
2012ko ekaina339. zeenbbakkiaa

Azkoitia Erne! larrialdi zerbitzua 
eratzear da: bilera informatiboa 
datorren astean egingo da eta horren 
ondotik, boluntarioen batzarra

Andramaxetako kartel lehiaketa 
egingo da aurten. Herritarren ideia 
eta proposamenak bildu nahi ditu 
Udalak eta parte hartzea indartu

Gazte Kontseilua martxan da. 
Herriko gazteen topagune izateko 
jaio da, haien nahi, behar, gogo eta 
kezkak aztertu eta bideratzeko

Zabaldu dituzte ateak Ugarteigarango igerilekuek. Hasi da udako denboraldia. Aurten, ohiko sarrera 
merkeagoa izango da, arratsaldeko sarrera ere erosi ahal izango da eta hamar sarrerako bonoa ere bai. 
Hilabete eta hiruhilabeteko bonoa egiten dutenek, gainera, Elkargunea ere erabili ahal izango dute. Egoera 
ekonomikoa zaila izan arren, herritarren poltsikoetara pixkat bat egokitzeko ahalegina egin du Udalak.

Guztion gozamenerako



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.
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telefono interesgarriak

aurkibidea

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 36 19

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

• Los contenedores de basura 
situados en la carretera que va 
del Casco Antiguo a  la calle Ain-
geru están colocados en medio 
de la carretera. A menudo, los 
coches pasan a gran velocidad 
en ese sitio, y echar la basura re-
sulta muy peligroso. 
Hemos considerado que su pro-
puesta es muy acertada y hemos 
cambiando la colocación de los con-
tenedores. Gracias por su aporta-
ción.  AYUNTAMIENTO

Hiriber diru-laguntzen 
ingurukoak

Azkoitia Erne! boluntario 
bila

Guztion Andramaxek

Hasi da Ugarteigarango 
igerilekuen denboraldia

Laburrak

Gazte Kontseilua martxan
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• Azkoitiko erdiguneko, eta zehazki San Martin kaleko, Goiko kaleko 
eta Erdi kaleko bizilagun askok Aingeru kalera doan errepidean dauden 
edukiontziak erabiltzen ditugu egunero. Edukiontzi hauek errepide er-
dian daude eta kotxeak ziztu bizian pasatzen dira zu konposta edo erre-
fuxaren edukiontziak erabiltzen ari zaren bitartean. Arazoari irtenbide 
bat aurkitzeko eskatzen dut. Nik uste dut plastiko, beira eta paper edu-
kiontzien jarraian jarriko balituzte, errepidearen beste aldean dauden edu-
kiontziak seguruago geratuko liratezkela.  Bide batez, aipatu San Martin ka-
leko trafi ko arazoak: badirudi ez duela axola kotxea non, noiz eta nola utzi.

Zabor edukiontzien inguruan zuk egindako eskaria kontuan hartu dugu eta arrazoia du-
zula ikusi ere bai. Horregatik, egin egin dugu aldaketa. San Martin kaleko trafi ko arazoari 
dagokionez, saiatuko gara ahalik eta ondoen zuzentzen. AZKOITIKO UDALA 

herritarrei erantzunez
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Orain 86 urte ere, autobusez

Urtea hasi denetik Azkoitiko autobus zerbitzua hobetzeko 
pausu ugari eman dira: Donostirako, Ermurako eta Zumaia-
Zumarragarako lineak indartu egin dira, eta gauetako 
zerbitzuak ere jarri dira asteburuetan. Gero eta herritar 
gehiagok erabiltzen du autobusa batetik bestera joateko, 
eta gero eta gehiago izatea espero da.
Aspalditik dira, ordea, autobus erabiltzaileak azkoitiarrak. 
Hala erakusten du Kutxaren fototekako argazki honek. 

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 edo 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.

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!

Pascual Marinen argazki bat da, 1926koa, eta honako 
izenburua du: “Grupo de personas, entre  religiosos, junto 
a un autoabús de la línea Azcoitia-San Sebastian”. Ez du 
zehazten argazkia non ateratakoa den, ez eta bertan ageri 
direnak zein diren ere. Norbait ezagutzen?

Fotografía de Pascual Marín, cedida por la fototeca de 
Kutxa. En ella aparecen varias personas frente a un 
autobus de la línea Azkoitia-San Sebastian. Es de 1926.



2010eko martxoan Txalonerreka 
mendebaldeko eremua urbaniza-
tzeko diru-laguntza bat eskatu zion 
orduko Azkoitiko Udalak Eusko 
Jaurlaritzari, Hiriber programaren 
barruan. Bost hilabete beranduago, 
urte horretako abuztuan, 
Jaurlaritzak lan horien kostuen 
%65a diruz laguntzea erabaki 
zuen, eta hala jakinarazi zion 
udalari. Lanak esleitu gabe zeuden 
eta koste estimatua 1.134.515,08 
eurokoa zen. Beraz, hasieraz 
onarturiko laguntza 737.434,80 
eurokoa izan zen. Ebazpenean, 
honako hau xedatu zuen 
Jaurlaritzak: “Obrak gauzatzeko 
epea 2011ko abenduaren 31 
artekoa izango da”.

Obrak kontratatzeko espedien-
teari 2010eko azaroaren 4ko ple-
noan eman zitzaion hasiera. Lanak 
exekutatzeko kontratua, berriz, 
2011ko maiatzaren 18an sinatu 
zuen orduko udal gobernuak, hau-
teskundeak baino lau egun lehe-
nago. Kontratu hark jasotzen zuen 
lanak egiteko 8 hilabete beharko 
zirela. Maiatzetik abendura 7 hila-
bete daude, beraz, ezinezkoa zen 
abenduaren 31rako amaitzea. La-
nak adjudikatu bai, baina obra zu-
zendaritza ez zuten kontratatu, eta 
obra zuzendaritza gabe ezin dira 
lanak hasi. 

Hauteskundeen ondoren, udal be-
rria eratzeko plenoa 2011ko uztai-
lean egin zen eta horren ondotik, 
lanean hasitakoan, izan zuen udal 
gobernu berriak diru-laguntza ho-
rien berri. Jakin bezain pronto, udal 
aurrekontua aldatzeko prozedura 
amaitu zuen eta obra zuzendari-
tza izendatu eta horretarako be-
harrezkoa zen dirua bideratzeko 
neurriak hartu zituen. Abuztuan 
izendatu zen obra zuzendaritza eta 
lanak irailaren 8an hasi ziren.

Egoera ikusita, Eusko Jaurlaritzari 
lanen atzerapena eskatzea erabakia 
zen urriaren 27ko plenoan. Udal 
gobernua eta udaleko teknikariak 
egoera nola jorratu aztertzen egon 
ziren, alegazioak prestatu eta ara-
zoari irtenbide egokiena nola eman 
aztertzen, eta atzerapen eskaria 
abenduaren 23an bidali zuten Jaur-
laritzara. Bitartean, Gasteizko go-
bernuko ordezkariekin ere bildu zen 
alkatea, atzerapena eskatzeko. 

Baina Jaurlaritzatik honako ebaz-
pena iritsi da: epeak ez dira bete, 
araudia ez da bete, eta horregatik 
abenduaren 31ra arte egindako la-
nei dagokien zatiaren diru-laguntza 
soilik emango du. Urtarriletik aurrera 
eta obra amaitu arte egingo diren 
gastuak ez ditu diruz lagunduko. 

Hasiera hasieratik  egin duen be-
zala, obra guztiari dagokion diru-
laguntza lortzeko lanean ari da 
une honetan  ere udal gobernua: 
erabakiaren kontrako  errekurtsoa 
prestatu du eta Lakuako arduradu-
nekin berriro ere bildu da, ekainaren 
6an, egoerari irtenbide bat emate-
ko eskatzeko. Diru-laguntza horiek 
berreskuratzeko bere esku dagoen 
guztia egingo duela adierazi nahi 
du udal gobernuak. Atzerapenean 
izan duen ardura onartzen du, baina 
ardura hori prozesu honetan parte 
hartu duten udal gobernu guztiena 
dela ere nabarmendu nahi du.

El Gobierno Vasco ha decidido no 
dar al Ayuntamiento de Azkoitia la 
cantidad íntegra de la subvención 
adjudicada en su día para la 
fi nanciación de las obras de 
Txalonerreka. El argumento que ha 
utilizado para ello es que las obras 
no se han terminado para la fecha 
acordada. 

• Las subvención para la fi nancia-
ción de dichas obras fue solicitada  
en marzo del 2010 por el gobierno 
municipal de entonces. El Gobierno 
Vasco accedió a dar dicha subven-
ción, con la condición de que las 
obras terminaran para el 31 de di-
ciembre del 2011. 
• El expediente de contratación de la 
obra no se aprobó hasta noviembre 
del 2010, y el contrato de ejecución 
de las obras no se fi rmó hasta el 18 
de mayo del 2011. 
• En las elecciones de junio hubo 
cambio de gobierno municipal, y el 
anterior gobierno no informó sobre 
la situación de estas subvenciones 
al gobierno entrante. El actual Con-
sistorio supo de ella en julio del 2011, 
nada más empezar a trabajar, y tuvo 
que modifi car los presupuestos para 
nombrar la dirección de obra. La 
obra comenzó en septiembre. 
• En el pleno de octubre se decidió 
solicitar un aplazamiento al Gobierno 
Vasco. Dicha petición no se tramitó 
hasta diciembre, porque el gobierno 
municipal y los técnicos estuvieron 
preparando las alegaciones. Aún 
así, el alcalde se reunió con los re-
presentantes de Lakua. 
• La respuesta del Gobierno Vasco 
ha sido clara: sólo van a subven-
cionar las obras realizadas hasta 
diciembre, porque la obra estaba 
sin terminar para esas fechas, y las 
condiciones de las subvenciones 
eran claras. 
• El Consistorio quiere subrayar que 
ha hecho y está haciendo todo lo 
que está en sus manos para recu-
perar la subvención.   

Diru-laguntza berreskuratzeko lanean

albistea - Hiriber programaren diru-laguntzak
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Txalonerrekako lanak fi nantzatzeko dirua ez galtzeko bere esku dagoen guztia 
egiten ari da Udala

Txalonerrekako eremua.



elkarrizketa - Mertxe del Sol, Ibon Arrieta eta Ibon Erratzu, Azkoitia Erne!-ko kideak
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Taldea eratzear da. Baina zer da zehazki Azkoitia Erne!?
Larrialdi egoeretan lan egiten duten profesionalei 
laguntzeko talde bat da, babes edo sostengu talde bat. 
Baina hori baino gehiago ere izan nahi dugu: Euskal 
Herrian oso aspalditik erraituta dagoen auzolanaren 
sentimendua berreskuratzeko asmoa ere badugu, balio 
hori egungo gizarte moderno honetan itzalita dagoela 
ikusten dugulako. Une honetan talde bat ari gara proiektua 
martxan jartzeko lanean:  Gurutze Gorriko kide bat, DYAko 
bat, suhiltzaile bat, brigadako kide bat, udaltzain bat, 
herritar bat eta udal ordezkari bat. Baina behin proiektua 
osatutakoan, herritar boluntarioek osatuko dute taldea 
eta eurek izango dute erabakitzeko ahalmena. Taldearen 
muina herritar boluntarioak izatea nahi dugu. 

Nondik sortu zitzaizuen Azkoitia Erne! osatzeko ideia?
Iazko azaroko uholdeak gertatu zirenean herritar batzuk 
konturatu ginen horrelako egoeretarako talde bat izatea 
egokia izango litzatekeela, adibidez, zuhaitzak bide 
bazterretik kentzeko, edo urak hartutako lokalak husteko… 
Eta horrelako talde batek herritarren arteko elkarlana eta 
harremana sortzeko balioko lukeela ere ikusi genuen. Hortik 
abiatu zen dena.

Herritar boluntarioak izango dira, beraz, taldearen muina. 
Baina zer nolako boluntarioak behar dira?
18 urtetik gorako edozein pertsona izan daiteke boluntario. 
Hori da baldintza bakarra. Argi esan nahi dugu ez dugula 
lan fi sikoa egiteko jendea bakarrik behar: larrialdi egoeretan 
eta auzolanean denetarik egin behar izaten da: koordinazio 
lana, jendea batera eta bestera eramatea, telefono deiak 
egin... Herritar guztiek egin dezakete zerbait.

Zergatik dira beharrezkoak boluntarioak?
Argi dago gure etorkizuna ezin dugula politikarien esku 

bakarrik laga; aurrea hartu behar diegu. Herritarrok zenbat 
eta gauza gehiago egin guk geuk, orduan eta onura gehiago 
izango ditugu. Krisi egoera honek hori erakutsi du eta horri 
probetxua atera behar diogu, elkarlana, elkarri laguntzea eta 
elkartasuna berreskuratu eta indartzeko.

Eta Azkoitian badago boluntariotarako harrobirik?
Zarautzen, adibidez, 20 boluntario daude eta gure 
aldean herri handia da. Hemen kopuru hori gaindituko 
dugulakoan gaude, orain arte ere herritarrek askotan 
erakutsi dutelako prestutasuna. Auzolana beti egin 
izan da Azkoitian, behar izan denean boluntarioak beti 
agertu izan dira  laguntzeko prest. Gainera, seguru 
gaude sortuko den elkarlanak aurrera begira fruituak 
emango dituela:  elkarteak, kuadrillak, lan harremanak, 
kooperatiba bat..., nork daki.

Zer egin behar da taldeko kide egiteko?     
Datorren asteazkenean, hilaren 20an, batzar informatiboa 
egingo dugu Kultur etxean, 19:00etan. Interesatuei 
bertaratzea eskatuko genieke eta dituzten zalantza eta 
galderak bertan planteatzea. Gero, ekainaren 27an, ordu 
eta toki berean, egingo da boluntarioen lehen batzarra 
eta han eman ahalko da izena. Animatzeko eskatu 
nahi diegu azkoitiarrei, denok izango baititugu onurak 
honekin.

Azkoitia Erne! está a punto de comenzar su andadura. 
Se trata de un grupo de apoyo para situaciones de 
emergencia pero también quiere ser un grupo que 
recupere los valores del trabajo vecinal. Necesitan 
personas voluntarias. El día 20 se hará una reunión 
informativa, a las 19:00, en la casa de la Cultura y la 
primera junta de las personas voluntarias será el día 
27, en el mismo lugar y en la misma hora.

Auzolanean eta elkarlanean sinesten 
dute. Horregatik sortu dute Azkoitia 

Erne!, herritar boluntarioekin larrialdi 
egoerei aurre egin eta auzolana 

sustatzeko. Boluntarioak behar dituzte 
orain, eta azkoitiar asko animatuko 

direlakoan daude “hemen beti egon baita 
jendea aldamenekoari laguntzeko prest”.

“Denon artean lortuko dugu”
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albistea - Andramaxek 2012 

Zure Andramaxek, gure Andramaxek

Udarekin batera Andramaxen us-
aina nabaritzen hasi da eta festak 
prestatzeari ekin dio Udalak. Iazko 
bideari jarraituz, jai herrikoien alde-
ko apustua egin nahi du aurten ere 
eta parte hartzera animatu nahi ditu 
herritarrak. Festa Batzordearen bi-
lera uztailaren 4ean egingo da, eta 
bertan ahalik eta norbanako, eragile 
eta talde gehien bildu nahi ditu Uda-
lak, guztien iritzi eta ekarpenak kon-
tuan hartzeko. Andramaxetarako 
ideiaren bat edo proposamenen 
bat baldin baduzu, azaldu Festa 
Batzordearen bilerara eta kontatu, 
guztion artean antolatutako festak 
festa hobeak izango baitira. 

Eta festetako giroa pizten joateko 
eta herritarren parte hartze horri 
beste bide bat zabaltzeko, Andra-
maxetako I. Kartel lehiaketa egingo 
da aurten. Aurreneko aldiz, festak 
iragartzeko kartela egingo dute he-
rritarrek, eta herritarrek eurek auke-
ratuko dute hoberena, boto bidez. 

Lehiaketara aurkeztutako kartel 
guztiak ikusgai egongo dira aste-
buru batean, eta herritarrek botoa 
emateko aukera izango dute. Kartel 
irabazleak festen programa iraga-
rriko du. 

Andramaxetako II. Laburmetrai Le-
hiaketarako gaia ere erabakita dago 
jada. Honakoa izango da aurtengo 
gaia:  “BAI+BAI= BAI”
 “BAI+BAI= EZ” 

Animatu eta parte hartu. Zure An-
dremaxek gure Andramaxek izan 
daitezen eta gure Andramaxek, 
zure Andremaxek. 

Las fi estas de agosto están cada vez más cerca y el Consistorio ya ha empezado a prepara el programa de 
este año. Siguiendo con la dinámica iniciada el año pasado, en la edición del 2012 también se quiere impulsar 
la participación de la ciudadanía: todas las personas que tengan alguna idea o propuesta para el programa 
de fi estas serán bienvenidas a la comisión de fi estas que se celebrará el 4 de julio. Mientras tanto, y para ir 
animando a la ciudadanía, el Ayuntamiento ha organizado un concurso de carteles para anunciar las fi estas. 
Los carteles que se presenten al concurso se expondrán ante el público y será la ciudadanía quien elija el cartel 
ganador. Este año también habrá concurso de cortos. El tema será: “BAI+BAI=BAI;BAI+EZ=EZ”. El Consistorio 
anima a la ciudadanía a participar.

Kartel lehiaketa, korto lehiaketa eta beste hainbat ekimen egingo dira, herritarren parte 
hartzea bultzatzeko. Festa Batzordearen bilera uztailaren 4ean egingo da

Herritarrek festetarako 
dituzten ideia eta 
proposamenak bildu nahi 
ditu Festa Batzordeak

Festa herrikoien fi losofi a garatzen jarraitu nahi du Udalak aurteko Andramaixetan ere.
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Andramaxetako I. Kartel lehiaketa:

Andramaxetako II. Laburmetrai lehiaketa:

Oinarriak:

Oinarriak:

1. Gaia: 2012ko Andramaxek.

2. Nahi duen orok hartu dezake parte. Parte hartzaile bakoitzak, gehie-
nez, lan bat aurkeztu ahal izango du.

3. Lanak egiteko edozein teknika edo material erabili ahal izango dira.

4. Kartelek, nahi eta nahiez, argitaratu gabeak izan beharko dute.

5. Lanen neurriak: 350 mm zabal eta 500 mm altu.

6. Lanak sinatu gabe aurkeztu beharko dira eta aparteko kartazal ba-
tean jarrito dira egilearen honako datuak: Izen-abizena, jaiotze data, 
NAN zenbakia, herria, helbidea, telefonoa eta e-posta.

7. Lanak aurkezteko epea: ekainaren 25etik uztailaren 10era. Karte-
len erakusketa, berriz, uztailaren 14 eta 15ean egingo da, Torre Zu-
rin, 12:00etatik 15:00etara eta 17:00etatik 20:00etara. Botoak orduan 
eman ahalko dira.

8. Irabazleak 200 euroko saria jasoko du.

9. Lanak aurkezteko tokia:
Azkoitiko Udala-Kultura saila
Herriko plaza Z/G, 20720 Azkoitia. 
Jasotako lan guztiak erregistratu egingo dira.

10. Saritutako lana Azkoitiko Udalaren jabetzan geldituko da.

11. Gizonezko eta emakumezkoen arteko berdintasuna eta herritarren 
aniztasuna errespetatzen ez dituzten lanak ez dira onartuko. Bi printzi-
pio horiek sustatzen dituzten lanak, aldiz, bereziki baloratuko dira.

1. Gaia: BAI+BAI=BAI

 BAI+EZ=EZ

2. Lanen iraupena: 2 eta 5 minutu arteko iraupena izan beharko dute eta formatu digitalean eginda egon be-
harko dute: DVD, CD edo edozein ordenagailu arruntek irakurriko duen formatuan.

3. Hizkuntza: euskara.

4. Lanak aurkezteko azken eguna: abuztuak 10.

5. Lana aurkezteko tokia: Azkoitiko udaletxeko kultura saila.

6. Sariak: 

• Lehen saria: 200 euroko saria eta oroigarria.
• Bigarren saria: 100 euroko saria eta oroigarria.

7. Gizonezko eta emakumezkoen arteko berdintasuna eta herritarren aniztasuna errespetatzen ez dituzten 
lanak ez dira onartuko. Bi printzipio horiek sustatzen dituzten lanak, aldiz, bereziki baloratuko dira.

8. Epaimahaia: abuztuaren 15 gauean emango dira laburmetraiak eta herritarren txaloek erabakiko dituzte 
irabazleak. 

Oinarr

1. Gaia

2. Nah
nez, lan

3. Lana

4. Kart

5. Lane

6. Lana
tean ja
NAN ze

7. Lan
len era
rin, 12
eman a

8. Iraba

Las bases del concurso del carteles 
y del concurso de cortometrajes se 
pueden consultar en la página web 
municipal www.azkoitia.net. 
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Aukera 
gehiago
Ugarteigarango igerilekuetako 
sarrera merkeagoa da aurten eta 
modalitate ezberdinak daude. 
Gaur estreinatuko da denboraldia 
eta irailaren 16ra bitartean egongo 
dira irekita instalazioak 

erreportajea - Elkargunea

Hasi da eguraldi ona. Agertu 
dira praka motxak, soinekoak, 
bainujantziak eta txankletak. Eta 
zabaldu ditu ateak Ugarteigaran 
kanpoko igerilekuak. Gaur, ostirala 
hilak 15, izango da denboraldiko 
estraineko eguna, eta hiru hilabetez 
egongo da zabalik, egunero, 
irailaren 16ra arte, goizeko 10:30etik 
20:00etara.

Uda giroa iritsi arren, ordea, egoera 
ekonomikoak zerbait ilundua du 
giroa eta herritar askoren poltsikoek 
nabaritu dute hori. Horretaz jakitun, 
aurtengo tarifak jaitsi eta erabilera 
merkeago egiteko sarrera modalitate 
berriak jarri ditu Udalak. Honakoak 
dira berrikuntzak:

• Egun erdiko sarrera erosteko 
aukera egongo da, arratsaldekoa.

• 10 sarrerako bonoa eskuratu 
daiteke, eta hori eginda sarrera 
bakoitza merkeago ateratzen da.

• Hilabete edo hiruhilabeteko bonoa 
egiten duenak, bonoak irauten duen 
aldi horretan Elkarguneko gainerako 
azpiegiturak erabiltzeko aukera 
izango du. 

• Ohiko sarrerak eta langabetu 
eta erretiratuen sarrerak iaz baino 
merkeagoak izango dira. 

Iazko udan eguraldi iluna egin zuen, 
bereziki uztailean, eta ondorioz, 
igerilekuetan beste urteetan baino 
jende gutxiago ibili zen. Baina 
aurreko urteetan herritar ugari ibili da. 
Ea aurtengoan eguraldiak laguntzen 
duen eta herritarrek gozatzeko 
modua duten.

Hoy viernes día 15 de junio, 
comienza la temporada de 
las piscinas descubiertas de 
Ugarteigaran. Los próximos 
tres meses, hasta el 16 de 
septiembre, las instalaciones 
permanecerán abiertas de 
10:30 a 20:00. 

A pesar de la difícil situación 
económica que atraviesa, 
el Consistorio ha reducido 
los precios de las entradas 
habitulales y ofrece nuevas 
modalidades: la entrada de 
medio día y el bono de 10 
entradas. Además, las personas 
que se hagan con el bono 
mensual o trimestral también 
podrán utilizar las instalaciones 
del Elkargune mientras el bono 
esté en vigor.

Gaurtik irailaren 16ra bitartean egongo dira zabalik Ugarteigarango igerilekuak, 
10:30etatik 20:00etara.

2012ko Ugarteigaran igerilekuetarako sarrera eta bonoen prezioak

Ugarteigarango udako hileko edo hiruhileko bonoa egiten duenak, Elkargunea erabiltzeko aukera izango du 
bonoaren iraupenean.
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Igor Sudupe Ugarteigaran igerilekuko 
soroslea da. Ondo ezagutzen ditu 
instalazioak eta baita bertan ibiltzen 
diren herritarrak ere, eta gustura dago 
igerilekuen martxarekin: “Orokorrean 

jendea ondo portatzen da 
eta ez du aparteko lanik 
ematen”, azaldu du. 
Baina badira “errebelde” 
batzuk ere, “batik bat 
gaztetxoak”, eta horiei mezu 
bat eman nahi die sorosleak: 
“Mesedez, errespetatu 
ditzatela arauak; kartelak 
jarrita daude, ni ere han 
egoten naiz eta esandakoari 
kasu egiteko eskatzen 
diet, guztion segurtasuna 
baitako jokoan”. Gutxien 
errespetatzen den araua 
saltoak ez egitearena da eta 
hori arriskutsua dela gogora 
arazi du: “Igerilekuak 

sakonera gutxi du eta salto eginda 
behea jotzeko arriskua dago, batez ere 
buruz saltatuta. Horrez gain, jendea 
ibiltzen da uretan, eta azpian norbait 
harrapatu daiteke”.

Beste gomendio bat: txankletak uneoro 
jantzita erabiltzea: “Iaz artatu genituen 
kasuen gehiengoa hanka hutsik 
ibiltzearen ondorio izan ziren; zelaian 
zeuden erleen ziztadak, zakar edo 
burdin puskaren bat zapaldutakoan 
egindako zauriak… txankletak erabilita 
horiek guztiak saihestu daitezke”.

Finean, gizalegez jokatu eta arauak 
errespetatuta guztiontzat mesede. 
“Hori eginez gero, guztiok gozatuko 
dugu udaz, eta susto eta disgustuak 
ekidingo ditugu”, laburbildu du 
Sudupek. Gaurtik aurrera, igerilekuan 
egongo da nahi eta behar duen orori 
laguntzeko.

“Yo tengo dos criaturas en casa y 
para mí es muy cómodo tener pis-
cinas exteriores en el municipio, me 
facilita mucho las cosas”.

“Comparando con las de Azpeitia, 
tenemos mucho más espacio para 
tomar el sol, pero yo pondría zonas 
más divertidas, con toboganes”.

“Es muy cómodo tener piscinas 
descubiertas en el municipio: tienes 
todo a mano, sin tener que ir a la 
playa”.

El socorrista de las piscinas Igor 
Sudupe recomienda a las personas 
que vayan a utilizar las instalaciones 
respetar las normas, atender al so-
corrista, y utilizar las chancletas.

“Sustoak ekiditeko formula eraginkorrena: 
arauak errespetatzea”

Aitor Sudupe- Ugarteigarango igerilekuetako soroslea

“Nik bi ume txiki ditut eta niretzat 
benetan erosoa da herrian konpoko 
igerilekuak edukitzea, erraztasun 
handiak ematen dizkit. Aurten, 
gainera, prezioak jaitsi dituzte, eta 
hori oso ondo etortzen zaigu familioi. 
Zerbait eskatzen hasita, kafetegitxo 
bat jartzea eskatuko nuke”.

“Igerileku ederrak dira: 
Azpeitikoarekin alderatuta belar eta 
toki askoz gehiago dago etzanda 
egoteko eta hobeto kabitzen gara. 
Halere, niretzat apur bat sosok dira 
instalazioak: nik txirristaren bat edo 
bestelako gune dibertigarriagoren bat 
jarriko nuke”.”

“Oso erosoa da herrian horrelako 
gune bat horrelako ordutegiarekin 
izatea: hondartzaraino joan 
beharrean bertatik bertara duzu. 
Batzuetan, ordea, jende gehiegi 
biltzen gara eta lekua topatzea zaila 
izaten da. Aurrera begira, agian, 
handitze bat egin beharko dute”.

Ainhoa Larrañaga
Kanpoko igerilekuen erabiltzailea

Joseba Elortza
Kanpoko igerilekuen erabiltzailea

Laida Agirre
Kanpoko igerilekuaren erabiltzailea



Elkargunea eta igerilekuak ordaintzeko 1.300.000 euro inguru bideratu beharko dira urtero
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Udalaren kutxa, baldintzatuta
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Elkargunea eta Ugarteigarango 
igerilekuak 2009an inauguratu zituen 
Azkoitiko Udalak. Herriaren kirol 
eta kultur azpiegiturak hobetzeko 
egin zutela adierazi zuten orduko 
agintariek eta 10 milioi euro baino 
gehiagoko inbertsioa egin,  kanpoko 
igerilekuak barne. 

Erabaki hark urtetarako baldintzatu 
zuen udalaren kutxa eta egungo 
krisi egoeran are gehiago sumatzen 
da eragina. Proiektua martxan 
jartzeko diru ekarpen ugari egin 
zituen udalak, eta, azkenean, 
8.000.000 euroko mailegua eskatu 
zuen 2009. urtean. Mailegu hori 
aurten hasi behar da amortizatzen: 
horretarako 775.000 euro bideratu 
beharko dira aurrekontutik. Mailegua 
2024 urtera bitartean ordaindu 
behar da, eta ondorioz, ordura 
arteko urte guztietako aurrekontuak 
baldintzatuko ditu.

Horrez gain, aurreko legealdian, 
proiektua kudeatzeko xedeare-
kin kontratu bat egin zuen Udalak 
Masquatro enpresarekin. Kontratu 
horren arabera, Udalak oreka eko-
nomiko-fi nantzarioa bermatu behar 
dio enpresa horri,  5 urtetan.  Alegia; 
kudeaketan gastuak diru-sarrerak 
baino handiagoak badira, Udalak 
egin behar dio aurre  diferentzia ho-
rri, beti ere  %40ko goi mugarekin. 
Kontratu hori dela eta, Udalak urtero 
300.000 euro inguru jarri behar ditu 
gastu horiek ordaintzeko. 

Eta hirugarren gastu bat ere 
suposatzen diote Elkargunea eta 
Ugarteigarango igerilekuek udal 
ogasunari: Azkoitia Lantzeni urtero 
ordaintzen dion errenta. 2002an, 
orduko Udalak Azkoitia Lantzeni 
egingo zen eraikinaren titularitatea 
eta lurraren aprobetxamendua 
eman zizkion, errenta baten truke. 
Kontutan hartuta instalazio horiek 
zerbitzu publikoekin lotuta daudela, 
eta zerbitzu horiek Elkargune 
Institutuak (Udalarena da) kudeatzen 
dituela,  2009an, Azkoitia Lantzenek 
Elkargune Institutuari kanpoko 
igerilekuak eta Elkargunea laga 
zizkion 15 urterako. Emate horren 
truke, urtero 270.000 euroko errenta 
ordaindu behar dio Udalak Azkoitia 
Lantzeni, 2024ra arte. Ordainketa hori 
ekidin zitekeen bere garaian Udalak 
ekipamenduak zuzenean eraiki izan 
balitu.  BEZa aurrezteagatik erabaki 
zuten formula hori erabiltzea, baina 
orain ere errenta bat ordaintzen 
ari da. Gainera ekipamenduak 
Udalak zuzenean egin balitu, 
ondasun horien jabea bera izango 
litzateke, bere titulartasuna jabetza 
erregistroan inskribatuta edukiko 
luke eta ondasun publiko horiek 
ez liratezke sozietate pribatu baten 
eskuetan egongo.

Egoera guzti horrek baldintzatu 
egiten du udalaren kutxa: mailegua, 
Masquatrorekin dagoen kontratua 
eta Azkoitia Lantzeni ordaintzen 
zaiona batuz gero, urtero 1.300.000 

inguru bideratu behar dira 
azpiegitura horiek fi nantzatzeko. 
Horregatik, Udalak, Elkargunearen 
erabilera tasak ezin ditu herritarren 
poltsikoetara nahi adina egokitu. 
Hala ere, ahal den neurrian horretan 
ahalegintzeko konpromisoa hartzen 
du, lehen urte osoko tasekin eta 
orain  kanpoko igerilekuen tarifetan 
egin bezala. 

Financiar Elkargunea y las piscinas 
descubierta de Ugarteigaran cuesta 
a las arcas municipales cerca de 
1.300.000 euros al año. Por un lado, 
este año 2012 se ha empezado a 
amortizar el préstamo de 8.000.000 
euros que en su día se pidió para 
fi nanciar el proyecto. Para ello se 
destinarán 775.000 euros en el 
2012. 

Por otro lado, el Gobierno Municipal 
anterior fi rmó un contrato con la em-
presa que gestiona las instalaciones 
(Masquatro). En ese contrato se ase-
gura el equilibrio económico fi nan-
ciero de la empresa, por lo cual el 
Ayuntamiento tiene que asumir la di-
ferencia entre gastos e ingresos de la 
gestión de los equipamientos durante 
5 años. Este 2012 el Consistorio de-
berá abonar cerca de 300.000 euros 
en ese concepto. 

Y por último, el Ayuntamiento 
tiene que pagar todos los años un 
alquiler a Azkoitia Lantzen por las 
instalaciones. ¿Por qué? Porque 
en el 2002, el Gobierno Municipal 
de entonces cedió la titularidad y 
el aprovechamiento del terreno del 
Elkargune y las piscinas descubiertas 
a Azkoitia Lantzen y tras ello, en el 
2009 Azkoitia Lantzen cedió los 
equipamientos al Ayuntamiento 
para los próximos 15 años, a 
cambio de un alquiler. Se decidió 
utilizar esa fórmula para evitar el IVA, 
pero a cambio el Consitorio tiene 
que pagar todos los años un alquiler 
de 270.000 euros. 

Bi azpiegiturak ordaintzeko 8 milioi euroko mailegua eskatu zen.



alderdien ah    tsa

Elkargunea, Azkoitiak duen karga handienetarikoa dela 
aspaldi jakin genuen eta honen inguruan gogoeta bat 
egitea garrantzitsua deritzogu. Elkargunea 10 milioi 
euro kostatu zitzaion Azkoitiko herriari, eta honi gehitu 
behar zaio funtzionamenduan jarri zenetik urtero udalak 
gastuen ehuneko bat bere gain hartu behar duela. 

Handikerietan diseinatutako proiektua dela esan genuen, 
eta orain hori baieztatu da. Azkoitiak Elkargunea bezalako 
azpiegitura bat behar zuen? Momentuan kirol taldeak 
eta herritarrek zeuzkaten beharrei erantzuten zien? 
Etorkizuneko mantenimendu kostuetan pentsatu zen? 

Baina hori horrela izanda ere eta sinatu ziren kontratuek 
udalari eskuak lotu arren, gure iparra prezioak herrikoitzea 
eta kudeaketa efi zienteena egitea izan dira. Tasak onartu 
zirenean egokitzapen batzuk proposatu genituen, ahal 
genuen neurrian tasak herritartzeko. Beti helburu garbi 
batekin: Elkargunea herritar guztion eskura jartzea.

El Elkargune y la Piscina de Ugarteigara, son dos 
grandes INSTALACIONES, que no cuentan con el 
interés de la mayoría de los azkoitiarras, y por ello, 
resultan muy caros para los usuarios y el Ayuntamiento. 
Y a tenor con la participación de los ciudadanos en 
los mismos, parece que no se deberían de haber 
construido.

El bajar las tarifas, supone una medida atrevida 
y populista, que si cumple su objetivo, un gran 
incremento de socios, benefi ciara a un mayor número de 
ciudadanos y disminuirá los costes que el Ayuntamiento 
soporta en relación con estas instalaciones; pero si no 
se produce ese gran incremento de socios, los costes, 
se incrementaran todavía más. Aunque, si se produce 
un pequeño incremento en los socios, tendremos 
el consuelo, que por lo menos, el dinero que gasta 
el Ayuntamiento benefi cia a un mayor número de 
ciudadanos.

Aurreko urteetan bezala, estali gabeko igerilekuak 
irekiko dira ekainean. Azkoitiko udara aldatu duten 
igerilekuak, milaka erabiltzaile izan dituena urtero. 

Urte honetan egin diren bi proposamenekin ados 
gaude: arratsaldeko sarrera jartzea (17:00tik aurrera) eta 
udarako bonoa dutenek Elkargune guztia erabiltzeko 
aukera izatea. Hala ere, ez gaude ados beste aldaketa 
batzuekin. EAJren ustez, urteko bonoa dutenak saritu 
eta bultzatu behar dira beste guztien gainetik. Ez dugu 
ulertzen, Bilduk urtekoa igotzea zenbait erabiltzaileei 
eta udarako bonoan jaitsiera txiki bat egitea. Nola ez, 
erabaki hauek oreka ekonomikotik urruntzen gaituzte. 
Gero esango digu Bilduk beste zerbitzu basiko 
batzuetarako ez dagoela dirurik.

Pozten gara garai baitean zenbait alderdik hainbeste 
kritikatua zuten ekimandu honek herritarroi ematen 
digun zerbitzuaz jabetu izana.

Ez dira urte asko ireki direla, baina dagoeneko 
Urgateingarango aire libreko igerilekuak zerbitzu 
ia ezinbestekoa bihurtu zaigu herria. Azkoitia Bai 
gustura dago aurten hobekuntza dezente sartu 
direlako, bereziki arratsaldeko sarrera l4 eurotan 
ipintzea eta 10 euroko bonoa. 

Horri beste hobekuntza nabarmen bat gehitu 
behar diogu, hilabete eta hiru hilabeteko bonoa 
hartzen dutenak Elkargunea erabiltzeko aukera 
izatearena, alegia.  Bide honetan jarraitu eta 
prezioak merkatzen segitzeko aurten erabiltzaileen 
kopurua igotzea komeni da, erabiltzaileak gehitzen 
badira defizita murriztu egingo delako. Guk uste 
dugu hau dela bidea, ea herritarren bidearekin 
bat gatozen.

Taberna ez ipintzearen arantzatxoa hurrengo urtean 
ateratzea espero dugu. 
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Etxetresnak eta sukaldeak ere euskaraz 

Herriko merkataritza euskalduntzeko ahaleginean arlo 
ezberdinetako establezimenduei zuzendutako ekimenak 
lantzen ari dira azken urteetan udaleko Euskara 
zerbitzuak. Orain arte, ostalariei, higiezin bulegoei, 
estetika zentroei, ile-apaindegiei eta drogeriei eta janari 
dendei zuzendutako ikastaroak, saioak eta materiala 
argitaratu ditu, eta aurten etxetresna elektrikoak 
eta sukaldeak saltzen dituzten dendei zuzendutako 
ekimenak eramango ditu aurrera. 

Horrela, establezimendu horietan euskarak duen 
presentzia handitzeko asmoz gidaliburuak eta CD-a 
kaleratu ditu. Bertan eguneroko lanerako balio duten 
hainbat kontu txertatu ditu: hiztegia eta ohiko hitzen 
zerrenda (sukaldeak saltzen dituzten denden kasuan 
altzarien hiztegia ere txertatu da), ohar eta kartelen 
ereduak, izen komertziala, autoen errotuluak euskaraz 
idazteko gomendioak... Gainera, CD-an norberak bere 
establezimenduaren beharretara egokitzeko moduan 
ditu eredu horiek guztiak, eta horrela behar direnean, 

ordenagailuan moldatu, inprimatu eta dendan jartzea 
baino ez dute egin beharko merkatariek. Dagoeneko 
herriko etxetresna elektrikoen dendetan eta sukalde 
dendetan banatu da materiala.

Laguntza material hori osatu aurretik Euskara zerbitzuak 
etxetresna elektrikoak saltzen dituzten dendetako 
hizkuntza egoera aztertu du. Hala nola, etxetresna 
elektriko txikiak saltzen dituztenena, era guztietako 
etxetresnak saltzen dituztenena, sukaldeekin batera 
etxetresnak saltzen dituzten dendena... Azterketako 
datuek erakutsi dute ahozko komunikazioan euskararen 
erabilera nagusitzen bada ere, idatzizkoan zalantzak eta 
ohitura falta dituztela euskara eroso erabiltzeko. Egoera 
hori arindu eta errazteko sortu da aipatutako materiala.
Azkoitiko Udaleko Euskara zerbitzuak azterketa 
horretan parte hartu zuten establezimenduen laguntza 
eta borondatea eskertu nahi du. Era berean, animatu 
nahi ditu bereziki beraientzat sortutako material hori 
erabiltzera. Baita herritarrak ere dendetan euskaraz 
egitera.

Euskal Herriko Unibertsitatearen Europar Udako ikastaroek bi geldialdi egingo dituzte Azkoitian uda honetan, bata 
ekainaren amaieran eta bestea uztailaren erdialdean. Batetik, ekainaren 27, 28 eta 29an, “Burdinbidea,  iraunkor-
tasuna eta lurraren antolamendua” ikastaroa emango dute Loiolako Arrupe hotelean, gazteleraz. Uztailaren 17 eta 
18an, berriz,”Herri aldizkarien fenomenoa” aztertuko dute hainbat adituk, Intsausti Jauregian, euskaraz. Bi ikastaro 
horietan parte hartzera animatu nahi ditu herritarrak Azkoitiko Udalak. Informazioa eta izen ematea: www.sc.ehu.es.

EHUren udako bi 
ikastaro emango dituzte 
Azkoitian 

Los cursos de verano de la UPV han elegido Azkoitia para impartir dos de sus cursos. Por un lado, los días 27, 28 y 29 de 
junio se impartirá el curso : “El ferrocarril, sostenibilidad y organización territorial”. Y el 17 y 18 de julio se impartirá el curso 
“el fenómeno de las revistas locales”. El primer curso será en el Hotel Arrupe de Loiola y el segundo en el Palacio Insausti.

El Departamento de Euskera ha elaborado una guía y un  CD 
para impulsar la presencia del euskera en los establecimientos 
comerciales que se dedican a la venta de electrodomésticos 
y cocinas. Se trata de un material que facilita las relaciones 
comerciales en ese idioma: un diccionario, una lista de palabras, 
modelos de carteles...  Antes de realizar dicho material se ha 
realizado un estudio sobre la presencia del euskera en este tipo 
de establecimientos. 



Tokiko Agenda 21en barruan Azkoitia eta Azpeitiko 
udalek antolatzen duten “Gure inguruari begirada bat” 
argazki lehiaketa martxan dago jada. 11. edizioa da 
aurtengoa eta honako gaia du: Landa eremua eta lehen 
sektorea. Lehiaketa honen bidez landa eremuaren 
garrantzia nabarmendu nahi dute antolatzaileek, bere 
usadio, ohitura, produktu eta azokek gure herriko 
egungo paisaian duten garrantzia nabarmenduz. Lanak 
urriaren 26rako entregatu beharko dira. 

Uda gerturatu ahala ugaritu egiten dira bailarara 
etortzen diren turistak eta horiei behar bezalako 
zerbitzua emateko martxan da dagoeneko 
Loiolako turismo bulegoa. Asteartetik 
larunbatera egoten da zabalik: 10:30etik 
13:30era, eta 15:30etik 18:30era. Igandeetan, 
berriz, 10:00etatik 14:00etara. Astelehenetan 
itxita egongo da. Turismo bulegoa abendura 
bitartean egongo da zabalik.

13

Turismo bulegoak 
hasi du udako 
denboraldia 

Martxan da ‘Gure 
inguruari begirada 
bat’ argazki lehiaketa

La ofi cina de Turismo de Loiola ya está abierta al 
público. El horario de la ofi cina es el siguiente: de 
martes a sábado, de 10:30 a 13:30, y de 15:30 a 
18:30. Los domingos, de 10:00 a 14:00. Los lunes 
permanece cerrada. Estará en funcionamiento 
hasta diciembre. 

Ya está en marcha el concurso fotográfi co “Gure inguruari 
begirada bat” que los ayuntamientos de Azkoitia y Azpeitia 
organizan de forma conjunta. El tema elegido para esta edición 
es: Mundo rural y sector primario. Con ese tema se pretende 
reconocer la importancia del mundo rural en el paisaje actual. 
El plazo para entregar los trabajos termina el 26 de octubre.

Erretiratuekin elkarlana sustatzeko bilera  
Herritarrekin elkarlana eta auzolana sustatzeko ahaleginetan jarraitzen du Udalak, eta erretiroa hartuta dutenengana 
iritsi nahi du oraingoan. Pertsona horiek ekarpen handiak egin ditzaketelakoan dago eta horregatik, haiekin bildu 
nahi du, elkarlanerako dauden aukera eta asmoak ezagutu eta aztertzeko. Horretarako bilera bat egingo du datorren 
asteartean (hilak 26) 19:00etan, Kultur etxean. Elkarlanerako gogoz dauden erretiratuei bertaratu eta parte hartzeko 
deia egiten die Udalak.

El Consistorio quiere abrir una vía de colaboración con las personas jubiladas del municipio. Quiere reunirse con 
esas personas para conocer su situación y analizar las posibilidades de trabajar en conjunto en algunos ámbitos. 
Para ello, ha convocado una reunión para el próximo martes día 26, a las 19:00, en la Casa de la Cultura.



albistea - Gazte Kontseilua

Herriko gazteen eta Udalaren artean 
dauden harremanak sendotzea nahi 
du Gazteria Sailak. “Bien artean da-
goen harresi moduko hori botatzea 
eta zubi bat eraikitzea”. Hala azal-
du du Agurtzane Epelde Gazteria 
saileko zinegotziak. Izan ere, Bilduk 
hauteskunde kanpainan egin zuen 
diagnostiko batek erakutsi zuen 
Udalaren Gazteria zerbitzuak herriko 
gazteen erdiarengana soilik iristen 
direla: “Ludotekak eta GIBek haur 
eta gaztetxoentzat ekintzat eta zer-
bitzuak eskaintzen dituzte, baina 17 
urtetik gorakoentzat ez dago ezer, 
eta horri irtenbide bat aurkitu nahi 
diogu”. Gazte horiek euren erreali-
tate propioa dutelako, euren behar, 
kezka eta proposamen propioak, 
eta horiek ezagutu eta bideratu nahi 
dituelako Udalak. 

Horretarako erreminta egokienaren 
bila ibili ondoren, Gazte Kontseilua 
eratzea erabaki du. Asmo horien 
berri emateko aurreneko aurkezpen 
bilera egin zen iragan ekainaren 9an, 

Elkargunean, eta 20 gazte inguru 
batu ziren bertan. Argi ikusi zuten 
kontseilu hori benetan eraginkorra 
izateko bertan ahalik eta gazte ge-
hien batzea ezinbestekoa dela, uste 
baitute politikari edo teknikari batek 
bere bulegotik gazteen errealita-
tea ezagutu gabe asmatzea baino 
askoz eraginkorragoa izango dela  
gazteei hitza eman eta proposame-
nak lantzea. “Zenbat eta gazte ge-
hiago batu, orduan eta hobeto eza-
gutuko ditugu euren kezka, behar, 
proposamen edo ideiak, eta zenbat 
eta lagun gehiago batu, orduan eta 
aukera gehiago izango dugu irtenbi-
de egokiagoak aztertu eta eztabai-
datzeko”. 

Diagnostikoa
Azkoitiko gazteen inguruko diag-
nostiko bat egitea izango da Gazte 
Kontseiluaren hurrengo lana: ar-
loz arlo  Azkoitiko gazteek bizi du-
ten egoera aztertu nahi du, eremu 
bakoitzean zein egoeratan dauden 

ikusi, non eta zertan hobetu daite-
ken erabakitzeko

Aurkezpen bilera egin da. Aurrene-
ko pausoa eman da. Orain bideari 
ekin eta kontseilua indartzea da egin 
beharrekoa, ahalik eta gazte gehien 
batzea, inguru, sentsibilitate eta 
eremu guztietakoak, guztien ahotsa 
entzuteko. Datorren hilean egingo 
da hurrengo bilera. Data jarri bezain 
pronto jakinaraziko da. Adi egon eta 
parte hartu!

Para mejorar e impulsar las rela-
ciones entre las personas jóvenes 
del municipio y el Consistorio, el 
Departamento de Juventud ha 
puesto en marcha el Consejo de 
la Juventud. Su proposito es au-
nar al mayor número de perso-
nas jovenes, para conocer mejor 
su realidad y ofrecer un servicio 
más acorde a sus necesidades. 
El pasado 9 de junio se realizó la 
primera reunión y participaron una 
veintena de jóvenes. 

Gazte Kontseilua martxan da, gazteen behar, proposamen, kezka eta 
ekarpenen topagune izateko helburuarekin

Gazteenganako zuzeneko zubia

Ekainaren 9an egin zen Gazte Kontseiluaren aurkezpen bilera.
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kultura

ekaina
15, ostirala
• Baztartxo Antzokian, Bizkargi 
Musika Eskolako ikasleen kurtso 
amaierako jaialdia.
•  22:00etan Baztartxo Antzokian 
Zine Foruma. ‘Las malas hierbas’ 
fi lma emango dute. 
•  Garagardo azoka.

16, larunbata
• Kontzejupean 12:30ean, Azkoitiko 
Musika Bandaren kontzertua

Xirikatzen Kultur astea
• 18tik 24ra: 
.Sortzaile desberdinen erakusketak: 
Torre Zurin, Etxebeltzen, Elkargunean, 
dendetan  eta tabernetan.
• 19, asteartea:
·Kriket erakusketa Banaiz ta Baga-
ra elkartearen eskutik. (18:00-20:00) 

·Elkargunea. Batukada ikastaroa (19:00-
20:30) Elkargunean
• 21, osteguna
·Batukada ikastaroa. (19:00-20:30) 
Elkargunean.
·Bertso tailerra Elkarguneko sukaldean, 
Erniarraitz eta AEK-aren eskutik. (18:00)
• 22, ostirala
Balkoitik balkoira bertso saioa (20:30)
·Jorginoren kontzertua Beckett tabernan 
(22:30)
• 23, larunbata
·Tailerrak 14 urtetik  gorakoentzako. 12:00-
13:00 (Balda Plazan). Kale antzerkia, seri-
grafi a, bitxigintza, sebillana, ehungintza.
·Trikitilariekin kalejira(13:00-14:00)
·Bazkaria (14:00): (Trikitilariak, herri kantak 
Iraurgi Abesbatzarekin)
·Arratsaldean batukada 
·Gauean:
·San Juan sua (balda plazan)
·Aitor Sorazu eta Musika Eskolako triki-
tilariekin erromeria (Balda Plazan)

·Kontzertua Azkoitiko gazteen eskutik
• 24, igandea
·Musika eskolako kontzertua (13:00-14:00)
·Kantu poteoa abesbatzarekin (12:30-14:00)   
·Erakusketak: Abarketagintza, Xebas 
Larrañaga eskultorea
·Tailerrak umeentzako (17:00)

21, osteguna
• Xabier Munibe Ikastolako jaialdia
18:30ean, Haurreskolako haurrak.

22, ostirala
• Xabier Munibe Ikastolako jaialdia
19:30ean, LHko haurrak.
 
23, larunbata
•  Herriko plazan, goizean zehar, 
Iraurgi Saski Baloiak antolatuta 3x3 
helduentzako txapelketa

30, larunbata  
•  Elkartasun eguna 

Herriaren alde eta herriaren 
izena zabaltzeko egindako lana 
aitortzeko eguna izaten da 
Sanjuan bezpera Azkoitian, eta 
aurten ere halaxe izango da: 
Atzegin aritzen direnak omenduko 
ditu Udalak. Elkarte horrek adimen 
urriko herritarren bizi kalitatea 
eta aisialdia bermatzeko egiten 
duen lana nabarmendu nahi du 
Udalak ekimen honekin, eta haien 
boluntario lanak ordezkatzen 
dituen giza balioak goraipatu. 
Horregatik, programa horretako 
kideek piztuko dute Sanjuan 
bezperako sua.

Hemendik aurrera ere arlo 
sozialean aritzen diren irabazi 
asmorik gabeko taldeen lana 
errekonozituko du Udalak Sanjuan 
bezperan, elkarte horiek egiten 
duten lana txalotu nahi duelako 
eta ordezkatzen dituzten balioekin 
guztiz bat datorrelako.

La vispera de San Juan, el Ayunta-
miento reconocerá la labor y obra 
social que el programa Txolarte de 
Atzegi realiza en el municipio. Las 
personas que participan en ese 
proyecto serán las encargadas de 
encender la hoguera de San Juan.

Atzegiren lana txalotuko da Sanjuan bezperan
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Sanjuan bezpera

•Sua piztu aurretik, Xabier 
Munibe Ikastolako eta 
Floreaga Ikastetxeko Kandiola
dantza taldeak eta Bizkargi 
dantza taldeak ikuskizuna 
eskainiko dute.

• Musika Bandaren Kalejira.

• 22:00etan, Balda Plazan, 
sua piztuko dute Atzegiko 
kideek, Sahatsa dantza 
taldea, Iraurgi  abesbatza, 
Parrokiko abesbatza eta 
Azkoitiko Musika Bandaren 
laguntzarekin.

• Ondoren, Musika Eskolako 
dantza taldeak “IV. Zatoz 
Dantzara Balda Plazara 
emanaldia eskainiko du. Parte 
hartzeko entseguak asteartero 
egiten ari dira.



Informazioa eman eta jasotzeko eta 
herritarren partea hartzea errazteko:
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Kale Nagusia, zg. • Tel.: 943 080080
20730 AZKOITIA 
Informazio gehiago: www.azkoitia.net 

• Erosketak egitean etxetik eraman orga eta poltsa berrerabilgarriak. 
  Cuando vayas a hacer la compra, lleva tu propia bolsa.

• Iturriko uraren kontsumoa sustatu pitxarra erabiliz.
  Consume agua del grifo, utilizando jarras.

•Ahal den neurrian bueltatu daitezkeen botilak erosi.
  Compra botellas que puedan ser devueltas.

• Postontzietako publizitateari uko egin itsasgarrien bidez.
   Renuncia a la publicidad en los buzones, mediante pegatinas.

• Produktu freskoak, bertakoak eta ekologikoak kontsumitu. Izan ere, bilduki      
gutxiago izan ohi dituzte.

  Consume productos frescos, del país y ecológicos. Utilizan menos embalaje. 

• Berrerabili daitezkeen produktuak erosi.
   Compra productos reutilizables.

• Garbiketako produktu kontzentratuak erosi diluituen ordez.
   Compra productos de limpieza concentrados.

• Opariak egiterako orduan, hondakinik sortzen ez duen opariekin gogoratu.
   A la hora de comprar un regalo, elige algo que no genere residuos.

• Posta elektronikoa erabili eskutiz konbentzionalen ordez papera aurrezteko.
   Utiliza correo electrónico para ahorrar papel. 

Erosketak egitean konturatzen al zara zenbat alferrikako hondakin eramaten duzun etxera? 
Beharrezko lehengaiak erosten nahiz erabiltzen saiatu behar dugu. Ezin da ahaztu hondakinik 

onena sortzen ez dena dela. Material gutxiago erabiltzen badugu, energia gutxiago 
gastatuko dugu, eta hondakinak kudeatzeko azpiegitura gutxiago beharko dira.  

 ¿Te das cuenta cuantos residuos llevamos a casa cuando hacemos la compra? Tenemos que hacer el 
esfuerzo de adquirir solamente la materia prima. El mejor residuo es aquel que no se genera.

Material gutxiago sortzeko ona hemen zenbait aholku:
Consejos para reducir residuos:

murriztea
erraza da

es fácil

Aholku horiek jarraituz gero, konturatuko zara zabor poltsaren bolumena %15a baino gehiago 
murriztuko dela. Si sigues estos consejos te darás cuenta de que el volumen de tu basura se reduce en un 15%.


