
337. zeenbbakkiaa 2012ko apirila

Larunbat gauetan autobus 
zerbitzua egongo da Zumaia 
aldeko herrietara: bi orduz behin 
egingo dituzte joan etorriak 
autobusek

Eguraldiak asko lagundu ez 
arren, ekitaldiz josita igaro 
dira Astea Santua eta Pazko 
astea: prozesioak eta 
haurrak izan dira 
protagonista 

Oinezkoen eskubideak 
bermatzeko, Alde Zaharreko 
zirkulazio araudia bete 
arazteko ahalegin berezia 
egingo du Udalak

Politika herritarrekin elkarlanean egiteko asmoa azaldu zuen Udalak hauteskunde ostean. Jada martxan dira 
horretarako hainbat tresna: auzo elkarteak, mahaiak... Gero eta herritar gehiago ari da parte hartzen.

Udal irekia 



Azkoititik kanpo bizi arren, zure etxean  jaso dezakezu Kontzejupetik aldizkaria, posta bidez.
Eskatu 943 85 71 76 telefonora deituta edo alkatetza@azkoitia.net-era idatzita.

telefono interesgarriak

aurkibidea
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posta

UDALA

Zentralita: 943 08 00 80

Kexak eta iradokizunak: 902 54 01 20

Herritarren arretarako bulegoa: 943 08 00 80

Idazkaritza: 943 85 71 75

Alkatetza: 943 85 71 76

Kontuhartzailetza: 943 85 71 73

Kultura, hezkuntza eta kirolak: 943 85 71 70

Gizarte ongizatea: 943 85 71 74

Euskara: 943 85 71 75

Hirigintza: 943 85 71 72

Ingurumena: 943 85 71 72

Udaltzainak: 943 85 71 71

BESTE ZERBITZU BATZUK

San Jose egoitza/eguneko zentroa: 943 85 13 23

Jubilatuen etxea: 943 85 21 68

Elkargunea: 943 85 25 44

Aizkibel liburutegia: 943 85 08 98

Kultur etxea: 943 85 71 70

KZ gunea: 943 02 6710

Gazte Informazio Bulegoa: 943 02 60 27

Abarketatxo ludoteka: 943 08 38 00

Ertzaintza: 943 08 37 80

Osasun etxea: 943 85 00 20 / 943 85 00 70

Iraurgi Lantzen: 943 85 11 00

Mankomunitatea 943 85 73 19

• La veleta de la ermita de San 
Martin lleva dos años sin funcio-
nar. ¿Lo vais a arreglar? PATXI
Está así a propósito, porque la ofi cina 
técnica de urbanismo se percató de 
que su funcionamiento habitual da-
ñaba el edifi cio. AYUNTAMIENTO
• La gente no utiliza bien los 
contenedores de la plaza. ANA
Intentaremos controlar más ese as-
pecto. Pero la responsabilididad es 
de toda la ciudadanía.
AYUNTAMIENTO.

Alde Zaharreko zirkulazioa

Diru-laguntzak

Aste Santua eta Pazko astea

Gobernu irekia

Laburrak

Konpostatzea

4 8-11

5 12-13

6-7 14

• San Martin Ermitako beleta noiz jarriko da behar den bezala? PATXI
San Martin Ermitako beleta nahita dago geldituta. Hala egitea erabaki zuen Hirigintza 
sailak orain bi urte. Izan ere, beleta martxan egoteak dorrearen egitura kaltetzen zuela 
ikusi zuten eta uraren fi ltrazioak areagotzen zituela. Horregatik, eraikinari kalte egiten 
ziola ikusita, gelditzea erabaki zuten. Erabaki teknikoa izan zen, ermitaren eraikinaren 
osasuna bermatze aldera. AZKOITIKO UDALA

• Plazako edukiontzietatik kanpo dagoen zaborrak ez luke hor egon behar. 
Ezin al da kontrolatu? Oso itsusia geratzen da eta eguneroko kontua da. ANA
Bat egiten dugu zure hausnarketarekin. Isunak araututa daude eta kontrol zorrotzagoa 
egiten saiatuko gara. Hala ere, ardura herritar denona da: Udaltzaingoa saiatuko da 
zorrotzago kontrolatzen, baina norbaitek beste herritarren bat zaborra gaizki botatzen 
ikusten badu esan egin diezaioke, gizalegetasuna eskatuz. AZKOITIKO UDALA 

herritarrei erantzunez
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Juan Bautista Mendizabalek utzitako irudia. 
1750eko Loiolako gazteluaren inguruak ageri dira.

San Martingo txakolina

Txakolinaren jatorri izendapenarekin hika-
mikak dauden honetan: ba al zenekien 
‘San Martingo Txakolina’ izeneko ardoa 
ere bazela? Hala erakusten dute artxibo 
historikoek. XVI. mende hasierako 
dokumentu batean jasotzen denez, 
Azkoitian txakolina egiten zen eta “Chacolín 
de San Martín’ izen propioarekin zen 
ezaguna. Hori ez da ordea, aurreneko 
erreferentzia: 1514. urtean Floreaga etxea 
egiteko arkitektoen izkribuetan mahastiak 
aipatzen dira: leiho batek mahastiei begira 
egon behar duela dio. Testu horren 
arabera, egun Joseba jatetxea dagoen 
inguru horretan mahastiak zeuden. Irudian 
agertzen den mapa, berriz, 1750ekoa da 
eta hor ere mendi inguruetan mahastien 
erreferentzia agertzen da. Hori da Azkoitiko 
ardoaren inguruan aurkitu den azken 
erreferentzia historikoa. Baina Pako-
Pakok jakin du gaur egun ere badirela 
etxe pare bat Azkoitian txakolina egiten 
dutenak. Gutiziaz eta etxerako, baina egin 
egiten dute, eta gozoa gainera. Non? Ez 
kontatzeko esan didate... 

¿Sabíais que ha existido un Chacholín 
de San Martín? Así lo recoge un 
documento histórico del siglo XVI. Pero 
las referencias a los viñedos de Azkoitia 
son anteriores: la primera es de 1514 y 
la última de 1750. Es más, Pako-Pako 
ha sabido que actualmente también se 
elabora vino en Azkoitia...

Pako-Pakok Azkoitiko kontu asko dakizki, baina 
ez denak. Izan ere, ezinezkoa da gogoan izatea 
hainbeste gertakari, pasadizo eta herriko pertsonaien 
izenak. 

Horregatik, kontatu Azkoitiko pasadizo bat, gertaera 
bat edota erakutsi etxean duzun argazki zahar 
hori Pako-Pakori. Herritarrok bidalitako gutunak 
eta argazkiak ere tarte honetan argitaratuko dira 
hemendik aurrera.

Kontatu Pako-Pakori:
- Kultura bulegoan, udaletxeko 3. solairuan.
- kultu@azkoitia.net-en bidez.

Pako-pako quiere recopilar las fotografías y las 
historias antiguas de Azkoitia. Envíale las tuyas al:
Departamento de cultura (3º piso del ayuntamiento) 
o kultu@azkoitia.net.

San Martingo txakolina

Txakolinaren jatorri izendapenarekin hika

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!



Alde Zaharreko zirkulazio araudia bete arazteko ahalegin berezia egingo du Udalak

Alde Zaharrean zirkulazio eta aparkatzeko araudia

Zama lanak direla, autoen joan 
etorria dela, gaizki aparkatzeko 
ohitura dela... Alde Zaharrean 
oinez eroso ibiltzeko arazoak 
izaten dira askotan eta auto, 
kamioneta eta furgoneta artean ibili 
behar izaten dute sarri herritarrek. 
Gune horretan autoa erabiltzeko 
araudia egon badago, baina askok 
ez du betetzen eta oinezkoen 

lehentasuna ez da bermatzen. 
Udalak horri aurre egin nahi dio 
eta araudia bete arazteko ahalegin 
berezia egingo du hemendik 
aurrera.

Ikurrinaren plaza da leku konplika-
tuenetarikoa: bertan auto asko 
pilatzen da sarri, eta askotan zai-
la izaten da oinezkoentzat handik 
pasatzea. Gune horretan ezin dela 
aparkatu gogora arazi nahi du Uda-
lak: zamalanetarako soilik utziko da 
plaza hori, saltokietan karga utzi 
eta jasotzeko soilik. Baserritarrek, 
halere, bertan aparkatzeko aukera 
izango dute, beti ere azokan pos-
tua jartzen dutenean. Ikurrina pla-
za betetzen den kasuetan Herriko 
plazan aparkatzeko aukera izango 
dute baserritarrek. 

Ikurrinaren plaza, Herriko plaza, 
Floreaga Zahar eta Plaza Berriko 
araudia errespetatu eta behar 

bezala betetzeko eskatu nahi 
die Udalak herritarrei. Autoen 
eta oinezkoen arteko oreka lortu 
daitekeelakoan dago eta arauak 
behar bezala beteta herritar guztien 
onerako izango delakoan.

Alde Zaharreko zirkulazio araudiak 
bereziki eragiten dien herritarrekin 
harremanetan jarriko da Udaltzain-
goa, neurriak behar bezala azaltze-
ko. Ondorengo taulan jasotzen da 
araudiaren laburpena. Zalantzarik 
izanez gero, jarri Udaltzaingoarekin 
harremanetan. 
  
Camionetas y furgonetas de 
carga y descarga, coches mal 
aparcados... a menudo es difícil 
caminar por el casco antiguo del 
municipio. El Consistorio pide a la 
ciudadanía que respete las normas 
de circulación. Por su parte, hará 
todo lo que esté en su mano para 
hacer cumplir esa normativa. 

Oinezkoentzat erosoago  

albistea - peatonalizazioa
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PLAZA BERRI 
 Nagusi 82-120 
 Nagusi 61-95 

ERDI KALE Nagusi 19-57
 Nagusi 26-80 

HERRIKO PLAZA

IKURRINAREN  Kultur etxe
PLAZA  Nagusi 66 bitartea
 
FLOREAGA ZAR Joseba jatetxe
 azpia 
 Lan egunetan

Sarrera IREKITA denentzat.
Lan egunak: 05:00-20:00
IREKITA TAG baimenduak:
Lan egunak: 20:00-05:00 
Larunbatak: 14:00-17:00 
Igandeak: 06:00-11:00  

Lan egunetan irekita egun 
osoan, 16:00-20:00 izan ezik 
 
14:00etan erabat  ITXI  
herriko enparantza eta 
mantendu itxita  goizeko 
06:00ak arte.

Eguneko 24 ordutan 
sarrera / irteera bermatuta

Horretarako gune 
bat jartzea aztertzen 
ari da Udala.
 

Nagusi 56-62
eremu guztiarentzat

Kultur etxe aurre 
guztia

Kultur etxe alboan

KALEA ZAMALANAKEREMUA POSTEAK OTA

Lan egunak
(astelehen-ostiral) 
TAO / OTA zerbitzua
Goizez: 09:00-13:00
Arratsaldez: 16:00-20:00
Gehienez: 1:30 ordu(DOAN)

Herriko plaza sartuko 
litzateke.

Lan egunak 
(astelehen-ostiral)
TAO / OTA zerbitzua
Goizez: 07:00-14:00
Gehienez: 1:00 ordu

Lan egunak
(astelehen-ostiral)
TAO / OTA zerbitzua
Goizez: 09:00-13:00
Arratsaldez: 16:00-20:00
Gehienez 4 ordu (DOAN)



Gizarte zerbitzuek, euskarak edo 
ingurumen sailak ematen dituzten 
diru-laguntza gehienak eskatzeko 
epeak zabalik daude jada. Oinarriak 
publikatu dira Gipuzkoako Aldizkari 
Ofi zialean eta udal webgunean, eta 
bi gune horietan dago eskuragai 
informazio guztia. Jada egin 
daitezke eskariak udaletxean.

Diru-laguntza horien helburua 
zenbait alorretan beharrak dituzten 
herritar eta elkarteei laguntzea 
da. Zerrenda luzea da: Euskara 
sailak, esaterako, euskara 
ikasteko, errotulu eta webguneak 
euskaratzeko edo ohiko nahiz 
aldi baterako euskara jarduerak 
sustatzeko partidak ematen ditu, 
besteak beste. Ingurumen sailak, 
berriz, ingurumenarekin zerikusia 
duten programa eta jarduerak 
laguntzen ditu. Gizarte zerbitzuetan, 
aldiz, gizarte jarduerak garatzeko 
elkarte eta partikularrei edota 
droga-menpekotasunak tratatzeko 
ematen dituzte, besteak beste.  
Eta kultura eta kirol sailean, berriz, 
elkarteen jarduerei laguntzekoak. 

Aurtengo diru-laguntzen oinarri eta 
irizpideak iazkoen berdintsuak dira. 
Halere, aurrera begira hausnarketa 
bat abiatu nahi du Udalak, batez 
ere kirol eta kultur elkarteei ematen 
zaizkien diru laguntzen inguruan. 
Laguntza nori eman eta zenbat 
eman erabakitzeko ahalmena 
alderdi guztiengana zabaldu nahi 
du, eta taldeen euren parte hartzea 

indartzea ere bai. Dagoeneko hasi 
da alderdi eta elkarteekin hitz egiten 
eta datorren urterako sistema 
hobeagoa izatea espero du.

Azkoitiko Udalak ematen dituen 
diru-laguntzak:

Kultura eta kirolak:

• Kultur, kirol eta aisialdi jardueren 
diru-laguntzak. Martxoan itxi zen 
eskatzeko epea.

Gizarte zerbitzuak: 

• Garapen bidean dauden herrialdeei 
diru-laguntzak. Udan zabalduko da 
eskatzeko epea.

• Giza Zerbitzuetan jarduerak 
garatzeko elkarteei eta partikularrei 
diru-laguntzak. Ekainaren 25era arte 
eskatu daitezke.

• Droga-mendekotasunak tratatze-
ko diru-laguntzak. Urte osoan eska-
tu daitezke.

• Zubiaurre Elkarguneko erabiltzai-
leen tarifen kostuaren diru-lagun-
tzak. Urte osoan eskatu daitezke.

• Espetxeetan preso daudenen 
senideentzat garraiorako laguntzak. 
Urte osoan eskatu daitezke.

Ingurumena:

• Irabazi asmorik gabeko erakundeei 
eta taldeei ingurumenarekin 
programak eta jarduerak egiteko 

diru-laguntzak. Maiatzaren 12ra 
arte eskatu daitezke.

Euskara saila: 
• Ohiko euskara jarduerak 
bideratzeko diru-laguntzak. 

• Euskara ikasteko diru-laguntzak. 

• Uda ikastaroetarako diru-lagun-
tzak. 

• Errotulua euskaraz jartzeko diru-
laguntzak. 

• Irudi korporatiboa euskaratzeko 
diru-laguntzak. 

• Web orria euskaraz sortzeko diru-
laguntzak. 

• Programa informatikoak euskaraz 
jartzeko diru-laguntzak. 

• Euskara jarduera puntualetarako 
diru-laguntzak. 

Euskara saileko diru-laguntza 
guztiak eskatzeko epea ekainaren 
15ean amaitzen da.

Udalaren sailek ematen 
dituzten diru-laguntzak eskatu 
daitezke dagoeneko. Epeekin 
batera hausnarketa ere ireki 
nahi du Udalak 

Epeak 
zabalik

albistea - Diru-laguntzak
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Ya esta abierto el plazo para pedir 
las subvenciones que el Consistorio 
ofrece a través de los distintos de-
partamentos. Las bases están publi-
cadas en el Boletín Ofi cial de Guipúz-
coa y también se pueden consultar 
en la página web municipal. Los 
criterios de esta convocatoria son 
los mismos que en años anteriores 
y el Consistorio se compromete a 
analizar y mejorar el sistema para las 
próximas convocatorias. 

Diru-laguntzak lortzeko eskariak harrera bulegoan tramitatu behar dira.
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albistea - Aste Santua eta Pazko astea 

Laino eta euri tanten gainetik

Euria goian-behean egin zuen Ostiral Santu egunean 
Azkoitian, eta ondorioz, arratsaldeko prozesioa bertan 
behera gelditu zen. Jesusen Nekaldi eta Heriotzaren os-
pakizuna parrokian egin zen, baina horren ondotik ez zi-
tuzten santuen irudiak prozesioan atera. Gauerako atertu 
zuen pixka bat, eta orduan bai, egin zen Hilobirako proze-
sioa. Eguraldi eskasa izanagatik azkoitiar ugari batu dira 
Aste Santuan egindako ekitaldi erlijiosoetara.
La procesión de la tarde del Viernes Santo fue suspendi-
da debido a la lluvia y las imágenes estuvieron expuestas 
en la parroquia. A la noche sí salieron los pasos.

Santuak, aterpean

Kolorez eta danbor hotsez bete ziren Azkoitiko kaleak  
Pazko Igandeko eguerdian. Lainopean, baina euririk 
gabe, ehunka haurrek hartu zuten parte Umore Ona elkar-
teak antolatzen duen danborradan eta danbor eta barrika 
hotsak izan ziren nagusi. Plazan pieza guztiak jo ostean, 
frontoian mokadutxoa egin zuten umeek eta giro pare-
gabea izan zuten. Aurtengoa haurren danborradaren 48. 
edizioa izan da.
La 48 edición de la tamborrada infantil llenó de color y de 
música la calles del municipio el Domingo de Pascua. En 
el desfi le participaron cientos de niñas y niños.  

Danbor hotsek alaituta

Ikastetxeetan jai, jolasean eta lagunartean ibiltzeko astea 
izaten da Pazko Astea Azkoitiko txikienentzat. Hori jakin-
da, Haur Astea antolatu du Abarketatxo ludotekak aurten 
ere eta eguraldi tristea egin arren, jolas, tailer eta irteerak 
egiteko aukera izan dute 3 urtetik 12 urtera arteko haur 
eta gaztetxoek. Sukaldaritza saioa, Altxorraren bila jolasa, 
multikirol ekintzak eta Oriora irteera egin dituzte, besteak 
beste, ehunka haurrek.    
Durante la Semana de Pascua cientos de niñas y niños 
de Azkoitia han participado en la Semana Infantil organi-
zada por la ludoteca Abarketatxo. 

Oporretan, jolas
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Eguraldi kaskarra nagusi izan da apirileko oporraldian Azkoitian. Horrek hainbat 
ekitaldi aldatzea eragin du. Baina lainoak laino eta euriak euri, festa, jolas, eta 
ekimen erlijiosorik ez da falta izan herrian, eta giro polita nagusitu da bai Aste 
Santuan eta bai Pazko astean.
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Ateak zabalik eta 
elkarlana martxan

Miren Arbelaitz eta Iban Etxaniz  auzo elkartea eratzeko paperak biltzen ari dira. Itziar Elias kultur mahaiko kidea 
da eta herriko kultur eskaintza hobetzeko lan egin nahi du. Garikoitz Ibarzabal eta Arantxa Ulazia, berriz, baserri 
bideak garbitzen aritu dira neguan … 

Udalarekin elkarlanean ari diren herritarrak dira. Azkoitiarrak politika publikoaren ardatz izateko ateak zabalduko 
zituela esan zuen egungo Udal Gobernuak kargua hartu zuenean eta dagoeneko martxan dira horretarako hainbat 
tresna. Auzo batzordeak, sektorekako bilerak, herritarren mahaiak … talde naiz norbanakoen hitz, ekarpen eta 
iritziak kontuan hartu eta haiekin elkarlanean dihardu Udalak. Zabaldu dira ateak, eta asko dira barrura sartu eta 
lanean ari direnak. Hona adibide batzuk: 

Mahaiak, batzordeak, kontseiluak… partaidetza indartzeko tresnak martxan hasi dira eta 
gero eta herritar gehiago ari da parte hartzen. Gobernu irekia abian da.

erreportajea - Gobernu irekia

1. Auzotarrak elkartzen, izaera 
indartzeko
“Orain arte bakoitza bere aldetik 
joan izan gara Udalari zerbait eskatu 
edo zerbaiten berri ematera. Elkarte 
bezala joanda gure hitza ozenago 
entzungo dela uste dugu”. Miren 
Arbelaitzen hitzak dira. Iban Etxaniz,  
Mikel Labaka, Jon Alberdi eta Juanjo 
Beitiarekin batera Aizpurutxoko 
auzo elkartea osatzeko lanean 
ari da. Udaletik iritsi zitzaien 
proposamena eta egokia iruditzen 
zaie egitasmoa: “Zerbait konpondu 
behar dela, festak antolatu behar 
direla, diru-laguntzaren bat eskatu 
behar dela… horiek egiteko auzo 
elkartea eraginkorragoa izango da 
eta Udalarekin harremanak erraztu 
egingo ditu”, gaineratu du Iban 
Etxanizek. Elkarte moduan indar 
gehiago izango dutelakoan daude 
eta Udalarentzat ere elkartearen 
ordezkariekin koordinatzea 
errazagoa izango delakoan. 
Horregatik erabaki dute beharrezko 
tramiteak egiten hastea. 

Baina hori bakarrik ez: auzo 
elkarteak auzoa bera biziberritzeko 
ere balio dezakeela ere uste dute: 
“Elkartea egonda agian gehiago 
bilduko gara, elkarren berri gehiago 
izango dugu, batak eta besteak 
dituzten arazo edo eskariak 
ezagutuko ditugu eta horrek agian 
talde sentsazioa areagotuko du”, 

azaldu du Arbelaitzek. Eta hori 
gustatuko litzaiokeela onartzen du: 
“Azken fi nean Aizpurutxo pasoko 
toki bihurtu da, bide bazterrean 
dauden etxe eta baserri sorta bat, 
eta hori baino gehiago izatea gauza 
polita litzateke”.

Gogotsu ekin diote auzo elkarteari 
eta emaitza onak emango 
dituenaren esperantza dute. Orain 
papel kontuekin ari dira, baina 
dagoeneko hasi dira egin beharreko 
lanak zehazten. Auzoan premia 
handiena duten gauzen zerrenda 
egiten hasi dira, eta aurrenekoa 
jada erabakita dute. “Frontoirako 
zubia lehenbailehen konpontzea 

izango da lehentasuna, oso egoera 
txarrean eta arriskutsu baitago”, 
esan du Arbelaitzek. 

Beste askoren bidea jarraituko dute 
Aizpurutxon. Madariagan, Elosun 
eta Matirietan jada funtzionatzen 
dute auzo elkarteek eta ari dira 
Udalarekin elkarlanean; eta 
Urrategin eta Santa Krutzen ere hasi 
dira bilerak egiten. Herrigunetako 
auzoetan beste horrenbeste egitea 
izango da hurrengo pausoa. 
Udalarentzat oso tresna baliagarriak 
dira auzo elkarteak eta horiek 
sustatzeko ahalegina egingo du, 
auzoak indartu eta suspertzea bere 
lehentasunetako bat baita.

Etxaniz, Labaka, Arbelaitz eta Beitia, Aizpurutxoko auzo elkarteko kideak. 



9

erreportajea - Gobernu irekia

2. Zine eskaintza hobetzeko 
ahaleginetan

Azkoitiko zine egoera aztertu eta nola 
hobetu hausnartzeko bilerak egiten 
hasiak dira. Norbanako batzuk eta 
kultur mahaiko, zine forumeko eta 
udaleko hainbat ordezkarik egin 
dute jada Baztartxoren egungo 
kudeaketaz hitz egiteko lehen bilera 
eta datorren hilean berriz biltzekotan 

gelditu dira. Herritarren iritzia jaso 
eta ekarpen eraginkorrak martxan 
jartzeko ekimenak egitekotan dira.
 
Sektore eta gai ezberdinen inguruan 
herritarrekin bilerak egitearen 
aldekoa da Udala. Baserritarrekin 
ere elkarlan ugari egin dira: baserri 
bideak garbitzen, elurteetako 
zerbitzuak hobetzen eta bestelako 
auzolanak egiten.

3. Mahaiak, kontseiluak… 
ekimen zehatz eta eraginkorren 
bila

Immigrazio Kontseilua indartzeko 
aurreneko bileratik gustura atera 
ziren han izandakoak. Jatorri 
ezberdinetako azkoitiarrak batu 
ziren kontseiluak orain arte izandako 
ibilbidea baloratu eta hemendik 
aurrerakoaz hitz egiteko. Kontseilua 
tresna eraginkorragoa bihurtzea 
ezarri dute lehentasuntzat, eta 
horretarako transbersalitatea 
ezinbestekoa dela ondorioztatu. 
Horregatik, hemendik aurrera 
kontseiluaren barruan talde 
ezberdinak sortuko dituzte, alor 
ezberdinetako gauzak taldeka 
jorratzeko: hirigintzakoak, gizarte 
zerbitzuetakoak, euskarakoak… 

Horrez gain, etorkinen inguruko 
orain arteko kontzeptua aldatzeko 
konpromisoa ere hartu zuten: 
kanpokoak eta bertakoak bereizi 
ordez, jatorri ezberdinetako 
azkoitiarren kontzeptua sustatzen 
ahaleginduko dira. Hil honetan 
berriro bilduko da. 

Azkoitiko Emakumeen mahaia ere 
hasi da martxan: apirilaren 18an 
berdintasunaren alde lan egiteko 
gogoz dauden emakumeek lehen 
bilera egin zuten. Gazteriaren 
kontseilua maiatzaren 5an bilduko 
da eta Euskara kontseiluaren bilera 
eguna laster zehaztuko da. 

4. Alderdien ahotsa
Udalean ordezkaritza duten alderdi 
guztiekin ahalik eta elkarlan sendoena 
lortzeko ate berriak ere zabaldu 
dira: Gobernu Batzordea zabaldu 
egin da eta legegintzaldi berria hasi 
zenetik bertan parte hartzeko aukera 
dute alderdi guztiek. Bilduko bost 

ordezkarik, Azkoitia Baiko batek eta 
EAJko batek boto ahalmena dute.

Horrez gain, ‘Kontzejupetik’ udal 
aldizkarian ere tokia egin zaie alderdi 
guztiei, euren iritzia plazaratzeko 
aukera izan dezaten.

Consejos, comisiones, asociacio-
nes vecinales... son varias ya las 
herramientas de participación ciu-
dadana que están en marcha, y 
cada vez son más las personas que 
participan en la política municipal:
1. Asociaciones vecinales: en Aiz-
purutxo están a punto de registrar 
su asociación vecinal. Fue el Ayun-
tamiento quien les hizo la propues-
ta y las/los vecinas/os han decidi-
do poner en marcha el proyecto: 
“Creemos que como asociación 

tendremos más fuerza y entidad y 
eso agilizará las relaciones y trámi-
tes con las instituciones”. El Ayun-
tamiento impulsará este tipo de 
asociaciones.
2. Reuniones para analizar la situa-
ción del cine en el municipio. Ya se 
ha realizado la primera reunión y 
la valoración ha sido muy positiva: 
han quedado en poner en marcha 
acciones concretas.
3. Consejos y mesas. El intento de 
impulsar el Consejo de Inmigra-

ción ha dado sus frutos: la reunión 
de marzo fue exitosa y se decidió  
aunar esfuerzos para impulsar la 
transversalidad del consejo. Los 
consejos de la Juventud y Euskera 
se reunirán en breve y la mesa de 
las mujeres ya está en marcha.
4. El Gobierno municipal ha abierto 
las puertas de la Comisión de Go-
bierno a todos los partidos del con-
sistorio. Además, se les ha cedido 
un espacio en ‘Kontzejupetik’ para 
dar su opinión.



Herritarrek eta herriko elkarte eta 
eragileek udal politikaren inguruan 
informazioa eduki eta parte hartzeko 
eskubidea bermatu nahi du Udalak. 
Eta horretarako araudi zehatz bat  
prestatu du: partaidetza ordenantza 
eratzen aritu da azken hilabeteetan 
eta zirriborro bat egin du jada. 

Araudi berriak herrietarren informazio 
eta partaidetza eskubideak 
zerrendatzen eta zehazten ditu 
aurrena, eta horiek gauzatzeko 
tresna eraginkorrak arautzen ditu 
ondoren, hala nola elkarte, kontseilu 
eta mahaiak. Erreminta horiek 

eraginkorrak izan daitezen lan egingo 
du Udalak eta interes orokorra duten 
gaien inguruan herritarren  elkarteak 
sortzea bultzatuko du; baita gizartean 
ahotsik ez duten pertsona eta taldeak 
elkartzea ere.

Udaleko alderdi guztiek jaso dute 
ordenantza berriaren zirroborroa 
eta euren ekarpenak egiteko 
aukera dute. Baina herritarren 
iritzia ere jaso nahi du Udalak. 
Apirilaren 23tik aurrera udal 
webgunean irakurgai egongo da 
testua eta bertan egin ahal izango 
dituzte ekarpenak herritarrek. 
Hiru asteko epea izango da 
horretarako, maiatzaren 11ra arte. 
Ekarpen horiek jaso ondoren testu 
definitiboa eratuko du Udalak, 
eta horren ondotik udalbatzatik 
pasatuko da, azken onarpena 
emateko. 

Partaidetza ordenantzaren zirriborroa prest dago; datorren astean publiko egingo da eta 
herritarrek euren ekarpenak egiteko aukera izango dute
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Parte hartzeko eskubidea babestuko
duen araudia

erreportajea - Gobernu irekia

Herritarrek eta elkarteek 
parte hartzeko duten 
eskubidea bermatzeko, 
partaidetza arautu 
egingo du ordenantzak 

Azkoitia.gobernuirekia.net Azkoitiarren iritzi eta ekarpenak jaso 
eta herritarren arteko eztabaida 
sustatzeko bereziki indartu du 
udal webgunea Udalak. Azkoitia.
gobernuirekia.net atala sortu du 
horretarako. Bertan herritarrek 
euren galdera, iradokizun, kexa 
eta bestelako ekarpenak egiteko 
aukera dute, eta Udalak guztiei 
erantzuteko konpromisoa hartu 
du. Erantzun ahala, gainera, 
publiko egiten dira eta horiek ere 

komentatzeko aukera badute 
azkoitiarrek.

 

Herritarren galderak jasotzeaz gain, 
zenbait konturen inguruan herritarrei  
eurei galdetzeko ere erabili nahi du 
azkoitia.gobernuirekia.net Udalak. 
Interes orokorreko zenbait gairen 
inguruko hausnakerta eta eztabaida 
sustatzeko galderak proposatuko 
dizkie bertan, haien iritzia jasotzeko. 
Partaidetza ordenantza ere bertan 
eskegiko da, herritarren ekarpenak 
jasotzeko.

Horrez gain sare sozialetan ere 
ireki ditu kanalak, haien bidez ere 
herrietarren parte hartzea sustatzeko. 

Tresna guzti horien helburua argia 
da: udal kudeaketaren inguruan 
ahalik eta informazio gehien 
ematea, gardentasuna lehenetsiz, 
eta herritarren eta udalaren arteko 
komunikazioa bi norabideetakoa 
izatea, herritarren iritzi eta ekarpenak 
ere ezagutu eta kontuan hartzeko.

La transparencia y la participación 
ciudadana son de vital importancia 
para el Consistorio. Por eso, las va a 
reglamentar. Durante estos meses ha 
estado preparando una ordenanza 
sobre la participación y el borrador 
ya está listo. Los partidos políticos 
ya han realizado sus aportaciones y 
ahora es el turno de la ciudadanía: el 

documento se colgará en la página 
web municipal la semana que viene, 
y las personas interesadas podrán 
hacer sus aportaciones. Habrá un 
plazo de tres semanas y después de 
recopilar todas las aportaciones se 
redactará el documento defi nitivo, 
para posteriormente darle la última 
aprobación en el pleno.  

‘azkoitia.gobernuirekia.
net’ sortu du Udalak, 
parte hartzea indartzeko



alderdien ah    tsa

Parte-hartzea izan da Bilduren jardueraren iparra, 
Udalaren kudeaketa gure esku hartu genuenetik. 
Kanpainan hitza eman genuen, eta herritarren parte-
hartzea bultzatzea bilatu dugu Udalaren kudeaketan 
emandako urrats guztietan. 

Kontseilu  sektorialak eta auzoak dira gure parte-hartze 
ereduaren zutabe garrantzitsuenak, eta sortuta dauden 
eta sortuko diren kontseiluetan eta auzo elkarteetan 
parte hartzera gonbidatu nahi ditugu azkoitiar guztiak, 
zahar zein gazte. Herritar guztiak daukate Azkoitiko 
Udalaren kudeaketan parte hartzeko aukera.

Gauzak beste era batera egiteko jarri ginduzuen 
Udalean, eta gauzak beste era batera egiten saiatzen 
ari gara eta saiatzen jarraitu nahi dugu. Trabak traba eta 
arazoak arazo, gauzak egiteko beste era bat dagoela 
erakusten ari gara. Animatu eta parte hartu!

No hay democracia plena sin participación ciudadana 
activa y numerosa. El integrar a los ciudadanos en 
asociaciones participativas es un esfuerzo en el que 
están implicados todos los partidos, que en realidad 
son la manifestación más visible de la participación 
ciudadana, pero que no son los únicos; las asociaciones, 
las agrupaciones gremiales, los colegios profesionales..., 
son otras muestras de participación; que ya existen, 
algunas de muy antiguo; incluso otras más modernas 
como son las ONG. Todas deben de confi gurarse 
dentro de un marco y trabajar en un proyecto común, 
que es el desarrollo pleno de la Democracia; para 
bien del ciudadano, primer benefi ciario y máximo 
responsable a través de su implicación y participación.
Pero la participación debe de ser un instrumento de la 
Democracia y al servicio de ella y no un instrumento 
de los partidos. La participación debe de ser libre, 
participativa, plural y responsable, implicándose y 
tomando posición en todos los temas que afectan a la 
ciudadanía, empezando por los más próximos.

Daniel Innerarity euskal fi losofoak esaten duen bezala, 
“gobernu modelo hierarkiko batetik kooperatiboago 
batera pasa behar dugu”. Hau da, guztion beharra 
daukagu aurrera egin ahal izateko. Horrekin bat egiten 
dugu guk. Baina argi izan behar du bakoitzak ze paper 
bete behar duen.

Politikariak erabakiak hartu behar ditu, ezkutatu gabe. 
Eta hau erantzukizun transferiezina da. Erabaki horiek 
ondo hartzeko, ahalik eta informazio gehien behar du 
eskura eta hori lortzeko bideetako bat herritarrena da, 
teknikarien txostenari gehituko zaiona.

Partaidetza prozesuak, iritzi gune izan behar dute 
eta ez interes zehatz batzuk babesteko antolatutako 
plataformak.

Bilduren  gobernuek partehartzea askotan aldarrikatu 
dute, baina partehartze selektiboa jarri dute martxan, 
interesen eta gaien arabera.

Tarte txikiarekin jarraitzen dugunez, iritzia modu 
eskematikoan ZEHAZTUZ:

1- Herri galdeketak egingo dira urtero eta horretarako 
diru partida zehaztu. 2012an zaborraren gaia? 

2- 2013rako aurrekontu parte hartzaileak egiteko 
prozedura zehaztu.

3- Beste herri batzuetan egiten duten bezala (Deba, 
Mutriku…), herritarrek udal batzordeetan parte hartzeko 
modua zehaztu.

4- Udal organoetan zinegotziak ez diren pertsonen 
aukeraketa modua zehaztu: egoitza, Oteiza fundazioa, 
Elkargunea…

5- Kontzejupetiken tarte handiago udal taldeentzat, 
gure proposamena zehaztuz: Bilduk 2 orri, PNV-k 1eta 
½ , Azkoitia Baik ½ bat eta PSE-k beste ½ bat.

Ez dugu uste arazo handirik egon behar duenik, orain 
denok (PNV eta PSE barne) herri galdeketak eskatzen 
ditugu eta!!!
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Larunbat gauetan autobus 
zerbitzuak egongo dira
Apirilaren 16az geroztik, larunbat 
gauero lau autobusek Azkoititik 
Zumaiarako joan etorria egiten 
dute. Gauerdi aldean hasi 
eta goizaldera arte, bi orduro 
zerbitzu bat dago, nahi duen orok 
erabiltzeko moduan. Gauez autoa 
hartzeak izan dezaken arriskua 
saihesteko asmoz jarri da martxan 
zerbitzu hori, herritar askoren 
eskariari erantzunez. 
Hori gaueko zerbitzuei dagokionez. 
Baina egunekoak ere indartu dira: 
Azkoitia-Ermua ibilbidea orain arte 
baino autos gehiagok egingo dute. 

Azkoitia, Azpeitia, Zestoa eta 
Zumaiako udalek Diputazioarekin 
izandako bilerei esker jarri dira 
abian zerbitzuok.  Pello Baztarrika 
alkatearen esanetan garraio 
publikoaren aldeko “apustu garbia” 
egiten segituko du Udalak”. 

Desde el 16 de abril hay nuevos 
servicios de transporte público: 
los sábados por la noche cuatro 
autobuses hacen el trayecto de 
ida y vuelta a Zumaia, y también se 
han reforzado los servicios diurnos 
hacia Ermua. 

laburrak
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Euskal Herrira etortzen diren turistei 
Euskal pilotaren xarma deituriko 
esperientzia eskaintzen hasi da Eusko 
Jaurlaritzaren turismo saila, Azkoitian. 
Esperientzia horretan euskal pilotaren 
historia eta Azkoitiak euskal pilotarekin 
duen erlazioa azaltzen zaie turistei, 
eta horrekin batera, pilotak dituen 
sekretu eta jokaldi desberdinak pilotari 
profesional ohi baten eskutik ikasteko 
aukera ere bai. Gurea pilotalekuan eta 
Jorge Oteiza frontoietan egiten dute 
hori. Ondoren hamaiketakoa egiten 
dute eta Azkoitiko gune historikora 
bisita gidatua.
Informazioa eta erreserbak:
•Basquetours: 652 730 475
•Eskualdeko Turismo Bulegoa 
(Loiolako santutegia): 943 151878
www.urolaturismo.net 

El Gobierno Vasco ofrece a las/los 
turistas la ‘experiencia de la mágia de 
la pelota vasca’ en Azkoitia. Las/los 
turistas conocen la historia de la pelota, 
la relación que el municipio tiene con 
ese deporte y tienen la posibilidad de 
practicar con un ex pelotari profesional 
en los frontones Gurea y Oteiza.

Euskal pilotaren 
xarma, 
Azkoitian

Azkoitia-Zumaia. Larunbat gauetako ordutegia

Ermua- Azkoitia ordutegia



114 haurrek hartu dute 
parte Zuhaitz Egunean

Bi gela, jolastokia eta komun 
eta aldagela berriak ditu 
Azkoitiko Haur Eskolak. Bukatu 
dira eskola handitzeko lanak, 
eta horri esker, lehen baino 21 
plaza gehiago ditu orain, guztira 
84. Haur Eskolaren eraikina 
handitzeko lanak iragan 
martxoan hasi ziren  eta apur 
bat luzatu egin dira, hezetasun 
arazoen ondorioz. 225.000 
euroko kostua izan dute. 

Los trabajos de ampliación de la Haur Eskola ya han terminado y ahora 
cuenta con 21 plazas más. Los trabajos han costado 225.000 euros.

Iragan hilean pintxo lehiaketa egin zuten Azkoitiko 
Mintzalaguneko kideek. Zazpi mintzalagun taldek 
hartu zuten parte lehiaketan, guztira 22 lagunek, 
eta ‘Txalaparta’ pintxoaren egileek irabazi zuten: 
Delia Santamaria, Lourdes Alboniga, Juan Carlos 
Merino eta Pili Ruizek. Irabazleek ezusteko saria 
lortu zuten: Jubilatuen tabernan taldeko afaria.

Los participantes del programa Mintzalagun 
realizaron un concurso de pintxos el pasado mes.

114 niñas y niños participaron en el Día del Arbol del 2012, 
el pasado 17 de marzo. En grupos de tres, las/los menores 
plantaron en total 38 árboles en Trenbidearen Zumardia.

Arrakastatsua izan da 2012ko Zuhaitz Eguna. Martxoaren 
17an,  114 ume batu ziren Trenbidearen Zumardira eta 38 
zuhaitz landatu zituzten, hirunakako taldeetan. Eguraldi 
ederra lagun, zuhaitzak landatzen gustura ibili ziren 
bertaratutako haurrak eta lana egin ondoren hamaiketako 
egiteko aukera ere izan zuten. Orain arteko edizioetan 
haurren izenekin plakak jartzen ziren landatutako zuhaitzen 
ondoan, baina aurten ez egitea erabaki da, horrek paisaia 
itsusten duelako. 

Haur eskolak 21 plaza 
gehiago ditu, lanak amaituta  

Udalbiltza eta 
grebarekin bat

Mintzalagun 
pintxo lehiaketan, 
‘Txalaparta’ garaile

Espainiako Gobernuaren lan 
erreformaren aurka martxoaren 
29an egindako greba orokorrarekin 
bat egin zuen Azkoitiko Udalak. 
Erreforma horrek langileen 
eskubideei egiten dieten erasoa 
salatu eta bertan behera uzteko 
eskatu zuen, eta euskal lan esparru 
propioa aldarrikatu. Horrez gain, 
Udalbiltza kasuaren epaia bertan 
behera utzi eta atxilotutakoak aske 
uzteko ere eskatu du.  

El Ayuntamiento de Azkoitia se 
unió a la huelga general del 29M.
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Antonio Garate, “Agarre”.

Edukiontzi marroia erabiltzeko eta autokonposta 
egiteko ikastaroak indartu ditu Mankomunitateak

Janari hondarrak ere birziklatu dai-
tezke: hondakin horiekin konposta 
egin daiteke eta konpost hori berre-
rabili. Eta hori egiten denean, janari 
hondar horiek ez dira zabortegira 
joaten. Gero eta gehiago dira hori 
dakiten azkoitiarrak: iaz 169.000 
tona hondakin jaso ziren Azkoitiko 
edukiontzi marroietan. Eta konpos-
ta etxean egitea erabakitzen dute-
nak ere gero eta gehiago dira: ira-
gan hilean hamar azkoitiarrek egin 
zuten autokonpostatze ikastaroa.

Baina oraindik ere gutxi dira edu-
kiontzi marroia erabili edo autokon-
posta egiten dutenak. Horregatik, 
hori sustatzeko ekimenak indartu 
ditu Mankomunitateak. Edukion-
tzi marroia erabiltzen ikasteko eta 
etxean konposta nola egin jakite-
ko argibideak etengabe ematen 
hasi da, taldeak osatu ahala. Hi-
laren 25ean edukiontzi marroiak 
banatu eta argibideak emango di-
tuzte Elkargunean, 11:00etan eta 
18:00etan.  Izena emateko: 943 85 
73 19 telefonora deitu edo ueue@
udal.gipuzkoa.net   helbidera idatzi. 

AUTOKONPOSTA

• ZER DA KONPOSTATZEA?
Sukaldeko zein baratzeko hondakin 
organikoak ongarri bihurtzea da. 
Konpostatze prozesua konpost-
gailu batean egiten da. 

• ZER DA AUTOKONPOSTATZEA?
Autokonpostatzea janari hondarrak 
etxean bertan aprobetxatzea da 
eurekin ongarria sortuta. Sukaldeko 
hondakinak ongarrietan oso 
aberatsak dira eta beste material 
asko baino azkarrago desegiten 
dira. Autokonpostarekin zabor 
poltsaren %45-50 murrizten da.

• NOLA EGIN NIRE ETXEAN?
Herritar orok egin dezake 
autokonposta. Lur sail txiki bat 
duten herritarrek konpost-gailu bat 
ezarri dezake etxean, eta lursail 
edo lorategirik ez duten herritarrek 
berriz, komunitate-konposta egin 
dezakete.

• LURSAILDUN HERRITARRAK
Etxeko lursailean edo lorategian 
autokonposta egin ahal izateko, 
konposta egiteko prozesua 
eta  konpost-gailua erabiltzeko 
modua ezagutzea ezinbestekoa 
da. Horretarako ordu eta erdiko 
ikastaroa egin behar da. Behin 
ikastaroa eginda, konpost-gailua 
jasoko du parte-hartzaile bakoitzak 
eta esku liburu bat ere bai. 

• HERRIGUNEKO ETXEBIZITZETAN
Herrigunean ere egin daiteke auto-
konposta, zizareen bidezko konpost-
gailu txikiekin. 3-4 pertsona bizi 
diren etxeetako hondakin organikoa 
konpostatzeko erabiltzen da gailu 
hori eta bertan 500gr zizare sartzen 
dira. Erabiltzea erraza da: balkoian 
itzalpean izatearekin nahikoa da 
eta ez du usainik eragiten. Gailu 
horrekin, familia batek hondakin 
organikoa etxean bertan kudeatuko 
luke.

• KOMUNITATE-KONPOSTA
Komunitate-konpostgunea, taldean 
konposta lortzeko gune bat da. 
10m2 inguruko egurrezko itxitura 
bat da, herriko lorategietan kokatua. 
Autokonpostatzea egin nahi duten 
familientzako prestatua daude. 
Konpost-gailu handi bat, materia 
marroiz beteriko bi edukiontzi, 
aitzurra eta aireztapen torlojua 
egon ohi dira familia guztientzako.  
Erabiltzeko, familiako kideren 
batek ikastaroa egin behar du. 
Gune bakoitza 10-15 familientzako 
prestatua dago.

Janari hondarrak ere birziklatu

Los restos de comida también 
se pueden reciclar, mediante el 
compostaje. La Mancomunidad 
ha reforzado los cursillos sobre el 
uso del contenedor marrón y el 
autocompostaje para que la ciu-
dadanía recicle más.

albistea - Hondakinen prebentzioa



kultura

apirila
21, larunbata
• Liburu azoka. Kontzejupean 
11:00etatik aurrera, ludotekaren 
eta liburutegiaren eskutik.
• Ikasle eguna ospatuko da. 
Tartean Trikizio taldearen kontzertua 
egongo da, Herriko plazan.
22, igandea
• Ispilua antzezlana, Udaberriko 
Bebarruko jardunen barruan. 
Matadeixen, 20:00etan. 
25, asteazkena
• Informatika astea. ‘Lan bila Inter-
net-en’ tailerra, 18:30ean. Susta-
tzailea: Ana Perez, orientatzaile eta 
lan-munduratze teknikaria. Urola 
ikastolak antolatuta, Azpeitiko erai-
kinean. 
26, osteguna  
•  Informatika astea. Urola 
ikastolak antolatuta, 18:30ean, 
‘Lan bila Internet-en’ tailerra. 
Sustatzailea: Ana Perez, 
orientatzaile eta lan-munduratze 
teknikaria. Azkoitiko eraikinean.
• 1512ko Nafarroako konkistari 
buruzko hitzaldia. Gaia: Nafarroaren 
konkista 1512-1530. Hizlaria: Jose-

ba Asiron.  19:00etan, Elkargunean. 
• Zine Foruma: 22:00etan, 
Baztartxon. 
28, larunbata
• Jupiter Jon taldearen kontzertua, 
Udaberriko Bebarruko jardunen 
barruan. 22:30ean, Matadeixen. 
29, igandea
• XIII Duatloia. 11:00etan 
hasita, herriko kaleetan.

maiatza
5, larunbata
• Lore eta landareen azoka 
berezia, Herriko plazan.
• Auto eta motor 
klasikoen topaketak.
• Euskal Kantuzaleen elkarteak 
antolaturik, Gipuzkoako Haur 
Kantari jaialdia. Baztartxo 
antzokian, 17:30ean.
10, osteguna
1512ko Nafarroako konkistari 
buruzko hitzaldia. Gaia: “La 
conquista continúa porque 
todavía hay conquistadores”. 
Hizlaria: Tomas Urzainqui. 

Elkargunean, 19:00etan.
12, larunbata
Dantzari txiki eguna. 
Bizkargi Musika Eskola eta 
Kandiola dantza taldeak.
• Alai Batzaren eskutik,  goizean 
zehar, Beninen aldeko tailerrak, 
denda solidarioa eta jolasak. 
16, asteazkena
‘Gu ere bertsotan’ egitasmoko 
kurtso bukaerako jaialdia. 
Baztartxo antzokian, 18:30ean.
17, osteguna
• Musika Eskolako ikasleen entzu-
naldia. Elkargunean 18:00etan
• Egun guztian zehar, Topaguneen 
topaketa Oteiza frontoietan.
20, astelehena
12:30ean Azkoitiko Musika 
Bandaren kontzertua. 
Baztartxo Antzokian.
24, osteguna
1512ko Nafarroako konkistari 
buruzko hitzaldia. Gaia: 
Konkistak 500 urte, deuseztatu 
ezin izan zuten oroimena. 
Hizlaria: Patxi Abasolo.
Elkargunean, 19:00etan.

Udaberriro legez, Santakutz kon-
bentua musika klasikoz loratuko 
da aurten ere. Izan ere, badator 
Udaberriko Musikaldia eta da-
goeneko prest dago XXI. edizioa.

Inguruko interpreteei euren lana 

aditzera emateko aukera izan ohi 
da Azkoitiko Udaberriko Musikaldia, 
eta aurtengo edizioan ere helburu 
horri eusten saiatu dira antolatzai-
leak: lau kontzertu izango dira eta 
Salvador Triok,  Andeka Gorrotxa-
tegi eta Josu Okiñenak, Iruñeako 
Ganbera Abesbatzak eta Cuarteto 
Europak osatu dute egitaraua.

Kontzertuak maiatzaren 5, 12, 19 
eta 26ean izango dira, Santakutz 
konbentuan, 18:30ean hasita, eta  
doan. 

Herrian musika klasikoa entzuteko 
aukera bakanetakoa izaki, estimu 
handia du musikaldiak azkoitiarren-
gan, eta aurtengoan ere  hala izatea 
espero du Udalak.  

Ya llega el Musikaldia de Primavera. 
Salvador Trío, Andeka Gorrotxategi  
y Josu Okiñena, La coral de cámara 
de Pamplona y el cuarteto Europa 
componen el programa de este 
año. Los conciertos serán los 
sábados de mayo, en el convento 
de Santakutz, a partir de las 18:30. 

Santakutzeko Udaberriko Musikaldia, loratzear
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Maiatzak 5, Larunbata
Salvador Trio

Maiatzak 12, Larunbata
Andeka Gorrotxategi, Tenorea
Josu Okiñena, Pianoa

Maiatzak 19, Larunbata

Iruñeako Ganbera abesbatza
Josep Cabre, zuzendaria

Maiatzak 26, Larunbata
Cuarteto Europa



Informazioa eman eta jasotzeko eta 
herritarren partea hartzea errazteko:

Kale Nagusia, zg.
Tel.: 943 08 00 80
20730 AZKOITIA 
Informazio gehiago: 
www.azkoitia.net 

Jokatu 
dezagun 
gizalegez

Guztion
ardura da

Zaindu ezazu 
Azkoitia

Erakutsi egin 
beharrekoak
dagokion tokian
egiten eta lurrean uzten 
dituen kakak bildu.

Hezi zure 
zakurra

Kartelak 
kentzerakoan 
pintura 
kentzen da 
eta horrek 
kaltetu egiten 
du farolaren 
zutabea. 

Ez itsatsi 
kartelak 
faroletan 

Mangera lapurtuta gainerako 
herritarrei autoa zein bizikleta 
garbitzeko eskubidea lapurtzen diezu.

Ez lapurtu 
mangerak autoak 
garbitzeko gunetik
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