, diote Festa Batzordetik.  

Argazkia: Joakin Sudupe



iTelefono interesgarriak

 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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Azkoitiko agenda
ABUZTUA

6	 Azkoitiko Parrokian, 20:00etan, Donostiako 
Musika Hamabostaldiak antolatuta organo 
kontzertua. Organujolea: Giampaolo di Rosa.

10	 Azkoitiko Parrokian, 10:30etatik 13:00era, Do-
nostiako Musika Hamabostaldiak antolaturik 
organo erromantikoaren ikastaldiko klasea.

14tik	18ra	ANDRAMAIXEK. 

16		Andramaxetako laburmetrai lehiaketan aur-
keztutako lanak ikusi eta irabazlea emango 
da jakitera, herriko plazan (Informazio gehia-
go: Udaleko kultura sailean).

25	 Donostiako Hamabostaldiak antolatuta,  
Intsausti Jauregian arratsaldeko 20:00etan,     
Arantza Ecenarro eta Borja Rubiños piano 
joleen kontzertua.

Laburmetraien lehiaketarako baldintzak,  

Aurkeztutatko laburmetraien proiekzioa 
plazan egingo da abuztuaren 15ean, 
gauean.

Grabazio bakoitzak 2-5 minu-
tuko iraupena izan beharko 
du.

Gaia: Andramaxek.

Informazio gehiago Azkoitiko Udaleko 
Kultura sailean: 
kultu@azkoitia.net edo 943 85 71 70. 


