
440. zeenbbakkiaa 2012ko uztaila

Turistak eta bisitariak erakartzeko eskaintza ugaritzen ari da Azkoitian eta 
gero eta bisitari gehiago iristen dira. Kultura, artea, pilota esperientzia, 
natura... zer ikusia eta zer gozatua badago barrualdeko herrietan ere

Ezagutu 
eta gozatu

Udalak 394.000 euroko 
mailegu bat eskatu du azken 
hilabeteotan sortutako 
desorekei aurre egiteko

Auto gidariek behar bezala 
aparkatzeko eta oinezkoen 
eskubideak bermatzeko 
neurriak hartzen ari da 
Udaltzaingoa

Alde zaharra biziberritu eta 
indartzeko, lokal hutsak 
apaintzeko erakusleiho 
lehiaketa jarriko du martxan 
Udalak udazkenean



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

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

Iraurgi Lantzen: 943 85 11 00

Mankomunitatea 943 85 73 19

Taxi zerbitzua:  943 85 10 20

• ¿El lavadero de coches de res-
peta el medio ambiente?
Tiene un sistema para controlar 
los vertidos. Está situado debajo 
de la zona para la limpieza y los 
restos de jabón y demás produc-
tos pasan por esa depuradora. El 
Consorcio de Aguas limpia la de-
puradora cuatro veces al año. 
• Una farola de Trenbidearen Zu-
mardia 12 está fundida. 
Ya hemos cambiado la bombilla. 
Gracias por avisarnos. 

Trafi ko araudia errespetatu

Alde zaharra biziberritzeko 
erakusleiho lehiaketa

Udalaren egoera ekonomikoa

Azkoitiko turismo 
eskaintza

Laburrak

Andramaxetako kartela

4 8-11

5 12-13

7 14

• Azkoitian dugun kotxeak garbitzeko lekua bat al dator ingurumenarekin? 
kontrolatuta al dago bertan erabiltzen diren produktuak nora joaten diren?
Herrian autoak garbitzeko gune horretako isurketak kontrolatuta daude. Gunearen lur 
azpian grasak banatzeko sistema bat dago, eta jaboiak eta urak bertara joaten dira, 
grabitatearen ondorioz. Araztaile hori urtean lau aldiz Gipuzkoako Uretako langileek 
garbitu egiten dute: hustu egiten dute eta tratatu egiten dute bertan pilatutako lohia. 
AZKOITIKO UDALA 

• Trenbidearen Zumardiko 12an (etxeko atzekaldean) dauden faroletako bat 
erreta dago duela astebete. Mesedez, ahal duzuenean bonbila aldatzen ba-
diozue eskertuko genizueke. 
Jaso dugu zure abixua eta jarri dugu bonbila. Milesker jakinaren gainean jartzeagatik.
AZKOITIKO UDALA

herritarrei erantzunez
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“Toreroak, azpeitiarrak” esaten da. Baina Azkoitian ere 
izan da bat: Julian Larrañaga Florexito, 1900. urtean 
Floreaga Zaharren jaiotakoa.  Familia xumekoa, afi zioz 
egin zen torero Florexito. Azkoitian bertan egiten ziren 
zezenketetan askotan hartu zuen parte, eta orduko 
karteletan entzutetsua zen bere izena. Izan ere, Azkoitiko 
plazan zezenketa ugari egin ziren garai hartan, plaza 
barrikekin itxita. Azkoitian, Azpeitian, Zestoan, Lasturren 
eta Itziarren ere toreatu zuen, besteak beste, Florexitok

Hori bai, aparteko lujorik gabe: Lasturren behin zezenak 
harrapatu eta medikurik ez, eta hankan torniketea egin 
eta oinez etorri zen Florexito Azkoitiraino. Oinetan, berriz, 
alpargatak jantzita aritzen zen, eta bere familiako inude 
batek utzitako galtzerdi arrosekin. 

Azkoitiko azkeneko zezenketa ere izan zuen zerikusirik, 

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 
a kultu@azkoitia.net.

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!

zeharka bada ere. Florexito ez zen toreatzen ari, baina 
zezenketa bat egiten ari ziren herriko plazan. Ikusle 
batek barrika bat mugitu eta zezenak alde egin zuen eta 
toreroaren alaba harrapatu zuen, bost urteko neskatoa. 
Kopeta ireki zion eta larri egon zen, baina zorionez, sendatu 
zen. Gertatutakoaren ondorioz, gehiago zezenketarik ez 
antolatzea erabaki zuten orduko Azkoitiko agintariek. 1930. 
urtean gertatu zen hori.

Florexitoren omenezko pasodoble bat ere bada Kandido 
Beristain konpositoreak egindakoa. Oraindik ere jotzen du, 
batzuetan, herriko bandak.

Julian Larrañaga ‘Florexito’ fue un afamado torero de 
Azkoitia, nacido en Floreaga Zahar, en 1900. Toreó sobre 
todo en las plazas de la comarca y también en la de Azkoitia. 
Y es que en Azkoitia hubo en su día gran afi ción a los toros.

Floresito, Azkoitiko toreoa

Sudupe azpeitiarra eta, Orbea, Uria, Florexito eta Zuazolazigorraga azkoitiarrak, Azkoitiko plazan. Mari Nieves Larrañagak utzitako argazkia.



Gogoratu:

• Oinez ibili: Azkoitiko edozein txokotatik erdigunera oinez joateko 5-10 minutu nahikoak dira, autoa 
erabiltzeko inolako premiarik gabe. Gainera, jakina da oinez ibiltzea ona dela osasunarentzat eta baita 
ingurumenarentzat ere. Aparkatu autoa eta erabili hankak.

•  Espaloiak oinezkoentzat dira, ez aparkatu bertan. Autoak espaloietan utziz gero, oinezkoek errepidera 
atera behar dute, horrek dakarren arriskuarekin. Eta hori bakarrik ez: autoek puskatu egiten dituzte 
espaloiak eta konpontzea kostatu egiten da, bai diruz eta bai lanez. 

•  Zebrabide, bide gurutze eta marra horidun guneetan ez aparkatu. 

Bi gunetan bereziki izaten dira arazoak auto eta oinezkoen artean:

• Ugarteigarango igerilekuetan: inguruko espaloietan aparkatzen du jendeak. Ondorioz, oinezkoek 
errepidetik joan behar izaten dute. Inguruetan nahikoa aparkaleku badagoela gogora arazi nahi du 
Udaltzaingoak, besteak beste Lidl-ekoa.

•  Ikastetxeen gunea. Udaltzaingoan zenbaketa egin du eta ikasturteko egun batean, 20 minutuan,  300 
autotik gora zenbatu zituen gure horretan. Ikastetxeetara oinez joateko ohitura hartzeko eskatzen zaie 
gurasoei: Floreaga ikastetxekoek hori sustatzeko kanpaina egin dute eta emaitzak oso ona izan dira. 
70-80 ume oinez joaten da orain eskolara kanpaina horri esker, eta irtenbidea hori delakoan dago 
Udaltzaingoa.  Gune horretan oinezkoentzat pasabide gehiago egiteko eskatu dute zenbait herritarrek 
eta hala egingo da: bi zebrabide gehiago jarriko dira datorren ikasturtea hasterako.

Trafi koa eta aparkalekuak hobetzeko egiten ari diren lanak.

•  Xabier Muniben:  ezinduen aparkalekua jarri da eta autobusentzat toki gehiago utzi da.
•  Jausoron trafi ko norabide azterketa egiten ari dira, bertako auzotarrek hala eskatuta.
•  Ubaiar kalean, haurtzaindegi inguruan, aparkaleku gehiago aterako dira.
•  San Martin auzoan ere aparkaleku gehiago egiteko lanean ari dira. 

Oinezkoen lehentasuna errespetatu eta ondo aparkatzeko eskatu du Udaltzaingoak

Herrigunean oinezkoek dute lehen-
tasuna. Baina badirudi herritar as-
kok oraindik ez dutela hori behar 
bezala barneratu:  autoak espaloi 
gainetan, bidegurutzetan eta bes-

te hainbat tokitan aparkatuta sarri 
egoten dira Azkoitian, eta ondo-
rioz, oinezkoek ezin izaten dute 
herrian eroso ibili: umeen kotxeak 
pasatzeko tokirik ez, ibiltzeko erre-

pidera irten beharra…
Arazoak irtenbide erraza du: ohitu-
ra txiki batzuk aldatuta nahikoa da. 
Ez ahaztu, gaur auto gidaria zara, 
baina bihar oinezkoa. 

Aparkatu ondo eta ibili oinez

albistea - Trafi koa
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Jausoron ateratako argazki bat. Ikastetxeetako gunea, udaberrian. Igerileku inguruan, gaizki aparkatuta.

Las/los peatones tienen prioridad en el centro urbano. Pero algunas/os conductoras/es no respetan ese 
principio. La Policía Municipal se encuentra todos los días con coches que no respetan la normativa: coches 
sobre las aceras, pasos de cebra o jardines. Las zonas de las piscinas de Ugarteigaran y los colegios son 
especialmente confl ictivas. Se ruega a la ciudadanía que respete la normativa vigente.



Herriaren erdi gunea izanagatik, 
Alde Zaharrean lokal huts asko 
daude. Arrazoi ezberdinak medio, 
lokal horietako jarduera eten eta 
itxi egin zituzten euren jabeek, eta 
orain erakusleiho hutsak ageri dira.  
Horrek itxura tristea ematen dio gu-
neari, eta hori aldatu nahi du Uda-
lak. 

Modu sortzailean egin nahi du, 
gainera. Herritarren parte hartzea 
eta talentua baliatuz. Erakusleiho 
edo eskaparete lehiaketa egingo 
du. Kale Nagusiko lokal hutsak 
apaintzeko lehiaketa izango da: 
anbulategiko zubitik hasi eta Balda 
plazara bitartean dauden 28 lokal 
huts apaintzeko lehiaketa hain justu 
(kale horretan, 26. zenbaki pareeta-
tik 122. pareetara eta 17. inpareta-
tik 89. Inparetarako tartean dauden 
lokalak).

Ideia edo proiektu lehiaketa bat da: 
parte hartzaileek ideia edo proiektu 
bat aurkeztu beharko dute. Behin 
irabazlea aukeratuta, proiektu hori 

garatzeko aukera izango da. Ira-
bazlea aukeratzeko epaimahai bat 
egongo da, baina herritarrek ere 
eman ahalko dute euren iritzia eta 
botoa.

Gune erakargarri bihurtzeko

Egitasmo horren bidez Kale Nagu-
sia mural, marrazki eta bestelako 
dekorazio elementuen bilgune bi-
hurtu nahi du Udalak, bizirik gabeko 
guneei bizia emateko. Alde Zaharra 
herritarrentzat erakargarri bihurtu 
nahi du, hango lokalei balioa eman 
eta indartzeko. Finean, bi helburu 
ditu:

-Lokalak modu erakargarrian deko-
ratu eta balioa ematea.

-Azkoitiko Alde Zaharra dignifi katu 
eta biziberritzea. 

Lehiaketaren oinarriak udazkenean 
publikatuko dira eta orduan zabal-
duko da lanak aurkezteko epea 
ere. Zehaztasun guztiak oporren 

bueltan emango dira.  Baina opor 
sasoia ideiak pentsatzen hasteko 
garai egokia dela uste du Udalak 
eta buruari eragitera animatu nahi 
ditu herritarrak. Azkoitiko Alde Za-
harra biziberritzeko euren parte 
hartzea eta ekarpenak ezinbeste-
koa direla sinisten duelako. Sari po-
toloa egongo da. 

Kale Nagusiko lokal hutsak apaintzeko lehiaketa bat egingo du Udalak 

Berpiztu Alde Zaharra

albistea - Lehiaketa 
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El Ayuntamiento va a poner en 
marcha un concurso de escapa-
rates con el objetivo de revitalizar 
y dignifi car el Casco Antiguo. Se 
trata de un concurso de ideas o 
proyectos para decorar los loca-
les vacíos de la Calle Mayor. Con 
esta iniciativa se quiere convertir la 
zona en un espacio atractivo tanto 
para el comercio como para la ciu-
dadanía. Las bases del concurso 
se presentarán a la vuelta de va-
caciones, pero el Consistorio ani-
ma a las personas interesadas en 
la iniciativa a aprovechar la época 
estival para desarrollar sus ideas.

Hutsik dauden lokal batzuk apaindu ostean nola geldituko liratezken erakusten du goiko argazki muntaiak. 
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albistea - Ikasleentzat zerbitzuak 

Motoak, tabernak, kaleko lanak… soinu mota ugari pi-
latzen da herri batean eta horren inguruko kexa eta ika-
mikak sarri izaten dira. Zarata horiek neurtu eta araudia 
betetzen  den ala ez jakiteko baliabideak baditu Udalak, 
eta horiek eskuan, legezko  mugak errespetarazten saia-
tzen da.

Sonometro bat du Azkoitiko Udalak. Salaketaren bat edo 
arazoren bat dagoen aldiero, udaltzainak joaten dira leku 
horretako soinua neurtzera. Denbora epe baten barruan 
hiru aldiz neurtzen dute soinu hori, eta sonometroak 
ematen dituen emaitzak teknikari bati ematen dizkiote az-
tertzeko. Udalean bi teknikari daude neurketa hori egiten 
dutenak eta haiek kalkulatzen dute gune horretako zarata 
legezkoa baino handiagoa den ala ez.

Baina sonometroek ez dute zarata guztiak neurtzeko 
ahalmenik izaten, eta kasu horietan honela jokatzen du 
Udalak:

• Motoen soinua. Motoen zarata neurtzeko toki berezi 
bat behar izaten da: insonorizatutako gunea bat, soinua 
modu batera bideratu eta behar bezala neurtzea ahalbi-
deratzen duena. Azkoitian ez dago horrelako gunerik. 
ITVa pasatzeko, moto guztiek errespetatu behar izaten 
dituzte zarata mugak. Horregatik, herriko moto guztiei 
ITVa  pasa araziko die Udaltzaingoak; hala egiteko eska-
tuz gutuna bidaliko die moto jabe guztiei.  Izan ere, Udal-
tzaingoa jakitun da herriko oso moto gutxik dutela ITVa 
pasatuta. Orain 4 urte ekarri zuten herrira ITVa pasatzeko 
unitate mobila eta orduan %15ak soilik pasatu zuten.

• Tabernak eta terrazak: tabernaren batekin arazoren 
bat badago, udaltzainek neurketak egiten dituzte eta te-
knikoek aztertzen dituzte emaitzak. Halere, tabernetako 
zarata kanporaino iristen denean, bai terraza irekita dago-
elako bai tabernetako leiho eta ateak irekita egoten dire-
lako, zarataren zenbatekoa neurtzea zaila da, kalean bes-
telako soinu ugari egoten delako. Kasu horietan, terrazen 
itxiera ordutegia betetzen den ala ez eta ate-leihoak ireki-
ta edo itxita dauden jasotzen dute aktan. 

Uda garaia kalean ibiltzeko garaia izaten da eta, ondorioz, 
zarata gehiago sortzen dela jakitun da Udala. Hori horrela 
izanda, elkarbizitzaren alde ahalegina egiteko eskatzen 
die herritar guztiei: tabernariei eta motorzaleei  etxean 
daudenez akordatzeko, eta etxean daudenei oporraldia 
gozatzeko garaia dela ulertzeko. Denek dute aisialdiaz 
eta deskantsuaz  gozatzeko eskubidea. Gizalegez joka-
tuz gero errazagoa izango da eskubide hori bermatzea.

Herriko soinuek legezko mugak errespeta ditzaten ahalegintzen da Udala

Ordutegiak:
• Etxebizitzetan: Aste egunetan, 22:00etatik 08:00etara 
gaueko mugak errespetatu behar dira, eta ezin dira zarata 
ateratzen duten lanak edo ekintzak egin. Asteburuetan, 
23:00etatik 10:00etara da gaueko ordutegi hori.
• Kanpoko lanak egiteko ordutegia honakoa da: 
08:00etatik 21:00etara.
• Tabernetako terrazek ordutegi berezia dute udan:
- Astelehenetik ostegunera: gauerdira arte.
- Ostiraletik igandera: 01:00ak arte.

Los ruidos de las motos, los bares, las obras... son, a me-
nudo, origen de disputas vecinales. El Ayuntamiento cuenta 
con un sonometro para medir el nivel de ruido de las zonas 
cerradas, y cada vez que hay algun problema, la Policía Mu-
nicipal y el personal técnico municipal se encarga de hacer 
las mediciones. En el caso de las motos, el Consistorio exigi-
rá pasar la ITV a las/los  propietarias/os de dichos vehículos. 

Kaleko zarata neurtzea ez da hain erraza.

Zaratak, neurrian
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Azkoitiko Udalak 384.000 euroko 
kreditu bat eskatu du, Gipuzkoako 
Diputazioak Udal Fondotik (Fofi na) 
abalatutako kreditua. Bi urtean 
amortizatu beharko da mailegu 
hori, 2013an eta 2014an.

Mailegu hori honako gastuei 
aurre egiteko eskatuko da:

• 2011ko Fofi naren likidazioan 
Diputaziari dagokiona itzultzeko, 
772.687 euro.

• Udalak aurrekontuetan aurreikusi 
baino 400.000 euro inguru gutxiago 
jasoko ditu 2012ko Fofi netik, 
Diputazioak egindako azken 
prebisioen arabera.

• HIRIBER diru-laguntzen zati bat 
jasoko den ala ez oraindik ez dago 
garbi.

• Hirigintzako gastu berri bat 
agertu zaio Udalari: 184.260,73 
euro zor dizkio Udalak Azkoitia 
Lantzeni Eginoberri 27ko hirigintza 
aprobetxamenduagatik. 2006an 
Azkoitiko Udalak 856.048 euro 
jaso zituen, aurrerapen gisa. Iaz 
proiektua gauzatu zen eta bertan 
671.787,27 euro onartu ziren. 
Alde hori itzuli egin behar dio orain 
Udalak Azkoitia Lantzeni.

• 2011ko diruzaintzako gerakina 
negatiboa izan da, hain zuzen ere 
400.585,01 eurokoa.

Desoreka horiei aurre egin eta 
kreditu hori lortzeko txosten 
ekonomiko-fi nantzarioa aurkeztu 
behar izaten da, baldintza 
ekonomiko jakin batzuk bete behar 
izaten dira eta hori lortzeko, berriro 
ere gerrikoa hestutu behar izan du 

Udalak. Halere, oinarrizko zerbitzu 
publikoak babestu eta mantendu 
ditu, herritarrek ahalik eta gutxien 
antzeman dezaten. Udalak 
gogorarazi nahi du urte honen 
amaierarako aurreikuspenak zailak 
direla udal altxorrerirentzat eta 
horregatik zuhurtziaz eta arduraz 
jokatzen jarraituko duela. 

albistea - Ekonomia

El Consistorio ha pedido un crédito 
de 384.000 euros abalado por el 
Fofi n de la Diputación. Se utilizará 
para hacer frente a los siguientes 
gastos: liquidación del Fofi n del 
2011, ajuste de las previsiones del 
Fofi n del 2012, hacer frente a las 
obras de Txalonerreka hasta que 
se aclare la situación de las sub-
venciones  Hiriber, ajuste en el cos-
te de la urbanización del Eginoberri 
27, y hacer frente al remanente de 
la tesorería del 2011.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Udal fondotik abalatutako kreditu bat eskatu du 
Udalak: bi urtean ordainduko da, 2013an eta 2014an

Besteak beste Fofi naren likidazioari aurre egiteko erabiliko da kreditua.

384.000 euroko mailegua



“Zer dago herri honetan ikusteko?”. 
Galdera hori gero eta gehiago entzuten 
da azken urteotan Azkoitian. Izan ere, 
gero eta gehiago dira ohiko turismo 
guneez haratago Azkoitia ezagutzera 
etortzen diren bisitariak eta turistak, 
gero eta gehiago gure herriaz gozatu 
asmoz gerturatzen direnak. Loiolako 
ate handitik sartzen dira gehienak, 
hura ikusi eta inguruko toki gehiago 

ezagutzeko gosez, baina Zumarraga 
aldetik iristen direnak ere ugaritzen ari 
dira, bidegorriko pedalkadei esker. 

Eskualdeko turismo bulegoa Loiolan 
dago eta Iraurgi Lantzenek kudeatzen 
du.  Handik bideratzen dira Azkoi-
tiko turistak ere. Turismoak herriko 
ekonomian egin dezaken ekarpenaren 
jakitun, ahalegin berezia egiten ari dira 

azken urteotan bisitariak erakartzeko. 
Eguraldiaren arabera asko aldatzen da 
bisitarien kopurua, onarekin kostara 
joaten direlako gehienak eta txarrare-
kin barru aldera. Uztailean dagoeneko 
badabiltza turistak eta eduki, badute 
zer ikusia eta zer gozatua Azkoitian. 
Esperientziak, bisitak, jan-edanak… 
Hona herriko eskaintza (informazioa 
eta erreserbak, Turismo bulegoan): 

• Euskal pilotaren xarma, top esperientzia. 

Azkoitia eta pilota, pilota eta Azkoitia. Binomio horrek aspaldi gainditu zituen 
herriko mugak. Eta gure herriak kirol horrekin duen harremana zuzenean 
ezagutu eta bizitzeko modua ematen du eskaintza honek. Baina hori bakarrik 
ez: Jorge Oteizak Azkoitiarekin izan duen harremana eta kultur erlazioa eza-
gutzekoa ere bai. Eta guzti hori esperientzia berezi gisa: bertaratzen direnak 
pilotari bihurtuko dira pilotari profesional baten eskutik eta bi orduz kirol horren 
sekretu eta teknikak ezagutuko dituzte, kirol hori praktikatuz. Bisita gidatu 
bat, pilota partidak eta hamaiketakoa sartzen dira esperientzia horretan eta 
taldeentzako eskaintza bat da.  

Zer dago herri honetan 
ikusteko?
Herria ezagutzera etortzen diren bisitarientzat turismo eskaintza handitzen ari da. 
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erreportajea - Turismoa

“¿Qué podemos ver en este 
municipio?”. Cada vez se escucha 
más esa pregunta en Azkoitia. Y es 
que cada vez son más las/los turistas 
que visitan el municipio. La mayoría 
llega tras visitar Loiola, pero también 
llegan por el bidegorri de Zumarraga. 
El Consistorio ofrece a través de 

Iraurgi Lan-tzen el servicio de turismo 
de Azkoitia, y poco a poco, está 
aumentando la oferta turística. Estos 
son los servicios que actualmente se 
ofrecen en el municipio:
• Experiencia top Euskadi: La mágia 
de la pelota.
• Pintxo tour.

• Visitas guiadas.
• Red de recorridos de montaña.
• Red de bidegorris. 
Para más información y reservas: 
Ofi cina de Turismo de la Comarca 
(Loiola): 943 15 18 78
i-loiola@urolaturismo.net.
www.urolaturismo.net 

Pilota, eraikin historikoak, natura eta gastronomia ditu ardatz Azkoitiko turismo eskaintzak.
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• Mendi ibilbide sarea.

Naturaz eta ingurumenaz gozatzera etortzen dira pertsona ugari gure bailarara. 
Horientzako mendi ibilbide sarea prestatuta dago, eta gurean Izarraitz mendi 
katearen bueltan daude ezarrita bide horiek. Balda plazatatik ateratzen dira 
batzuk, eta guztiak pasatzen dira Azkoititik.  

• Bidegorriak. 

Urolako bidegorriak jende ugari ekartzen du herrira. Sarea, berez, Legazpitik 
Azpeitira artekoa da, baina gune erabiliena Zumarraga eta Azkoitia 
artekoa da. Bizikleta turismoa egiten dutenentzat eskaintza paregabea da 
bidegorriena.  

• Bisita gidatuak

Eraikin historikoak eta Alde Zaharra. Horiek dira Azkoitira etortzen diren turistei 
gehien eskaintzen zaiena. Horretarako, bisita gidatuak antolatzen dira, gida 
eta guzti, kasko historikoa eta parrokia bisitatu eta euren historia eta balio 
artistikoa ezagutzeko. Eta arrakasta handia izaten dute bisita gidatu horiek, 
eta ez kanpotik etortzen direnen artean bakarrik: azkoitiarrek ere egiten dute 
bisita hori eta harrituta gelditzen dira zenbait.

Bi motatakoak egingo dira aurten ere: 
• Programatuak (irekiak), abuztuak 3, 10 eta 24an, eguerdiko 12:00etan
abiatuta; juntadizoa eliz atarian.  Dohainik dira eta irekiak. Gutxienez zortzi
laguneko taldetxoa osatu beharko da bisita egiteko.
•  Erreserba bidez kontratatzen direnak, taldeei zuzenduta. Abuztuan eta 
irailean egiten dira, eta gutxienez bi eguneko aurreikuspenarekin egin behar 
da erreserba, eskualdeko turismo bulegoan (Loiolan).

• Pintxo tourra. 

Ibilaldi gastronomikoa eta kulturala. Herriko tabernetako sukaldarien pintxoak 
dastatuz Azkoitiko Alde Zaharra eta kaleak ezagutu eta bizitzeko aukera es-
kaintzen du ekimen honek. Bai Azkoitia, Ttakun, Etxe Aitz, Koxka, Ibai-ondo, 
Atraskua, Zurt eta k5 tabernetan egiten ditu geltokiak. Azken urteotan gure 
gastronomia eta pintxoen kultura ezagutzeko gogoz etortzen dira bisitariak 
eta haientzat bereziki prestatuta dago ibilaldia. Uda honetan jarri da martxan 
aurreneko aldiz.

Etortzen diren turisten perfi la:
• Negukoak: Loiolatik eta Zestoako bai-
nuetxetik etortzen dira, adinekoak. 
•  Udakoak: aisialdian etortzen dira, fa-
miliak eta koadrilak, hauek ere gehienak 
Loiolatik bueltan.

Kalitatea:
Kalitateko Q turistikoa du Larramendi Torrea 
Hotelak, eta Kalitate Turistikoarekin konpromi-
soa dute: Joseba, Iturri, eta Bai Azkoitia Ba-
tzokia jatetxeek, eta Zulueta eta Landagarre 
nekazal turismoek. 

Eskualdeko Turismo 
bulegoa (Loiolan)
Telf.943 15 18 78. 
i-loiola@urolaturismo.net. 
Webgunea: 
www.urolaturismo.net



Pintxo tour ekimenean parte hartzeko euren alea jarri dute herriko zortzi tabernarik. Ahaleginak 
merezi duelakoan daude, “herrian mugimendua indartzeko ekimen guztiak direlako onak”.
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Tabernarien ahalegina 

erreportajea - Turismoa

“Oso ondo iruditzen zaigu 
ekimena. Ez dakigu jende gehia-
go ekarriko digun ala ez, baina 
propaganda egiteko balioko du 
behintzat, eta hori ona da”.

Ramon Sarriegi
Etxe Aitz taberna

“Gisa honetako ekimena oso 
egokiak dira kanpokoek eta 
bertakoek herrian zer dagoen 
ezagutzeko. Gehiagotan egin 
beharko genituzke”.

Luis Aizpuru
Koxka taberna

“Oso txukuna da ekimena. 
Gauzak egitea beti da onerako, 
mugimenduaren seinale izaten 
baita. Eta ordainetan zerbait 
ekarriko du, gutxi bada ere”.

Arcadio Garcia
Ibai-Ondo taberna

“Oso ondo iruditzen zait 
jendeari erakustea Azkoitian ere 
badaudela gauzak, badagoela 
giroa, bestela ematen baitu herri 
honetan ez dagoela ezer”.

Dabid Iraundegi
Zurt taberna

“Tabernariok eten gabe egiten ari 
gara gauzak, geure kabuz, herriko 
giroa indartu eta mugimendua 
sortzeko: bestela, geldirik 
egonda, ez da ezer etorriko”.

Arkaitz Romero
Ttakun taberna

“Jendeak non gauden eta zer 
egiten dugu jakiteko egokiak dira 
horrelakoak. Propaganda baino 
gehiago da, ekimen polita eta 
interesgarria”.

Juan Carlos Astigarraga
K5 taberna

Iraurgi Lantzenetik iritsi zitzaien gonbita 
eta onartu egin dute: Pintxo Tourra sortu 
eta bertan parte hartzea erabaki dute 
Azkoitiko zortzi tabernarik. Azkoitian gisa 
honetako kontu gutxi egin direla diote 
gehienek eta hemendik aurrera gehiago 
egitea nahiko lukete, “herrian mugimen-
dua sortzeko”. Hori bai, gauza bat argitu 
nahi izan dute: kanpokoek eta Azkoi-
tikoek prezio berdina ordainduko dutela 
kontsumizioko.

Los bares que participan en el Pintxo 
Tour están encantados con la iniciativa y 
creen que puede servir para impulsar el 
movimiento del sector hostelero. 

“Ondo iruditzen zaigu. Gure 
herrian berez turismo handirik ez 
dago, baina horrelakoak sustatu 
egin behar dira, ahalik eta jende 
gehien erakartzeko”.

Abel Alberdi
Atraskua taberna

“Azkoitian ez dago 
turismoarentzat erakargarri 
handiegirik eta egiten diren 
apurrak ondo daude. Jendea 
erakartzeko bide bat da, egokia”. 

Juan Ugariaga ‘Txori’
Bai Azkoitia taberna



alderdien ah    tsa

Bizi dugun krisiak argi erakutsi du ekonomia sektore 
bakar batean oinarrituta egoteak ondorio larriak ekar di-
tzakela; pisua sektore ezberdinen artean banatu behar 
da eta oreka lortu, bat ahultzen denean denak eror ez 
daitezen. Horrez gain, adierazleek erakusten dute hiruga-
rren sektoreruntz doala ekonomiaren bilakaera. Azkoitiak 
ere bide horri segitu behar diolakoan gaude, eta horre-
gatik, turismoa garatzen jarraituko dugu. Gainera, gure 
merkatari, hostalari eta tarbernarientzako sarrerak han-
ditzen lagundu dezake, herriarentzako ondasuna sortuz.

Euskal Herrira hurbiltzen diren turistak  Urola bailarako 
eta gure herriko esperientzi, histori eta ohituren berri 
izan dezaten, gure herrira erakarzeko ekimen eta 
ekintza interesgarriak eta erakargarriak martxan jarri 
behar direla uste dugu. Jakitun gara ekimen eta ekintza 
guzti horiek martxan jartzen herritar eta eragile ugari ari 
dela lanean eta egiten duten lana eta ahalegina txalotu 
nahi dugu, euren konpromisorik gabe ezinezkoa izango 
litzatekeelako herrian turismoa indartzea. 

Azkoitia tiene que apostar también por el turismo para 
intentar salir de la crisis y por lo tanto, reclamamos al 
gobierno municipal un plan para impulsar el potencial 
turísico, deportivo, cultural y arquitéctónico de Azkoitia. 
Desde el PSE-EE estamos convencidos de que el turis-
mo es un fi lón para salir de esta coyuntura económica y 
el objetivo debe ser el de atraer más turistas y visitantes 
porque eso es bueno para el comercio, para la hoste-
lería y en defi nitiva para el municipio. Consideramos 
que se hace necesaria la puesta en marcha de un plan 
integral de actuación en materia turística para dar un 
impulso decidido al sector y generar empleo.

Hay iniciativa, hay ideas, pero son proyectos 
deslavazados y entre los sectores implicados, la 
hostelería por ejemplo, han constatado esa falta de 
punch en las ofertas turísticas cuyo objetivo es el de 
promocionar el municipio. 

El PSE-EE urge a replantearse la política turística 
y tiende la mano para colaborar con el gobierno 
municipal para impulsar también este sector.

Turismoa sustatzeko edota erakartzeko lehen pausua 
produktua sortzea dela entzun izan dugu askotan eta 
guk uste, Azkoitin jada produktu paregabea sortua 
dugula. 

Euskal Pilotaren munduan murgiltzeko leku ezin hobea 
bihurtu dira Oteizaren Frontoiak. Honen adierazle 
nagusia “Euskal Pilotaren xarma” Euskadiko Top 
Esperientzien artean aukeratua izatea da, Eskualdeko 
esperientzia bakarra izanik. Asko daukagu eskaintzeko 
eta orain hau sinetsi eta saltzea tokatzen zaigu.

Eguna pilota eta artearen munduan murgilduz hasi 
eta hainbat dira egun zoragarria pasatzen jarraitzeko 
aukerak: Azkoitiko bisita gidatuak, pintxo tourra, 
Loiolako Basilika, inguruko jatetxeetan bazkaldu, 
bizikleta ibilaldiak... Bisitari bakoitzak bere nahien 
arabera egonaldia diseinatzeko aukera izango duelarik.

Udalak antolatu duen “pintxo tour” delakoaren 
osagarri, Azkoitia Baitik beste bi ekintza interesgarri 
antolatzeko proposamena luzatzen diegu udal 
gobernu eta tabernariei: “Azkoiti pintxoa” eta 
“pintxo-potea”.

Lehena lehiaketa moduan, nahi duten tabernek 
pintxo bat aurkeztu eta hoberenari “Azkoiti pintxoa” 
ipintzeko aukera eskaini.

Bigarrena tabernariek beraiek antolatu beharko 
lukete. Krisi garaian jendeak gero eta gutxiago 
irtetzen du, aste egunetan zer esanik ez. Horregatik 
herri dezentetan “pintxoa+tragoa” merkeago 
eskaintzen dituzte egun jakin batean, normalean 
asteazken edo ostegunean. Herri askotan 
arrakastatsua izaten ari da, Azkoitian ere horrela 
gertatzea nahi genuke.
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Aniztasun kontseilua 
ekimen zehatzan bila 

Optiketan ere euskaraz

Etorkinen gurasoekin harremanak 
sortu eta haurren eskolako lanak 
batera egiteko gelditu, herriko 
hezkuntza eskaintza guztiak 
jasotzen dituen eskuorriak 
eta bestelako materiala atera, 
etorkinentzat Mintzalagun berezi 
bat martxan jarri... ideia ugari 
atera dira Aniztasun Kontseiluaren 
azkeneko bileretan. Kontseiluko 
kideak taldeka biltzen hasi dira, 
alorrez alor dauden beharrak 
edo egin daitezkeen ekintzat 
aztertzeko, eta dagoeneko hasi 
dira aurreneko emaitzak aztertzen: 
iragan astean egin zuten azken 
bilera eta neurri zehatz horiek 
martxan nola jarri hitz egiten aritu 
ziren bertaratutakoak.

Euskara, hezkuntza, ongizatea 
eta multikulturaltasun taldeak 
osatu dira Aniztasun kontseiluan, 
eta alor taldeka egin dute lan 

jatorri ezberdineko azkoitiarrek. 
Iragan asteko bileran euskara eta 
hezkuntza alorreko proposamen 
eta ekarpenak aztertu zituzten eta 
gero guztien artean egingarriak 
zein diren eta zein ez diren 
eztabaidatu zuten, baten eta 
bestearen iritzia jasoz. 

Euskara eta hezkuntza alorra 
aztertzeko beta izan zuten 
azken bileran; ongizatea eta 
multikulturaltasuna oporren 
ondoren aztertuko dituzte. Irail 
hasieran izango da bilera.  

En la última reunión del Consejo de 
Inmigración han debatido medidas 
concretas para mejorar la integra-
ción. Se han estudiado las pro-
puestas realizadas en los grupos 
de trabajo de educación y euskera. 
La próxima reunión será a princi-
pios de septiembre.

laburrak
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Optiketan euskararen erabilera handitzeko ‘Optiketarako gidaliburua’ 
eta CD-a banatu ditu Udalak. Aurretik, euskara zerbitzuak denda 
horien hizkuntza egoera aztertu zuen, eta ondoren, euren beharretara 
egokitutako argitalpena egin du.

El Departamento de Euskera ha publicado una guía y un CD para impulsar 
el uso del euskera en las ópticas, tras realizar un estudio sobre el sector.

Baserritarren eta mendigoizaleen  
kexak kontuan hartuta, mendi bideetan  
motorren eta quad-en erabilera nola 
arautu aztertzen ari da Udala. Izan 
ere, ibilgailu horiek  ganadua beldurtu 
eta oinezkoan segurtasuna arriskuan 
jartzen dute eta, horrez gain,  pistak 
nabarmen puskatzen dituzte. 
Horregatik, araudi egokia aurkitu 
bitartean arduraz eta gizalegez 
jokatzeko eskatzen die Udalak ibilgailu 
horien jabeei. 

Con motivo de las quejas de baserri-
tarras y montañeros/as, el Consistorio 
está revisando la normativa sobre el 
uso de motos y quads en las zonas de 
montaña. 

Mendimoto 
eta quad-ekin 
arazoak

Uztailaren 12an egin zuten Aniztasun Kontseiluaren bilera.

Motozaleek apurtutako pista bat.



Makina berriaren zain

El desbroce del parque de Attola y los caminos a los caseríos se retrasará 
un poco, debido a la demora en los tramites para comprar la nueva maqui-
na con la que se realizarán dichos trabajos.  

Attolako parkearen eta herriko baserri bideen desbrozea atzeratu egingo 
da pixka bat. Lan hori brigadak egitea erabaki du Udalak eta horretarako 
makina bat erostea, baina makina hori eskuratzeko tramiteak atzeratu 
egin dira. Eragozpenak barkatzeko eskatzen du Udalak. 
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Ikasturte bukaera 

Las/los estudiantes de AEK y participantes de Mintzalagun 
hicieron una fi esta de fi n de curso a fi nales de junio. 
Participaron en un taller de bertsolaritza y después lo 
celebraron con una cena. 

2011-2012 ikasturteari  merezitako despedida egin diote 
AEK-ko ikasle eta Mintzalaguneko kideek.  Elkarguneko 
sukaldean, mahai inguruan, jateko eta edanak lagunduta 
eta Erniarraitz bertso eskolako kideen laguntzaz, bertsoaren 
inguruko hizketaldia eta bertso tailerra egin zituzten, eta 
ondoren afaria. Guztira 50 lagun elkartu ziren afari horretan, 
tartean ikasle, irakasle eta Udaleko kideak. Giro ederrean 
esan zioten agur elkarri, datorren ikasturtera arte.

Azkoitia Erne!-k, Azkoitia Zero Zaborrek, Orion 
Arrantza eta Ehiza elkarteak eta Azkoitiko Uda-
lak  ibaia garbitzeko auzolana antolatu dute eta 
parte hartzera animatu nahi dituzte herritarrak: 
ingurumenaren eta herriaren alde lagunarte 
ederrean goiz polita pasatzeko aukera izango 
da. Larunbatean, uztailaren 21ean, jarri dute 
hitzordua, 08:00etan,  Herriko plazan. Ibaiaren 
zati ezberdinak garbituko dituzte, taldeka, eta 
adin guztietako herritarrek egiteko moduko lana 
izango da. Tartean indarrak berritu eta lagunar-
tea hobetzeko hamaiketako bat ere egingo da. 
Botinak, eskularruak eta kuboak ematea go-
mendatzen dute antolatzaileek. Animatu! Infor-
mazio gehiago: azkoitia@gmail.com edo 
azkoitiazz@gmail.com.  

Azkoitia Erne! Azkoitia Zero Zabor, Orion Caza y Pesca 
y el Ayuntamiento de Azkoitia se reunirán el sábado 
día 21 para limpiar el río, y animan a la ciudadanía a 
participar. La cita será a las 08:00 en la plaza, y se 
recomienda llevar botines, guantes y cubos.

Ibaia garbitzera 

Iturriak, gauez itxita 
Uraren kontsumoa murriztu eta aurrezteko helburuarekin, 
gauetan kaleko iturrietako publikoetako ura moztea erabaki 
du Udalak. Gaueko 23:30etik goizeko 07:30era moztuko 
da ura eta neurri horrekin uraren kontsumoa %35 murriztea 
aurreikusten da. Pultsadorerik gabeko iturrietako ura 
kontrolatzeko sistema berri bat ezarri da.

El Consistorio ha decido cortan la corriente de agua de las 
fuentes municipales por las noches, de 23:30 a 07:30. Se 
pretende ahorrar en un 35% del consumo de agua.

Uztailaren 21ean garbituko dira ibai bazterrak.

Bertsolaritza tailerra egin zuten ikasleek.
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Kartela aurkeztu zenutenean espero al zenuten irabaztea?
Ezta inondik ere! Sekulako sorpresa izan da. Lagun batek 
parte hartu behar zuela esan eta gu ere animatu egin ginen, 
zerbait egite aldera, baina irabazterik ez genuen espero. 
Erakusketa ikustera joan ginenean, gainera, pentsatu 
genuen beste lanak askoz hobeak zirela, ordenagailuz-eta 
egindakoak. Baina ezusteko ederra hartu dugu.

Nondik atera zenuten ideia?
Andramaxekin lotutako gauzen inguruan pentsatzen hasi 
ginen eta kantua etorri zitzaigun burura (‘Ama, nahi dezu-
nian, jokaizu loterixe…’ ). Bioi gustatu zitzaigun ideia hori, 
eta hortik abiatu ginen. Loteria dezimo bat azkoitiartu eta 
Andremaxetako irudiekin janztea erabaki genuen, eta ho-
rrela hasi ginen lanean. Herriko eraikinak, festetako paella 
eta buruhaundiak… gisa horretako elementuak har-
tu eta hauxe atera zitzaigun.

Erraza izan al da bi lagunen artean kartel bat 
egiteko ados jartzea?
Kar kar! Izan ditugu gure ika-mikak, ez 
pentsa! Baina asko ezagutzen dugu elkar, 
lehengusuak gara, eta beno, jakin dugu 
ados jartzen. Asmatu dugu elkar kon-
bentzitzen. Egia esan, elkarlanean oso 
gustura egin dugun lan bat izan da.

Eskuz egin duzue guztia. Marrazketa 
eta gisa horretako kontuak asko 
gustatzen zaizkizuen seinale?
Hala da. Betitik izan dugu marrazketa

gustuko. Udane Juaristirekin klaseak ere hartzen ditugu 
eta beno, egiten hasita horrela egitea nahi izan dugu, geuri 
horrela gustatzen zaigulako.

Saria irabazteak bide hori segitzen lagunduko dizue?
Beno, animatu egiten du behintzat. Egin dugun aurreneko 
lana da eta  saria irabazi du, horrek sekulako ilusioa egiten 
du. Ez dakigu hemendik aurrera zer egingo dugun baina 
jarraitzeko gogoa behintzat ematen du.

Eta kartel hori festetako programaren azalean ikusten 
duzuenean zer sentituko duzue?
Sekulako ilusioa egingo digu,  baina… lotsa ere ematen 
digu! Kar, kar. Arraroa izango da, inondik ere ez baikenuen 
imajinatzen. Etxekoei ere ilusioa egingo diote, biok lehengu-

suak izanda.  Polita izango da, hori seguru.!

“Kantua buruan, loteria dezimo bat            
  azkoitiartu dugu”

elkarrizketa - Itziar Aginagalde eta Olaia Etxezarreta, Andremaxetako Kartel Lehiaketaren irabazleak

• Festa egunetan herritik kanpo doazenei honakoa eskatu nahi die Udaltzaingoak: autoa ez dezatela aparkatuta utzi 
Trenbidearen Zumardiko 1-9 zenbakien artean (liburutegi parean), ez eta Oteiza Frontoien inguruan ere, Errebotetik 
Mekoleta parerainoko tarte horretan. Liburutegi parean barrakak jartzen dituztelako behar da toki hori libre, eta 
Oteiza inguruetan su artifi zialak botatzen dituztelako eta segurtasun eremuak libre egon behar duelako.

La Policía Municipal pide a las personas que salgan del municipio durante las fi estas que no dejen aparcados los 
coches en frente de la biblioteca ni en los alrededores de los Frontones Oteiza (desde Mekoleta al rebote), ya que 
esas zonas están reservadas para las barracas y los fuegos artifi ciales.  

Ilusioa eta lotsa. Biak sentitzen dituztela diote Itziar Aginagaldek eta Olaia Etxezarretak. Andramaxetako I. Kartel 
lehiaketa irabazi dute eta oraindik sinestu ezinda daude: “Ez genuen inondik espero, sorpresa handia izan da”.  
12 kartel aurkeztu dira lehiaketara eta onena aukeratzeko bozketan 238 lagunek eman dute botoa; horietatik 75 
jaso ditu Etxezarreta eta Aginagalderen lanak. 200 euroko saria jasoko dute eta kartel hori aurtengo festetako 
programaren irudia izango da. 

, festetako paella 
entuak har-

rtel bat 

z 
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imajinatzen. Etxekoei ere ilusioa egingo diote, biok lehengu-
suak izanda.  Polita izango da, hori seguru.!

Aginagalde eta Etxezarreta, eurek egindako kartel irabazlearekin.

Itziar Aginagalde y Olaia Etxezarreta han ganado el concurso de carteles de fi estas. Dicen que no se lo esperaban, 
pero que les ha hecho mucha ilusión. Su cartel está inspirado en la canción “Ama, nahi dezunian, jokaizu loterixe…” 
y está pintado a mano, ya que las dos son grandes afi cionadas a la pintura. Recibirán un premio de 200 euros y el 
cartel abrirá el programa de fi estas de este año.  Al primer concurso de carteles de fi estas se han presentado 12 
obras,  y 238 personas han dado su voto para elegir la ganadora.  

Udaltzaingoaren oharra, festak direla eta:



kultura

uztaila
21, larunbata
• Ibai garbitzea. 08:00etan, plaza-
tik abiatuta. Azkoitia Erne!, Azkoitia 
Zero Zabor, Orion Ehiza eta Arran-
tza elkartea eta Azkoitiko Udala.

22, igandea
• San Jose Egoitzan Azkoitiko Mu-
sika Bandaren emanaldia.

26, osteguna
Azkoitiko hondakinen kudeake-
ta aztergai hitzaldia, Azkoitia Zero 
Zaborrek antolatuta. Hizlaria: Leire 
Etxaniz, Mankomunitateko lehen-
dakaria. 19:00etan Elkargunean.

28, larunbata
• Orion elkartearen eskutik, Iza-
rre Jandalo zelaian, plater tiroketa, 
09:00etan hasita.
• Munoaundira bisita: Kukuherriko 
aterpetxean, 11:00etan. Bertatik oi-
nez igoko dira aztarnategira.

abuztua
4, larunbata
• Azkoitiko Parrokian, 20:00etan, 
Musika Hamabostaldiaren eskutik 
organo kontzertua.

8, asteazkena
• Azkoitiko Parrokian,  Musika 

Hamabostaldiaren eskutik organo 
erromantikoaren ikastaldiko kla-
sea.

14-18ra
• Andramaxek. Festetako progra-
ma abuztu hasieran banatuko da 
etxez etxe. 

Abuztuak 18, larunbata
• Euskal Herria Kirolak antolatu-
ta, Euskal Herriko emakumeen II. 
Kopako fi nal-laurdenetako partida. 
11:00etan, txerloian.

24-28, Aizpurutxoko jaiak.
• Besteak beste, mus txapelke-
ta, pilota partidak eta bertso afaria 
izango dira. 

Euskal Herriaren historian egun 
beltza da uztailaren 25a. Izan ere, 
egun horretan, duela 500 urte, Al-
bako Dukeak eta bere ejerzitoak 
Iruñea hartu zuten, eta hortik au-
rrera hasi zen Nafarroako erreinua-
ren gainbehera.  Gertaera hori go-
gora arazteko, eta Azkoitiko Nafar 
Zuzterrak elkarteak hala eskatuta, 
Nafarroako bandera jarriko da uda-
letxeko balkoian, dolua erakusteko 
xingola beltzarekin.

Aurten 500 urte betetzen dira Ara-
goiko Fernando IIak, Castillako 
erreinuaren errejenteak, Nafa-

rroako erresuma konkistatu zuela. 
Albako dukea eta bere ejerzitoa 
izan ziren konkista haren gidari. 
Gertaera haiek, ordea, ez dira oso 
ezagunak Euskal Herriko historian: 
ez dituzte ikastetxeetan erakutsi 
eta gehiengoak ez du haren berri-
rik. 

Hori aldatu eta historiaren parte 
hori herritarrengana iristeko hainbat 
ekimen egiten ari dira urte honetan 
Euskal Herrian, eta baita Azkoitian 
ere. Helburu horrekin sortu zen 
Azkoitiko Napar Zuzterrak. Lau hi-
tzaldi antolatu dituzte 1512ko kon-

kista eta Nafarroako Erresumaren 
garapenaz, eta horrez gain, egun 
seinalatuetan Nafarroako bandera 
udaletxeko balkoian ezartzeko es-
karia egin dute. 

Ekainaren 16an jarri zuten aurre-
neko aldiz, Euskal Herri osoko 
nafarzaleek egun hori aukeratu 
baitzuten Iruñean elkartu eta al-
darrikapena egiteko. Uztailaren 
25ean jarriko dute berriz, Iruñea-
ren konkista gogora arazteko, eta 
azkenik, abenduaren 3an jarriko 
dute, Nafarroren eta euskararen 
eguna aldarrikatzeko.

El 25 de julio es un día señalado en la 
historia de Euskal Herria. Hace 500 
años, ese día, las tropas del duque 
de Alba conquistaron Pamplona, y 
comenzó el declive del Reino de 
Navarra. Para conmemorar ese 
día y, a petición de la asociación 
Azkoitiko Napar Zuzterrak, la 
bandera de Navarra hondeará en 
el balcón del Ayuntamiento con un 
crespón negro.

Uztailaren 25an, Nafarroako erresuma gogoan

15

Ekainaren 16an jarri zuten aurrenekoz Nafarroako bandera udaletxean.



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 

• Zerbait behar ez duzunean beste norbaiti pasatzen diozu? Txiki egindako 
arropak edo gustuko ez dituzun jantziak nahiz beste edozer gauza 
ingurukoren norbaiti eskaini.
  Ofrece o dona a otras personas las ropas y demás objetos que no utilices.

• Kristalezko ontziak berriro erabiltzen dituzu? Etxeetan egiten diren 
kontserbak egiteko baliagarriak dira.
  Reutiliza los botes de cristal.

• Bota aurretik gauzak konpontzen saiatzen zara? Altzariak, etxeko tresna 
elektrikoak, arropak, sofak,… bota aurretik konpontzen saiatu behar gara.
  Antes de tirar las cosas, intenta arreglarlos.

• Plastikozko ontziak berrerabiltzen dituzu? Aprobetxagarria bezain polita 
izan daiteke plastikozko ontzien berrerabiltzea.
   Reutiliza los recipientes de plástico. 

Hona hemen etxean berrerabiltzeko zenbait proposamen:
Consejos para reducir residuos:

berrerabiltzea
erraza da reutilizar

es fácil
Hondakinak gutxitzea, hori da gure helburua. Eta bide horretan, berrerabilpena da 
hartu beharreko beste ohitura bat. Alegia, bota aurretik produktuei edo ondasunei 
beste erabilpen topatzen saiatu behar dugu. Horrekin produktu berriak sortzea eta, 
ondorioz, natur baliabiden xahutzea ekidingo dugu, eta era berean, energia aurreztuko.

Nuestro objetivo es reducir residuos. Para ello, debemos acostumbrarnos a reutilizar los materiales 
que utilizamos. Gracias a esa práctica, evitaremos la producción de nuevos productos y, en 
consecuencia, el despilfarro de materias naturales. Y contribuiremos al ahorro de energía. 

Atera daitezkeen tresnak honakoak dira: Altzariak, koltxoiak, lerro zuriko tresna elektrikoak: hozkailuak, garbigailuak, 
lerro marroiko tresna elektrikoak: telebistak, musika aparatuak, lerro griseko tresna elektrikoak: informatika ekipoak. 
Bolumen handikoekin batera ematen diren arropak eta ehunak, jostailuak...
La Mancomunidad recoge los residuos de gran bolumen los jueves por la noche. Estos son los objetos que recoge: muebles, 
colchones, electrodomesticos de linea blanca, marrón y gris, juguetes... Hay que depositarlos junto a los contenedores.

Urola Erdiko Mankomunitateak bolumen handiko tresnen bilketa eskaintzen du. Edukiontzien ondoan utzi 
behar dira tresnak ostegun gauez, bilketa ostiral goizean zehar egiten delako. 

Edozer izanik ere saia zaitez berrerabiltzen. Aukerak mugagabeak dira. Hona hemen batzuk:
Sea el objeto que sea, intenta reutilizarlo. Con imaginación se pueden hacer grandes cosas.,     


