


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

Pako Pako

2013ko tasak eta zergak

Enplegu plana: diagnostikoa

Indarkeria matxistari aurre 
egiteko protokoloa

Danon Herrixe

Materia organikoen bilketa

3 8-11

4-5 12-13

6-7 14

• Kaixo! Duela 6 hilabete edo Tolosako Garbigunean izan nintzen. Bertan umeen gauzak jasotzen dituzte, pare bat 
gune daude eta han daude kotxezitoak, bainerak, jolasak... pixka bat danetik. Kristoren ideia ona iruditzen zait 
zeren askotan gauza berri-berriak ditugu etxean eta ez dakigu nori eman edo zer egin beraiekin. Eta zertarako 
hainbeste gauza erosi eta erosi hortik hartu besterik ez dagonean, ezta? 

 Garbigunearen kudeaketa Urola Erdiko Mankomunitatearen esku dago eta handik jakinarazi digute gisa horretako 
proiektu bat jartzekoak direla datorren urtean. Abian jarri bezain pronto jakinaraziko zaie herritarrei. AZKOITIKO UDALA

• Iragan zapatu arratsalde batean ikastolara joan nintzen nire alabarekin jolasera eta, irekita zegoenez, han ibili ginen 
bizikletan eta parkean. Igande honetan asmo berarekin joan gara, eta itxita zegoen. Alkatetza atera zenutenean 
patioak irekiko zenituztela esan zenuten eta hala egitea eskatuko nizueke.  

 Arrazoia duzu: asteburuetan  ikastetxeetako jolaslekuak irekitzeko konpromisoa hartu genuen, eta hori nola egin azter-
tzen ari gara, hori arautu egin behar baita. Espero dugu gai hau ahalik eta azkarren landu eta martxan jartzea, herritarrei 
ahalik eta zerbitzu hoberena emateko. Neurria martxan jarri bezain pronto jakinaraziko dugu. AZKOITIKO UDALA

herritarrei erantzunez
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Abenduaren 13an bi urte beteko dira Miren Elixabet 
Bitore Olano azkoitiarra hil zela. Bizipen gogor eta sakon 
asko bizita joan zen Gasteizen jaio, Frantzia, Belgika eta 
Katalunian bizi eta Azkoitian bertakotu zen emakumea.

Miren Elixabet Bitore Olano Gasteizen jaio zen 1930ko 
maiatzaren 21ean. Urtebete zituela, Gernikara joan zen 
bizitzera bere familia, eta sei urte zituela bete-betean 
harrapatu zuen 1937ko apirilaren 26ko bonbardaketak. 
Onik atera ziren eta hurrengo egunean Bilbora ihes egitea 

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 fotografías e historias 
antiguas. Envíale las tuyas al:
Departamento de Cultura (3º piso del ayuntamiento) 
o a kultu@azkoitia.net.

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!

lortu zuten, baina ordainetan familiaren historia luzarorako 
banatu zuen bidaia hasiko zen.

Elixabet eta bere bi senide gazteenak Bilboko portutik 
“Habana” izeneko itsasontzian Pauillac-era (Frantzia) 
eraman zituzten. Hiru astez kolonia batean egon ondoren, 
Elixabet Berchem-go (Belgika) familia bati eman zioten 
adopzioan, senideengandik bereiziz. 

Urte batzuk geroxeago Frantziara ikastera joan zen eta 
ikasketa horiek amaitu ostean bere anai-arreba batzuekin 
harremanetan jartzea lortu zuen. 

1952. urtean Bartzelonara joan zen bere anai-arrebekin bat 
egitera. Han, Telefonican hasi zen lanean teleoperadora 
moduan, frantsesa menperatzen zuelako.

Bartzelonan soldaduska egiten ari zen Jose Mari Sagarzazu 
Elorza  “Tertziopelo”  azkoitiarra, eta han ezagutu zuten 
elkar.  Ezagutu eta urte berean ezkondu ziren. Elixabetek 
Telefonicako lana utzi egin behar izan zuen orduan, enpresa 
horrek ez baitzituen ezkondutako emakume langileak 
onartzen garai hartan.

Ondoren, Azkoitira etorri ziren bizitzera eta bertan lau seme 
alaba izan zituzten. Etorri zenean “la Catalana” ezizenez 
egin zen ezaguna. Hainbat azkoitiarri frantsesa erakutsi zien 
Elixabetek . Pinturarako ere afi zio handia izan zuen.

El 13 de diciembre se cumplirán dos años desde la muerte 
de Miren Elixabet Bitore Olano. Nacida en Vitoria, fue una 
niña de la guerra del 36, separada de su familia y adoptada 
por otra de Bélgica. Vivió en Francia y en Barcelona, donde 
conoció al que fuera su marido, el azkoitiarra Jose Mari 
Sargarzazu “Tertziopelo”. Tras casarse con Tertziopelo, 
Miren Elixabet Bitore vino a vivir a Azkoitia, donde formó su 
familia. Conocida como “la catalana”, dio clases de francés 
a muchos/as azkoitiarras y fue muy afi cionada a la pintura.

Miren Elixabet Bitore Olano, gerrako umea

Miren Elixabet Bitore Olano eta Jose Mari Sagarzazu “Tertziopelo”.



albistea - zergak eta tasak

2013rako zerga eta tasak onartu 
ditu Udalbatzak. Ekitatea, pro-
gresibitatea eta birbanaketa prin-
tzipioetan oinarritutako zerga eta 
tasak dira, Urrategi Alberdi ogasun 
zinegotziak azaldu duenez.  “Garai 
zailak bizi ditugu eta lehentasunak 
ezartzea ezinbestekoa da. Guk 
argi daukagu: gutxien duten herri-
tarren eskubideak bermatzea da 
lehentasuna eta horregatik gutxien 
duenak gutxiago ordainduko du, 
eta gehien duenak gehiago”.

Orain arte egin den zerga politika-
ren berrazterketa sakona egin du 
Udalak, eta neurri batzuk hartzea 
erabaki du. Hala, gutxieneko sol-
data interprofesionalik ez dutenei 
eta hortik gertu dabiltzanei hobari 
edo bonifi kazioak emango dizkie.

Horrez gain, enpresa eta jarduera 
ekonomikoei dagozkien zerga eta 
tasetan kontutan izango ditu egoera 
ekonomiko larria duten enpresak, 
eta hala justifi katzen den kasuetan, 
ordainketak atzeratzea onartuko die.

Jarduera Ekonomikoaren gai-
neko zergan, berriz, %50eko 
hobaria ezarriko die galerak 
eduki arren langile kopurua 
mantentzen duten enpresei. 

Zerga politika justuago bat izateko 
ezinbestekoa da iruzur fi skalari au-
rre egitea eta horretan zorrotz ari-
tuko da Udala.  Diputazioak jada ja-
rri du martxan horretarako sistema 
bat eta Azkoitiko Udalak ere inspe-
kzioak egiteko asmoa du.

Hori dena sustengatzeko sarrera 
batzuk bermatzea beharrezkoa da, 
ordea. “Ondasunen birbanatzeko 
ezinbestekoa da zerbitzu publiko 

sendoa eta indartsua izatea, eta 
horretarako, Udalak, beharrezkoak 
ditu sarrerak. Gainera, gastuetan 
KPI-a igo egingo da eta oreka 
mantendu egin behar da”,  azal-
du du Alberdik. Horregatik, zerga 
eta tasa guztietan %2,4ko igoera 
aplikatuko du Udalak, urte bukae-
ran KPIa %3,3koa izatea espero 
bada ere.

El pleno municipal ha aprobado 
las tasas y los impuestos para 
el 2013. Se trata de una política 
fi scal basada en los principios de 
equidad, progresividad y redistri-
bución. El gobierno municipal ha 
apostado por una política fi scal 
social, disminuyendo la carga a 
las personas que menos tienen y 
aumentando a las que tienen ma-
yores ingresos. Así, entre otras 
medidas,  aplicará una bonifi ca-
ción a las personas que no per-
ciban el salario minimo interprofe-
sional o ingresos cercanos a esa 
cantidad. 

Ekitatea, progresibitatea eta birbanaketa, 2013ko tasen eta zergen oinarri 

Norberak duenaren araberakoak 

“Zerga politika soziala 
egiten saiatu gara, 
gutxien dutenen 
eskubideak bermatzeko 
helburuarekin”

4

Gutxieneko soldata interprofesionalik ez dutenei eta hortik gertu dabiltzenei bonifi kazioak ezarriko zaizkie.
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albistea - zergak eta tasak

• Ondasun Higiezinaren zerga 
(Kontribuzioa)
Gipuzkoako Diputazioak ohiko bi-
zitokiak ez diren etxebizitzentzat 
errekargua %150era arte igotzeko 
aukera eman zuen. Azkoitiko Udalak 
%100 igotzea erabaki du.

Etxebizitza hutsa duen jabeak 
etxebizitza horri erabilpena ema-
tea da helburua. Batetik, hutsik 
dauden etxeak alokairura ateratzea 
sustatu nahi da, herritarren etxebizi-
tza eskubidea bermatze aldera. Eta 
bestetik, hutsik dauden etxe horiek 
jarduera ekonomikoren batera ere 
bideratzea sustatu nahi da. 

2013ko urtarrilaren 1eko erroldaren 
arabera ezarriko da errekargua: nor-
bait erroldatuta dagoen etxean ez 
da ezarriko errekargurik; inor errol-
datu gabe dagoen etxe jabeei, bai.
Salbuetsita gelditzen dira:
- Lanbide nahiz merkataritza jardu-

nerako erabiltzen diren etxebizitzak.
- Egoitzetan erroldatutako pertso-

nen etxebizitzak.
- Administrazioak hondamen ego-

eran deklaratutako etxebizitzak.
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles: el recargo sobre los inmue-
bles que no sean domicilio habi-
tual subirá un %100. El objetivo 
es dar uso a las viviendas vacias  
impulsando el alquiler de dichos 
inmuebles, bien como vivienda 
particular, bien para actividades 
económicas.

• Ibilgailuaren zerga
Motor elektrikodun ibilgailuei 
%50eko bonifi kazioa ezarriko zaie, 
ingurugiroan duen eraginagatik.
Impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica: los vehículos de 
motor eléctrico tendrán una boni-
fi cación del %50.

• Uraren eta zaborraren tasak:
Tasa horietan, bonifi kazio edo hobari 
berri bat izango da, %95era artekoa, 
herritarren soldataren eta familiako 
kide kopuruaren araberakoa.

Tasas del agua y de la basura: ha-
brá una nueva bonifi cación hasta 
el 95% de la cuota, según el suel-
do y el numero de miembros de 
la familia.

Uraren tasa
Tasa orokorra ez da igoko.
La tasa del agua no subirá.

Zaborraren tasa
Bosgarren edukiontzia erabili eta 
konposta egiteagatik ezartzen zen 
hobaria kendu egingo da. Zergatik? 
Tasa horren helburua herritarrak za-
borra gehiago bereiztera bultzatzea 
zen, baina datuek erakutsi dute ez 
dela eraginkorra. 1.120 herritarrek 
eskatu zuten bonifi kazioa iaz eta %3 
bakarrik igo da sortutako konposta-
ren kopurua.
Desaparece la bonifi cación por 
utilización del quinto contenedor y 
compostaje; se considera que no 
ha cumplido su función de impul-
sar el reciclaje.

• Hilerriko tasa
Orain arteko ohiko tasa, erroldaren 
arabera egiten zena, kendu egingo 
da. Izan ere, legearen aurkakoa da: 
Europako legeak dio jasotzen ez 
den zerbitzu baten truke ezin dela 
tasarik kobratu. Hori aldatu egingo 
da orain:  zerbitzua behar den mo-
mentuan ordainduko da, heriotza 
gertatzen denean.

2013an heriotzaren bat izanez gero 
eta familia horrek azken 10 urte-
tan hilerriko tasa ordaindu badu, 
%30eko hobaria aplikatuko zaio.
El Consistorio ha decidido qui-
tar la tasa de cementerio, por no 
cumplir la legalidad Europea. La 
tasa se aplicará sólo en caso de 
fallecimiento.

• Elkarguneko tasak
Elkargunea Azkoitiko Udalarentzat 
zama ekonomiko ikaragarria da, eta  
horrek bereziki baldintzatzen ditu 
bere erabilpenagatik ezartzen diren 
tasak. Gainera Espainiako Gober-

nuak inposatutako BEZ zergak are 
gehiago garestitu du herritarrek or-
daindu beharrekoa.

Horren aurrean, ahalegin berezia 
egitea erabaki du Udalak:
- Familiarteko bonoa merkatuko da. 

Orain arte, urteko kuota 500 euro + 
BEZa kostatzen zen. Datorren ur-
tean, 380 euro + BEZa kostatuko 
da. Horrez gain, 17 urtez azpiko 
seme-alaben adinean ez da bereiz-
ketarik egingo, familiarteko bono 
bakarra egongo da.

- Bi gurasoak langabezian dauden 
kasuetan, %25eko hobaria egingo 
da familiarteko bonoan.

- Eguneko sarrera ez da igoko.
Elkargune: el precio del bono fa-
miliar baja 120 euros; las familias 
donde los dos miembros princi-
pales estén en paro tendrán una 
bonifi cación del 25%; y el precio 
la entrada diaria se mantendrá. 

• Jarduera ekonomikoen gaine-
ko zerga
Orain arte zerga hau 2.000.000 
eurotik gorako negozio zifra zuten 
enpresek ordaindu behar zuten. 
Muga hori 1.000.000 eurora jaistea 
erabaki du Foru Aldundiak. Beraz, 
1.000.000 eurotik gorako jarduera 
ekonomikoa duten enpresei aplika-
tuko zaie zerga hori.

Egoera ekonomiko larria duten 
enpresei ordainketak atzeratzea 
onartuko zaie eta  galerak eduki 
arren langile kopurua mantentzen 
duten enpresei %50eko hobaria 
ezarriko zaie.
Impuesto sobre actividades eco-
nómicas: tal y como ha decidido 
la diputación, se les aplicará a las 
empresas que tengan una cifra de 
negocio superior al 1.000.000 de 
euros.

• Merkatarien uraren tasa:
%20 jaitsiko zaie tasa merkatariei.
A los comerciantes se les aplicará 
un 20% de descuento en la tasa 
del agua.

2013an tasa eta zergetan izango diren aldaketak
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Albistea - Enplegu plana

Urola Erdiko udalek sustatutako enplegu planak baditu jada estrategia eta ekintza 
plana. Diagnostikoak erakutsi duen egoera latzari buelta ematea da orain erronka

Urola Erdiko alkateek prentsaurrekoan aurkeztu zituzten diagnostikoa eta lan ildoak.

Helburua: enplegua

Panorama latza dago Urolako Er-
diko lan merkatuan. Hala erakutsi 
du bailarako udalek sustatutako 
enplegu planean egin den diagnos-
tikoak: %13,10eko langabezia tasa 
dago, langabetuen erdia baino ge-
hiago 25 eta 40 urteko artekoa da 
eta kualifi kazio baxua du, eraikun-
tza sektoreko langabezia lau aldiz 
biderkatu da… 

Egoera horri buelta eman nahian 
lanean ari da Azkoitiko Udala, 
bailarako gainerako udalekin 
batera. Horretarako jarri zuten abian 
Enplegu plana orain bi hilabete 
Loiola Berrikuntza Fundazioaren 
bidez, eta dagoeneko erabaki 
dituzte estrategiak eta ekintza 
plana. Eskualdeko eragileekin 
elkarlanean aritu dira hilabete 
hauetan, horretarako sortu duten 
foro sozialean, sindikatu, ikastetxe, 
formazio zentro eta bestelakoekin 

batera. Diagnostikoa egin dute, 
egoera aztertu dute, eta hemendik 
aurrera zer egin ere bai.

Helburua argia da, enplegua 
sortzea. Eta horretarako lau lan 
ildotan oinarrituko dira  estrategia 
eta ekintza plana.

1) Enplegu eta prestakuntza 
proiektuak sustatuko dira:  lana 
bilatzeko zailtasun handien dituz-
ten kolektiboen (emakumeak, kua-
lifi kazio gabeko gaztea, urtebete 
baino gehiago langabezian dara-

matenak…) enplegu eta formazio 
aukerak hobetzeko proiektuak di-
ruz lagunduko dituzte udalek.

2) Ekintzailetasuna eta autoen-
plegu proiektuak bultzatuko di-
ra.  Enplegu berriak sortuko dituz-
ten enpresa egitasmo berriak diruz 
lagunduko dituzte udalek (koopera-
tibak, autoenplegua,...). 

3) Eskualdearen interes estra-
tegikoei lotutako kontratazioak 
sustatuko dituzten proiektuak ba-
bestuko dituzte udalek.  

4) Eskualdeko enpresen lehiakor-
tasunaren alde egingo dute, pres-
takuntza espezializatua fi nantzatuz. 
Hala,  erregulazio espedientepean 
dauden langileen berkualifi kazioa 
diruz lagunduko da, edo langabe-
tuak jarduera berrietara bideratzeko 
formazioa ere bai.

Estregia eta ekintza 
planarekin bat datozen 
proiektuak diruz 
lagunduko dira
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Albistea - Enplegu plana

Urola Erdiko lan merkatuaren ezaugarri esanguratsuenak, Loiola Berrikuntzak 
egindako diagnostikoaren arabera

Lau norabide horiek sustatzeko 
proiektuak jasotzen ari dira orain. 
Izan ere, eskualdeko eragileek eurek 
aurkeztutako proiektuak aztertuko 
dituzte aurrena. Loiola Berrikuntza 
Fundazioa ari da proiektu horiek 
biltzen, eta lanak entregatzeko epea 
azaroaren 26an amaitzen bada ere, 

ondoren aurkezten diren proiektuak 
ere aintzat hartuko dituzte.

Konpromisoa argia da: Azkoitian 
eta eskualdean lanpostuak sortzeko 
ahal duen guztia egiteko prest dago 
Udala, bailarako gainerako udalekin 
batera. Orain artekoa abiapuntu bat  

izan da, baina  hemendik aurrera ere 
eskualdeko estrategian sakontzen 
jarraitzeko eta eskualdearen 
garapena elkarlanean sustatzeko 
konpromisoa hartu dute.

• Urola Erdiko langabezia tasa 
%13,10 izan da 2012ko lehen 
hiruhilekoan (horiek dira eskura 
dauden azken datuak).  Azken bost 
urteetan % 182.3 igo da tasa hori; 
gizonezkoena % 284,4 igo da eta 
emakumezkoena, % 120,5.

• Eskualdeko langabetuen 
profi la:

- Gehienek (% 62k) 25 urte bai-
no gehiago dituzte  eta oinarrizko 
hezkuntza maila dute. 

- % 37,2k 45 urte baino gehiago ditu.

- % 52 25-44 urte artekoa da. 

- 10etik 6k oinarrizko hezkuntza dute. 

- Langabetuen 10etik 1ek ditu uni-
bertsitate ikasketak.

- Lanbide heziketa dutenen artean 
langabezia %16ti % 22ra igo da.

• Industria eta zerbitzuen 
sektoreetan galdu da lanpostu 
gehien. Eraikuntzako langabezia 
tasa, berriz,  4 aldiz bidertu da.

• Enpresek kualifi kazio eta hizkuntza 
maila handiko langileak eskatzen 
dituzte. Horrek erakusten du 
enplegu eskaintza eta eskaeraren 
artean desoreka dagoela. 

• Ekintzailetasun tasa jaitsi egin 
da eskualdean azken 6 urteetan.

• Ezagutza eta teknologi 
maila altuko enpresak falta dira 
eskualdean.

• Kontratazio motaren inguruko  
datu aipagarri bat: 2012ko irailean 
egindako kontratuen % 94 aldi 
baterako izan dira.

Enpresek kualifi kazio eta 
hizkuntza maila handiko 
langileak eskatzen 
dituzte

Diagnóstico del mercado laboral de 
la comarca. 

Tasa de desempleo del 13,10%; 
perfi l de las personas paradas: 
mayores de 25 años y con 
formación básica; los sectores 
donde más empleo se ha perdido: 
industria y servicios. 

El Plan de Empleo promovido por los 
ayuntamientos del Urola Medio tiene 
ya una estrategia defi nida y un plan 
de acción a seguir. Se impulsarán 
aquellos proyectos que promuevan 
el empleo y la formación en aquellos 
colectivos con mayores difi cultades; 
los que promuevan el autoempleo y 
el emprendizaje; los que respondan 
a los intereses estratégicos de la 
comarca y aquellos que impulsen la 
competitividad de las empresas me-
diante la formación especializada. 
Loiola Berrikuntza es la encargada 
de recoger aquellos proyectos y tra-
bajos que respondan a esas cuatro 
líneas de actuación. 

Enplegu planean eskualdeko eragileek ere hartu dute parte: horretarako 
foro sozial bat jarri da martxan eta bilerak egin dira. 

Egoera iluna



Indarkeria matxista egun gizarteak 
duen arazorik larrienetarikoa da, 
emakumeen eta gizonezkoen 
arteko desorekaren adierazpen 
argiena. Intentsitate handiagoan 
edo txikiagoan, etengabeak dira 
emakumeenganako erasoak 
eta Azkoitia ez da salbuespena. 
Horregatik, indarkeria matxistari aurre 
egiteko protokoloa egiten hasi da 
Udala eta urtea amaitzerako martxan 
izatea espero du. 

Baina zer da, zehazki, indarkeria 
matxistari aurre egiteko protokolo 
bat? Erasotutako emakumeei 
arreta eskaintzen dieten zerbitzu 
ezberdinen arteko elkarlana sendotu 
eta hobeto koordinatuko duen 
tresna bat da, elkarlanean hobeto 
aritzeko koordinazio tresna bat. 
Indarkeria egoerei aurre egin behar 
dieten emakumeei babesa eta arreta 
eskaintzeko neurriak eta baliabideak 
ahalik eta modu eraginkorrenean 
antolatzeko balioko du.

Horretarako, indarkeria matxistari 
aurre egiteko herrian dauden 
baliabideak aztertuko dira aurrena. 
Ondoren, zerbitzu horiek nola hobetu 
eta nola sendotu adostuko da 
eragile ezberdinekin. Bide horretan, 
arreta zerbitzuez gain herrian 
indarkeria matxistari aurre egiteko 
egon daitezkeen gainerako eragileak 
identifikatu eta lan prozesuan 
inplikatzeko saiakera egingo da. 

Izan ere, hori ere bai baitu helburu 
protokoloak: indarkeria matxistaren 
inguruko hausnarketa herritarrengan 
bultzatzea, kontzientziatzea, eta 
eragile ezberdinen eskutik lan egitea.  
Dagoeneko hasi dira protokoloa 
eratzeko lanak. 

Oreka Sarea enpresak hartu du 
horren ardura eta Azkoitiko indarkeria 
matxistaren inguru datuak aztertzen 
hasi dira bertako teknikariak. 
Horrez gain, elkarrizketak egiten 
ere hasi dira eragile ezberdinekin: 
Ertzaintzarekin, Udaltzaingoarekin, 
gizarte zerbitzuekin, psikologoekin, 
indarkeria matxistari aurre 
egiten dioten emakumeekin, 
ikastetxeekin… 

Diagnostikoa egin ondoren, profe-
sional eta eragileekin konpartituko 
da eta indarkeria matxistari aurre 
egin behar dioten emakumeentzako 
zerbitzuak hobetzeko jendeak egin 
dituen proposamenak jasoko dira. 
Proposamen horiek eskuan, pro-
tokoloa adostu eta idatzi egingo da 
azkenik. 

Bidea hasi da. Indarkeria matxistari 
aurre egiteko Azkoitian dauden 
baliabideak aztertu, hobetu eta 
indartzeko eta indarkeria hori pairatzen 
duten emakumeenganako babesa 
sendo-tzeko erreminta eraginkor bat 
sortzera doa Udala. Pauso handi 
bat da, baina oraindik asko daude 
egiteko.  Indarkeria matxistari aurre 
egiteko herritar guztion konpromisoa 
indartzea izango da benetako erronka 
eta horretan buru belarri arituko da 
Udala: plangintza eraginkor bat egingo 
du legegintzaldirako, emakumeen eta 
gizonezkoen arteko desoreka apurtu 
eta emakumeen jabetza prozesua 
areagotzeko. 

Indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa 
lantzen hasi da Udala eta urte amaierarako prest 
izatea espero du
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Herritarren artean 
indarkeria matxistaren 
inguruko hausnarketa 
sustatu nahi da

El Ayuntamiento de Azkoitia está 
elaborando un protocolo contra 
la violencia machista. Se trata de 
una herramienta cuyo objetivo es 
mejorar la coordinación entre los 
distintos servicios de atención  a las 
mujeres que sufren dicha violencia, 
para así mejorar dicha atención.

Pero además de eso, con la 
elaboración de este protocolo se 
pretende impulsar el debate y la 
refl exión sobre la violencia machista 
entre la ciudadanía. En este sentido, 
el protocolo quiere ser también 
una herramienta para fortalecer el 
compromiso de la ciudadanía y los 
agentes sociales en la erradicación 
de la violencia machista.

Arreta eskaini, babesa hobetu 
eta kontzientziatzeko



ZER EGIN? ¿Qué hacer?
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Azaroak 23an: Gazteei zu-
zendutako tailerrak, Elkargu-
nean; autodefentsa feminista, 
emakumeentzat eta maskuli-
nitatearen ingurukoa, mutilen-
tzat (Gazteria eta Berdintasun 
sailek elkarlanean antolatuta)
Talleres para jóvenes. Sobre 

autodefensa feminista y sobre 
la masculinidad.

Azaroak 25: Kontzentrazioa 
plazan, emakumeenganako 
indarkeriaren aurka. Emaku-
meen mahaiak antolatuta; 
13:30ean
Concentración contra la vio-
lencia machista.

Azaroak 26 herriko plazan: 
emakumeen aurkako indarke-
riaren inguruko hausnarketa 

gunea eta ekimenak; gazteei 
zuzenduta. (Kale hezitzaileak 
dinamizatuta). Gazteria eta 
berdintasun sailek elkarlanean 
antolatuta.
Actividades y debate sobre 
violencia machista, para jóve-
nes.

UDALAK DEI EGITEN 
DIE HERRITAR GUZTIEI 
EKIMEN HAUETAN PARTE 
HARTZERA!

Tratu txarrak pairatzen badituzu: Si sufres violencia machista.
•  Gizarte zerbitzuak: 943 85 71 74.
•  SOS DEIAK: 112
•  ERTZAINTZA:  943 08 37 80
• UDALTZAINGOA: 943 85 71 71 // 943 08 00 80

Bakoitzaren behar eta egoeraren arabera baliabide eta zerbitzu ezberdinak jaso ahal dira:
Según la situación y las necesidades de cada mujer, se ofrecen diferentes servicios:

• Aholkularitza juridikoa. Consultoría jurídica.
• Hala dagokien kasuetan, doako laguntza juridikoa. Apoyo jurídico gratuito, en los casos        
así estipulados.
• Laguntza eta aholkularitza salaketa jarri eta urruntze edo babes agindua eskatzeko. Apoyo y    
consultoría para poner denuncias, ordenes de alejamiento u ordenes de protección.
• Laguntza psikologikoa doan. Apoyo psicológico gratuito.
• Larrialdiko bizitokia, zure etxera ezin baduzu joan. Domicilio de emergencia, en casos de          
que la mujer no pueda acudir a su hogar.
• Diru-laguntzen gaineko informazioa eta gestioa. Información y gestión sobre las subvenciones.

Salaketa jartzea garrantzitsua da baina ez ezinbestekoa. Egoera honi aurre egiten ari bazara 
gerturatu gizarte zerbitzuetara. Konfi dentzialtasun osoz orientazioa eta laguntza jasoko duzu.
Poner una denuncia es importante, pero no imprescindible. Si sufres violencia machista, 
acércate los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Recibirás ayuda y orientación, con total 
confi dencialidad.

EGUTEGIA

ADINA / EDAD

2012. urtea

20-30

31-40

41-51

52-60

61-70

7

2

2

1

0

KOPURUA / CANTIDAD

12 emakume hurbildu dira gizarte zerbitzuetara.
12 mujeres han sido atendidas por los servicios sociales.

ADINA / EDAD

2011. urtea

30-35 

35-40 

40-45

45-50

50-55

3

2

3

0

1

KOPURUA / CANTIDAD

9 emakume hurbildu dira gizarte zerbitzuetara.
9 mujeres han sido atendidas por los servicios sociales.
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Indarkeria matxistaren aurkako pro-
tokoloa egiten ari dira Leire Ibargu-
ren eta Lorea Aizpuru, Oreka Sarea 
enpresako teknikaria bata eta Azkoi-
tiko Udaleko berdintasun teknikaria 
bestea. Protokoloa martxan jartzeaz 
gain, herritarren hausnarketa bultza-
tzea beharrezko dela uste dute.

Zehazki zer aldaketa ekarriko du 
protokoloak indarkeria matxistaren 
kontrako borrokan?
Indarkeria matxistari aurre egiteko 
emakumeek dituzten bitarteko guztiei 
ahalik eta etekinik handiena ateratze-
ko arreta zerbitzuen koordinazioa eta 
jarduna hobetu nahi dugu protokolo 
honekin. Mugimendu feministek urtee-
tan egindako lanari esker erakundeek 
indarkeriari aurre egin behar dieten 
emakumeei zuzendutako zerbitzu des-
berdinak jarri dituzte martxan eta zer-
bitzu horiek ezagutarazi eta ahalik eta 
eskuragarrien jarri nahi ditugu herriko 
emakumeentzat. Zerbitzu horiek legeek 
ezarritako muga handiak dituztela uste 
dugu, baina ematen dituzten aukerak 
baliatzeko bitartekoak jarri nahi ditugu. 

Eta herritarren artean hausnarketa 
sustatzea ere nahi duzue.
Ezinbestekoa da arlo honen inguruko 
eztabaida soziala bultzatzea. Erakun-
deek herritarrengan eragiteko gaita-
suna badute, baina bereziki herritarrak 
eurak dira elkarrengan eta gizartean 
eragin dezaketenak. Erakundeak, le-
geak etab. herritarren atzetik dabil-
tza. Herri mugimenduek nahiz nor-
banakoek egindako hausnarketa eta 
aldarrikapenak dira aldaketak ekarriko 
dituztenak eta erakundeak neurriak 
hartzera behartu ditzaketenak. Elkarbi-
zitza herritarren artean indartzen diren 
baloreek baldintzatzen dute. Horrega-
tik feminismoak aldarrikatzen dituen 
harreman eredu parekideen beharra-
ren kontzientzia da indarkeria matxis-
tari aurre egiteko  tresna nagusia.

Azkoitian beharrezkoa al da gisa ho-
rretako erreminta bat? 

Azkoitian eta herri guztietan dira 
beharrezkoak, bai neurriak eta bai 
hausnarketa. Herritarren balioetan 
barneratuta dauden harreman ere-
duen, txikitatik ezarritako rolen eta-
barren ondorio dira emakume eta 
gizonen artean sortzen dire botere 
harremanak. Botere harreman hauen 
ondorio larriena emakumeen kon-
trako eraso eta palizak dira baina 
indarkeria matxista ikusezinagoak 
egiten zaizkigun beste modu ba-
tzuetan ere ematen da. Azkoitian 
indarkeria matxistari aurre egiteko la-
guntza eske urtero 12-14 emakume 
inguru hurbiltzen dira. Eta laguntza 
eske etortzen ez diren emakume 
ugari daudela uste dugu. 

Ikusten ez dugun indarkeria matxista 
bat ere badago, beraz.
Sexu genero sistemak ezarritako rolen 
bidez gizonak emakumeon gainetik 
ezarri dira eta indarkeria botere posi-
zio hori mantentzeko erabiltzen den 
erreminta bat da. Indarkeria fi sikoa 
izan daiteke, psikologiko ere bai, baina 
indarkeria ekonomikoa edo sinbolikoa 
ere hor daude. Egun emakumeok en-
plegu duin bat edukitzeko ditugun 
oztopoak edo ordaindu gabe egiten 
diren lan guztien mespretxuak indar-
keria matxistaren aurpegi bat dira, 
emakumeok besteekiko menpeko-
tasun ekonomikora garamatzatenak, 
gure autonomia eta erabakiak mu-
gatuz.  Bestalde, indarkeria fi siko 
eta psikologikoak bikote baten 
barruan ematen direnean agian 
errazago identifi katzen ditugu 
baina lan esparruan edo la-
gunartean ere ematen dira 
eta hortaz jabetzea gehiago 
kostatzen zaigu. 

Indarkeriari aurre egin behar 
dion emakumearen profi la-
ren inguruan ere uste ustel 
asko dago?
Bai. Bertan jaiotako emaku-
meak eta gazteak dira in-
darkeriari aurre egiteko la-

guntza eske gehien hurbildu direnak, 
uste askoren kontra. Baina indarkeria 
matxistari aurre egin beharrean edo-
zein emakume  aurkitu daiteke. Izan 
ere, arazoa ez da emakumearen izae-
ra, bere klase soziala edo etniaren 
araberakoa. Arazoa  jendarte egiturak 
gizonei ematen dien botere kuota hori 
erabiltzeko hauek egiten dute hautuan 
dago. Argi esan nahi dugu: indarkeria 
erabiltzen duena da arazoa eragiten 
duena eta ez horri aurre egin beharrean 
aurkitzen den emakumea, nahiz eta 
erakundeetatik hartzen diren neurriak 
beti emakumeari zuzenduta egon eta 
azkenean “emakumearen arazoa” dela 
irudikatu.  Eta bereziki azpimarratu nahi 
dugu indarkeria honi aurre egin eta 
hortik ateratzeko emakumeek askotan 
erakusten duten indar eta ausardia.  

Leire Ibarguren y Lorea Aizpuru son 
las personas encargadas de elaborar 
el protocolo contra la violencia 
machista. Plantean la necesidad 
de refl exionar y debatir sobre este 
tema, sobre las diferentes formas 
de violencia machista o sobre 
los prejicios y estereotipos que la 
rodean.

Leire Ibarguren eta Lorea Aizpuru - 
Indarkeria matxistaren aurkako protokoloa lantzen ari diren teknikariak

“Herritarren arteko eztabaida ezinbestekoa 
da indarkeria matxistari aurre egiteko” 



alderdien ah    tsa

Indarkeria matxista  egun gizarteak duen arazo larriene-
tariko bat izanda, arazo horrekin amaitzeko konpromi-
soek ere tamaina berekoak izan behar dutela uste du 
Bilduk. Azkoitian genuen hutsune baten aurrean Udalak 
beste urrats bat eman du, eta arreta zerbitzuak koordina-
tu eta eraginkorrago egingo dituen protokolo bat jarriko 
du martxan.  Tresna garrantzitsua izango da herritarron-
tzat, eta batez ere, indarkeriari aurre egin behar dioten 
emakumeentzat. 

Mugimendu feministaren eskaerei erantzunez, lehenen-
go urratsa hezkidetza proiektua martxan jartzearekin 
eman zuen Azkoitiko Udalak, prebentzioan arreta jarriz. 
Orain beste urrats bat emango du, plangintza integral bat 
osatzeko asmoz, eta beti ere arreta emakumeen jabetze 
prozesuetan jarrita. Bilduren ustez, protokoloaren disei-
nuan herritarren parte-hartzearekin gai honekiko sentsi-
bilizazioa bultzatu behar da orain, eta bide batez, arazo 
honekin amaitzeko ezinbestekoa izango den erantzun 
soziala indartu.

Para combatir la VIOLENCIA DE GENERO o DISCRI-
MINACION SEXISTA,  el DIAGNOSTICO, el PLAN y 
el PROTOCOLO, son herramientas muy importantes, 
que nos van a permitir avanzar en la erradicación de 
esta lacra social; pero que en si no son la solución a 
este gran PROBLEMA SOCIAL de los siglos XX y XXI. 
La erradicación del problema, pasa por algo mas pro-
fundo que tener herramientas para identifi car y mostrar 
la salida a las situaciones de VIOLENCIA DE GENERO 
y DISCRIMINACION SEXISTA; pasa por IDENTIFICAR 
las NECESIDADES y DOTARLAS de los RECURSOS 
ECONOMICOS NECESARIOS, pues lo demás es solo 
papel mojado.

También como Ayuntamiento debemos tener un com-
promiso activo de trabajar la prevención de la violencia 
machista con las y los jóvenes, dedicando el esfuerzo y 
los recursos necesarios para acompañar a la juventud 
en la construcción de relaciones basadas en el respeto, 
la libertad, la autonomía y la igualdad.

Gizarteak gizarte eta kulturak kultura, oraindik ere, XXI. 
Mendean azaroaren 25a ospatu beharrean aurkitzen 
gara. 

EAJ/PNVtik indarkeri guzti guztiak gaitzesten ditugu.

Emakume jaiotze soilagatik jasan beharra dugu 
gizonezkoen indarkeri zakar eta bortitza eta gainera 
ixilpean gorde? Dudarik gabe, inongo indarkeria 
gabeko mundu baten bila gabiltza, baina indarkeria 
jasaten duen orok salatu behar luke, ez baitago ez 
arrazoi eta ez  justifi kaziorik edozein indarkeriaren 
aurrean.

Hala ere, ez da emakumeon gauza soilik, guztion 
artean, gizon emakumeon artean, egin behar diogu 
aurre arazo honi, guztion arazoa baita, ez jasaten 
dutenena soilik. Gizon eta emakumeon arteko 
berdintasuna lortu ahal izateko ezinbesteko urratsa 
dugu indarkeri honi uko eta aurre egitea.

Bilduri, aurreko legealdian PNV-ri bezala, protokoloa 
onartzeko eskatu izan diegu. Azkenean, kostata, 
baina indarkeriaren aurkako protokoloa izango dugu. 
Azaroaren 25ean egiten diren adierazpen hutsak bai-
no hobe ekintza zehatzak gauzatzea.

Hala ere Azkoitia Bain garbi daukagu hau bide luze 
bateko aurrerapauso bat besterik ez dela. Tokitan 
daukagu indarkeria matxista ezabatu eta benetako 
berdintasuna lortzea. Beste pausu batzuk eman 
beharra daukagu, eta horien artean udalaren aurre-
kontuan genero ikuspegia txertatuta egotea izango 
litzateke.

Hortik aurrera egin beharrekoak herritarren ekarpene-
tatik abiatu beharko luketela uste dugu. 

Proposamenik badaukazue, bidali gure helbidera: 
azkoitiabai@gmail.com
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dituzte herritarrek.

Azkoitiarrek aztertu dute nolako 
auzoa, arloa edo herria duten;   az-
tertu dituzte herrian dituzten gauza 
onak, eta baita hobetzeko daude-
nak ere; eta egin dituzte proposa-
menak.

Bukatu da Danon Herrixe partai-
detza prozesuaren aurreneko fa-
sea. Guztira bost bilera eta tailer 
bat egin dira eta ehun lagun ingu-
ruk hartu dute parte. Aurreneko 
bileretan, herriko auzo eta alor 
ezberdinetako herritarrak bildu di-
ra taldeka, eta euren auzo eta 
arloan dituzten gauza onak eta 
hobetzekoak aztertu dituzte. Bes-
te horrenbeste egin dute herria 
orokorrean hartuta. Eta, ondoren, 
denek batera tailer bat egin dute, 
hobetzeko dauden kontu horiek 
nola aldatu aztertu eta proposa-
men zehatzak egiteko. 

Bileretan parte hartu ez duten he-
rritarrek udal webgunean  dute 
(www.azkoitia.net) orain arte egin-
dakoaren inguruko informazioa 
eskuragai. Bertan daude eskegita 

herritarrek egin duten diagnostikoa 
eta ekarpen eta proposamen ge-
hiago egiteko aukera ere badago. 
Bide horretatik jasotako proposa-
men ere jasoko ditu Udalak.

Proposamen horiek guztiak bildu 
eta  2013ko udal aurrekontuetan 
txertatzeko prozesua hasiko da 
orain. Udalaren egoera ekonomikoa 
zaila da eta aurrekontuaren zati 
handi bat  lotuta   egoten da, 
baina ahal den neurrian herritarrek 
Danon Herrixe prozesuan 
egindako proposamenak kontuan 
hartzeko konpromisoa hartu zuen 
udal gobernuak, eta horretan 
ahaleginduko da. 

Horretarako, aurrekontuetarako lan 
talde bat osatuko da udaleko or-
dezkari politikoekin, teknikoekin eta 
herritarrekin eta talde horrek herrita-
rrek egindako proposamenak azter-
tuko ditu. Proposamenen bideraga-
rritasunaren arabera lehentasunak 
ezarriko dira, eta 2013an zehazki 
zein egingo diren erabakiko du talde 
horrek.

Erabakiak hartutakoan, herritarrei 
azalduko zaie zein proposamen 
gauzatuko diren datorren urtean, eta 
zein izan diren horiek aukeratzeko 
arrazoiak. Hori urte amaieran 
edo datorrenaren hasieran egitea 
aurreikusten du Udalak. 

Danon Herrixe prozesuaren lehen 
fasean parte hartu duten herrita-
rrek oso balorazio ona egin dute 
orain artekoaz. Partaidetza prozesu 
batean parte hartzea aberasgarria 
delakoan daude eta gainera, he-
rritarren, auzotarren eta elkarteen 
arteko harremanak sendotu eta 
elkarren berri izateko ere balioko 
duelakoan ere bai. 

Lan talde bat 
eratuko da orain, 
herritarren ekarpenak 
aurrekontuetan nola 
txertatu aztertzeko

Partaidetza prozesuaren aurreneko fasea amaitu da: azkoitiarrek egin dute euren auzo, alor eta 
herriaren azterketa eta egin dituzte hobetzeko proposamenak. Ehun lagun inguruk hartu dute parte

Herritarrek taldeka aztertu dute euren 
auzo, arlo eta herriaren egoera.

Taldeka egindako hausnarketak partekatu eta denen artean 
aztertu dituzte.

Herritarrek egin dituzte proposamenak
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Herritarrek ezarritako erronkak:
Nolako Azkoitia nahi duten galdetuta, erronka ugari ezarri dituzte 
herritarrek. Honakoak izan dira garrantzitsuenak: 
• Herri parte-hartzailea eta irekia.
• Auzoetako beharrak aseko dituena.
• Enpresa eta merkatari txikienganako konpromisoa duena
• Gardena (bai herritarrak bai erakundeak).
• Euskaraz bizitzeko aukera bermatzen duena.

Azkoitia hobetzeko herritarrek egindako proposamen zehatzak:
Erronka horiek buruan, dozenaka proposamen zehatz egin dituzte herri-
tarrek. Hemen proposamen horietako batzuk: 
• Globalizazioari aurre egin, baina berlokalizazioa ere bultzatzea, adibidez, 

herriko ikastetxeetako jangeletan bertako nekazarien janaria erabiliz.
• Herritarren parte hartzea bultzatzea. Horretarako Udalak proiektu 

iraunkor bat jarri beharko luke martxan eta euskaraz ez dakitenen partai-
detza ere indartu beharko luke. Horrekin batera, auzolana sustatzearen 
garrantzia azpimarratu zen.

• Zaborraren inguruko kontseilu bat sortzea (kamioien ordutegia, %90eko 
birziklatzeko ekimenak eta bestelakoak aztertzeko).

• Bertako komertzio eta nekazari txikiei laguntzeko herriaren iniziatiba po-
tentziatzea. Herriko komertzioa eta azoka indartzeko ekimenak antolatzea.

• Zerbitzu publikoen kuotak berrikustea. 
• Obra eta irisgarritasunari dagokionez, besteak beste, honako propo-

samenak agertu dira: espaloiak konpontzea; Ipintzako saneamendua 
egitea; baserri bideak garbitzea; herrian komun publiko gehiago jartzea; 
umeen jolastokiak konpontzea... 

Proposamen guztiak: Azkoitia.net-en, Danon Herrixe atalean.

Are gehiago, sortu den dinamika 
horri jarraipena emateko gogoaz 
agertu dira gehienak eta hala egin 
nahi du Udalak ere. Partaidetza 
prozesu hau esperientzia pilotu bat 
izaten ari da baina aurrerantzean 
ere jarraipena emateko konpromi-
soa hartu du.   

Ha concluido la primera fase del 
proceso de participación ciuda-
dana Danon Herrixe. Cerca de un 
centenar de azkoitiarras han parti-
cipado en las reuniones y han rea-
lizado un diagnóstico de su barrio, 
su ámbito (en caso  de las asocia-
ciones)  y del municipio en general; 
tras ello, han planteado propues-
tas concretas de mejora.  Ahora 
se formará un grupo de trabajo, 
con representantes del gobierno 
municipal, técnicas/os municipales 
y algunas/os ciudadanas/os. Ese 
grupo se encargará de analizar las 
propuestas realizadas por la ciuda-
danía, para luego decidir las priori-
dades y la viabilidad de las mismas 
de cara a incorporarlas a los presu-
puestos municipales.

Hausnarketa orokorrak ere egin dira, bileretan parte hartutako 
herritar guztien artean.

Alde positiboak eta hobetzekoak 
zerrendatu dituzte.



MATERIA ORGANIKOA KONPOST BIHURTZEA 
ERRAZA DA. ZURE ESKU DAGO!
5. edukiontzian biltzen den hondar organikoa Azpeitiko 
“Lapatx” konpost plantara eramaten da eta han konposta 
egiten dute.
KONTUAN HARTU!!!!
Norberaren ardura da sorturiko hondakinak modu egokian 
kudeatzea. Materia organikoa konpost bihurtzea erraza da 
eta aukera asko daude: auzokonposta, autokonposta, 5. 
edukiontzia…

ANIMATU eta bereizi materia organikoa. Behar duzun 
informazio guztia  Urola Erdiko Mankomunitatean 
emango dizute (943 85 73 19).
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Hondakinen kudeaketa

Más de la mitad de la basura que vertemos es 
materia orgánica. Esa materia órganica resulta 
muy tóxica cuando se mezcla con otro tipo de 
residuos, por lo que es muy importante separarla 
y reciclarla. Azkoitia cuenta el con quinto conte-
nedor, pero los datos demuestran que sólo una 
parte muy pequeña de la ciudadanía lo utiliza.

Por eso, la Mancomunidad anima a la 
ciudadanía a separar la materia orgánica y a 
reciclarla. Hay varias opciones para hacerlo: 
el quinto contenedor, el autcompostaje, el 
compostaje comunitario… Informese en la 
Mancomunidad (943 85 73 19).

Oraindik ez al duzu gaikako 
bilketarik egiten? Etxean sortutako 
zabor guztia poltsa berean botatzen 
al duzu? Ireki ezazu zabor poltsa 
horietako bat eta gainbegiratu 
ezazu bertan dagoena. Honako 
datu hauek ondo islatuko dute 
topatzen duzunaren argazkia:

Zabortegietako arazo nagusia 
materia organikoa izaten da. Besteak 
beste, materia organiko hori beste 
hondakinekin nahastuta botatzen 
denean ondorio kaltegarriak ditu, 
gas toxikoak eta lur azpiko ura 
poluitzen duten lixibiatuak sortzen 
baitutu. Eta hori oso kaltegarria 
da ingurumenarentzat eta, are 
gehiago, guztion osasunarentzat 
ere bai. 

Hori ikusita, duela 4 urte Azkoitian 
materia organikoa era bereiztuan 
jasotzen hasi zen Mankomunitatea,   
5. edukiontziaren bitartez. 2007ko 
martxoan egitasmo honen berri 
eman zitzaien azkoitiarrei eta 
herriko 320 familiak eman zuten 
izena esperientzi pilotu batean 
parte hartzeko.

2008ko ekainean eman zitzaion 
hasiera egitasmoari eta lehen fase 
batean barazki eta hondar gordinak 
soilik jaso ziren. Gero,  2009ko 
otsailean, 2. faseari ekin zitzaion eta  
animalia jatorriko hondakinak eta 
hondar sukaldatuak ere jasotzen 
hasi zen Mankomunitatea.

Urtetik urtera familia gehiagok hartu 
du parte egitasmoan, baina hori ez 
da islatu emaitzetan.

Estatistiken arabera,  pertsona 
bakoitza egunean 1,08 kiloko 

zabor poltsa sortzen du. Hortik  
%40 materia organikoa da. Familia 
bakoitza 2,8 pertsonek osatzen 
dute. Hori horrela izanda, 2011n 
505.963,38 kg materia organiko 
jaso beharko litzateke Azkoitian, 
baina 169.487kg  soilik bildu ziren.

ONDORIOAK
• Izena eman dutenen %33,5ak 
baino ez du erabili behar bezala 5. 
edukiontzia.

• Herriko %33,8 familia soilik daude 
izena emanda.

Materia 
organikoaren bilketa 

2008ko ekainean eman zitzaion zabor poltsa sortzen du Hortik

Ehunak

Metalak

Beira

Plastikoak

Bestelakoak

Papera eta kartoia

Materia organikoa

%2

%3,5

%7,5

%9

%10

%15

%52

konposta egitea
erraza da

hacer compostth
es fácil



kultura

azaroa
25, igandea
• Kontzentrazioa plazan, indarke-
ria matxistaren aurka; emakumeen 
mahaiak antolatuta; 13:30ean izan 
go da elkarretaratzea

26 astelehena
• Emakumeen aurkako indarkeria-
ren inguruko hausnarketa gunea 
eta ekimenak herriko plazan. Gaz-
teei zuzenduta. (Kale hezitzaileak 
dinamizatuta). Gazteria eta berdin-
tasun sailek elkarlanean antolatuta.

27, asteartea
• Arreta gabeziaren transtornoaren 
inguruan, guraso eskola. 15:15ean, 
Elkargunean.

abendua
1, larunbata
• Haurrentzako “Andersen, ahate-
txo itsusia” antzezlana emango da. 
Sarrera doan. Baztartxo antzokian, 
17:30ean. Kutxak babesten du ema-
naldia.

• Donostiako Ereski Abesbatza 
mistoaren emanaldia izango da, 
Azkoitiko Parrokian, 17:30ean. Ku-
txak babesten du kontzertua.

14-16, asteburua
• Aniztasun festa egingo da 
asteburu osoan zehar, Elkargunean. 
Ekitaldi ugari egingo dira, “Jatorri 
anitz, herri bat” lemapean. 

14, ostirala
• XII. Bidai Tertuliak. Kultur etxean, 
19:30ean, Izaro Sudupe eta Aitor 
Larrañagak hitzaldia emango dute 
“Zelanda Berria” izenburupean.
• Baztartxo antzokian, 22:00etan Zine 
Foruma. “Marley” fi lma emango dute.

16, igandea
• Azkoitiko Musika Bandak Jubilatuen 
omenez, kontzertua eta dantzaldia.

21, ostirala
• Bizkargi Musika Eskolako ikasleen 
entzunaldia, 18.30ean, Elkargunean.

23, igandea
Floreagako Guraso elkarteak anto-
latuta, Baztartxo antzokian, Gabon 
Kanten edizioa. 12:00etan.

24, astelehena
• Azkoitiko Musika Bandak, Gabo-
netako kontzertua kontzejupean 
edo kalejira.

26, larunbata
• Pirritx, Porrotx eta Mari Mototsen 
“Sentitu, pentsatu,ekin!” ikuskizu-
na. Baztartxo antzokian, 16:00etan 
eta 18.30ean. 

27, osteguna
• Leo Harlem eta Dani De la Cá-
mara umoristen ikuskizuna. Baz-
tartxo antzokian, 22:00etan. 

27tik 29ra
• Gabon Parkea, Elkargunean.

 27tik 30era
• Gabonetako Feria Herriko 
Plazan.

29, larunbata
• Txalo antzerki taldearen eskutik, 
“Hil arte bizi” antzezlana. Baztartxo 
antzokian, 22:00etan.

31, astelehena
• Azkoitiko Musika Bandak Urte 
Zahar eguneko kontzertua.

Azkoitiko umeentzat egun handia 
izango da abenduaren 26a: 
Pirritx, Porrotx eta Marimotots 
herrira etorriko dira, ‘Sentitu, 
pentsatu, ekin!’ ikuskizunarekin. 
Pailazoek eurek azaldu dutenez, 
ikuskizun horrek elkartasuna, 
kultura eta zientziaren baloreak 
sustatzen ditu eta umeen artean 
euskara erabiltzearen garrantzia 
ere nabarmentzen du. Hori guztia, 
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen 
ohiko umore eta abestiekin.

Pailazo horiek herrian jarraitzaile 
mordoa dituela jakitun da Udala 

eta horregatik bi emanaldi antolatu 
ditu, ikuskizuna ikusteko gogoz 
baina sarrerarik gabe inor gelditu 
ez dadin: bata 16:00etan izango 
da eta bestea 18:30ean. Sarrerak 
salgai noiz eta non jarriko diren 
laster jakinaraziko da.

Pirritx, Porrotx y Marimotots 
presentarán su obra “Sentitu, 
pentsatu, ekin!” en Azkoitia 
el próximo 26 de diciembre. 
Habrá dos pases: uno a las 
16:00 y otro a las 18:30. En las 
próximas semanas se informará 
sobre la venta de entradas.

Pirritx, Porrotx eta Marimototsen bisita
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