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Udalak, lana bilatu edo enplegua hobetu nahi duten herritarrei laguntzeko. 
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herritarrei erantzunez
• Lotsagarria da kalean dauden katu mordoxka egunero ikustea.

Tabernetako terrazetara ere  hurbiltzen dira jateko bila eta umeekin 
kontu asko ibili behar dugu, ez dakigulako gaixotasunen bat duten 
ala ez. Okerrena da pertsona batzuek jaten ematen diotela, eta behin 
eman ezkero, egunero bueltatzen dira toki berdinera. Ez da egokiena 
Azkoitiarentzat eta molestatu egiten dute.

  Gai horrentzat irtenbide egokienaren bila ari gara. Aukera ezberdinak daude: 
herri batzuetan enpresa batzuk kontratatzen dituzte katuak biltzeko; beste 
batzuetan, berriz, kaleko katuei gehiago ez ugaltzeko tratamendu bat egiten 
zaie. Aukera eraginkorrena baina aldi berean katuei kalte gutxien eragiten 
dienaren bila ari gara. Erabakiren bat hartu bezain pronto jakinaraziko dizuegu. 
Bien bitartean, hori bai, katuei jatekorik ez emateko eskatu nahi diegu 
herritarrei, horrek ekartzen dituen ondorioak ekiditeko.  AZKOITIKO UDALA 

 
 Beste herritar baten ekarpena, gaia horri buruz
  Azpeitiko Oinatz animalista taldearekin kontaktuan jarri beharko luke Udalak, 

katuen koloniei buruzko proiektu bati buruz zerbait prestatzen ari direlako.Nire 
ustez neurri krudelak alde batea utzi behar dira (merkenak eta errazenak izen 
arren) eta antzutzea izango litzateke egokiena. Uste dut lan horretako bolunta-
rioak eskatu ezkero talde bat prestatuko litzatekeela. Proposatzea da kontua. 
Bestalde, kexa hori bidali duenari esango nioke hobe dela kalean katuak 
ibiltzea, arratoi edo saguak ibiltzea baino.

artxibategia
Pako-Pako udal artxibategian saltseatzen ari da 
azkenaldian eta bertan aurkitutako dokumentu berezi, 
bitxi eta kuriosoenak ekarriko dizkigu hilero. Kontu 
guzti horiek udal artxiboan izango dituzu kontsultagai, 
eta baita azkoitia.net-en ere. 

Azkoitiko Udalak 1892an erabaki zuen argiteria publikoa in-
dar elektriko bidez ezartzea. Urte gutxi ziren pasatuak Europa 
kontinentalean ere lehenengoz Errumaniako Timisoara hirian 
1884an ezarri zutenetik. Otsaileko lehen osoko udalbatzan 
erabaki zen argiteria elektrikoa jartzea Udalak. Martxoaren 
13an enkante publikora atera zuen Udalak zerbitzuaren hu-
rrengo hamar urtetarako kontratazioa. Prezioa, 15.000 pe-
zetatakoa, hau da, 1.500 pezeta urteko. Eskain-tzaile baka-
rra Frantzisko Arrieta Zigorraga izan zenez, beroni esleitu 
zitzaion behin-behinean; ez, ordea, epea amaitu baino bost 
minutu aurretik, aguazilak, ohitura zen bezala, azken unean 
norbait aurkezteko azken aukera huraxe zela ozenki alda-
rrikatu gabe. Jatorrizko dokumentuak udal artxiboan eta 
udal webgunean daude ikusgai. Planoan, esaterako, 35 go-
ritasunezko bonbillazko argiontzien kokapen zehatzak ikus 
daitezke. Argiztapenak zituen mugak ere bai: San Frantzis-
ko ermitan, Hurtadoneko txapel-fabrikan, Aingeru kaleko 7. 
zenbakian, Aizkibel kaleko 9an, Guardiakaleko 6an eta San-
ta Klarako komentuan leudeke. Hortik kanpo, iluntasuna.
El Ayuntamiento de Azkoitia instaló el primer alumbrado eléctrico pú-
blico en 1892. El archivo municipal conserva sus planos.

Azkoitiko lehen kale argiteria (1892) 
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        telefono
interesgarriak
        t
interes
UDALA
Zentralita:
943 08 00 80
Kexak eta iradokizunak:
902 54 01 20
Herritarren arretarako bulegoa: 
943 08 00 80
Idazkaritza:
943 85 71 75
Alkatetza:
943 85 71 76
Kontuhartzailetza:
943 85 71 73
Kultura, hezkuntza eta kirolak: 
943 85 71 70
Gizarte ongizatea:
943 85 71 74
Euskara:
943 85 71 75
Hirigintza:
943 85 71 72
Ingurumena:
943 85 71 72
Udaltzainak:
943 85 71 71

BESTE ZERBITZU BATZUK
San Jose egoitza/eguneko 
zentroa:
943 85 13 23
Jubilatuen etxea:
943 85 21 68
Elkargunea:
943 85 25 44
Aizkibel liburutegia:
943 85 08 98
Kultur etxea:
943 85 71 70
KZ gunea:
943 02 6710
Gazte Informazio Bulegoa:
943 02 60 27
Abarketatxo ludoteka:
943 08 38 00
Ertzaintza:
943 08 37 80
Osasun etxea: 
943 007 610
Iraurgi Berritzen:
943 85 11 00
Mankomunitatea
943 85 73 19



1.- Floreaga Zaharreko aparkalekua

Floreaga Zaharreko aparkalekuan espaloi bat egin da, gune 
horretako segurtasuna eta irisgarritasuna hobetzeko. Espaloi 
berri horrekin, autoak bekaldera erortzeko arriskua saihestu 
nahi da, eta oinezkoek ibiltzeko toki gehiago izatea.  
Nueva acera en el parking de Floreaga Zahar. 

2.- Zuhaitzak kimatzen

Udazkenarekin batera, herriko eta auzoetako zuhaitz eta 
arbolak inausten hasi da Udala. Orain hasi eta otsailera 
bitartean, lorezaintza gomendioak kontuan hartu eta zuhaitz 
bakoitzaren beharraren arabera kimaketa lanak egingo dira.
La brigada ha comenzado a podar los árboles del municipio.

3.- Kultur etxea, Oteiza frontoiak eta Intsausti

Kultur etxea eta Intsausti jauregia barrutik margotu dira, eta  
beharrezko txukunketa lanak egin dira. Oteiza frontoietan, 
berriz egurrezko azpiegiturak lixatu dira eta egoera txarrean 
zeuden baldosak berritu ere bai.
Se han pintado por dentro la Casa de Cultura y el palacio Intsausti 
y se han hecho reparaciones en los frontones de Oteiza.

4.- Zuloak konpontzen

Herriko errepide nahiz bestelako galtzadetan dauden zuloak 
pixkanaka-pixkanaka ari da konpontzen Udala. Hilero batzuk 
konpontzen dira, eta asmoa da denborarekin herriko gune 
guztiak errepasatzea.
Se han arreglado algunos de los agujeros del municipio.

5.- Kale nagusiko saneamendu hodiak

Herriko saneamendu hoditeria aldatzen ari da Gipuzkoako 
Urak eta Kale Nagusiko 2-3 gunearen zatian brigadak sartu 
ditu hodi berriak
La brigada ha cambiado parte de los tubos del saneamiento 
de una zona de la Calle Mayor.

6.- Hilerriak txukunduta

Santu Guztien egunari begira, Azkoitiko eta Aizpurutxoko 
hilerriak garbitu eta txukuntzeko lanak egin ditu brigadak.
La brigada ha realizado los trabajos de limpieza y manteni-
miento de los cementerios de Azkoitia y Aizpurutxo. 

Urrian eta azaroan herrian egindako hobekuntzak

2.-

1.-

2.-

4.-

5.-

5.-

3.-

6.-
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herriko obra eta hobekuntzak - Herri-lanak



Azkoitiko adinekoek ahalik eta 
bizi kalitate hoberena izatea 
nahi du Udalak. Horregatik, 
eta hori bermatzeko, San Jose 
Egoitzaren eta eguneko zentroaren 
azpiegituretan hainbat lan egin 
berri ditu, zerbitzu horiek erabiltzen 
dituzten herritarren mesederako.

Hainbat gunetan lurrak aldatu 
dira eta logeletan 50 ohe berri 
jarri dira, egoiliarren beharretara 
hobeto egokitzeko. Ohe horiek 
psikogeriatria sailean eta egoitzaren 
gune zaharrean jarri dira, bertako 
erabiltzaileek baitzuten premia 
gehien. Horrez gain, dagoeneko 
hasi dira logeletako gau mahaiak 
aldatzen, eta urtea amaitzerako 
guztiak aldatzea espero da. 

Ohe estalkiak eta gortinak ere alda-
tuko dira, eta  gizarte laguntzaileen-
tzat bulego bat ere jarri da, euren 
zerbitzua hobeto eskaintzeko.

Horiek aurten egindakoak. Baina, 
berrikuntzak ez dira urtearekin amai-
tuko eta datorren urtean ere azpie-
giturak hobetzen jarraituko du Uda-
lak. Udara baino lehen aire egokitua 
jarriko du egoitzaren gune guztietan 
(bai berrian eta baita zaharrean ere). 
Jakina da beroak bereziki eragiten 
dietela adinekoei eta horri aurre egi-
teko egingo da inbertsio hori. Horrez 
gain, bigarren solairuko jangelako 
mahaiak eta aulkiak berrituko dira, 
eta baita sukaldeko tresneria ere. Sei 
besaulki anatomiko ere erosiko dira, 
eta ileapaindegia egokitu ere bai.
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albistea- Gizarte Zerbitzuak

El Ayuntamiento está renovando 
el mobilario de la residencia y el 
centro de día San Jose: ha com-
prado 50 camas y antes de que 
termine el año cambiará las me-
sas de noche, los cubrecamas y 
las cortinas de las habitaciones. 
La mayor inversión para la mejora 

de las infraestructuras de dichos 
centro se realizará el próximo año: 
el Consistorio instalará aire acon-
dicionado en las instalaciones. 
Las reformas están encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de las 
personas usuarias de la residen-
cia y del centro de día.

San Jose egoitzako eta eguneko 
zentroko zerbitzua hobetzeko hainbat 
lan egin ditu Udalak

Erosoago eta
hobeto

Mobiliarioaren zati bat 
aldatu da aurten eta 
datorren urtean aire 
egokitua jarriko da 

Gizarte laguntzaileentzat bulegoa irekin dute.

Gune batzuetako lurra ere berritu da.

Aire egokitua jarriko da datorren urtean 
egoitzan.

50 ohe berri jarri dira.



El Consistorio ha aprobado las tasas 
y los impuestos del 2014. En general, 
se aplicará una subida del 1,9% (el 
IPC) aunque habrá excepciones. A las 
viviendas vacías se les aplicará un re-
cargo del 100% en el impuesto sobre 

bienes inmuebles y en algunas tarifas 
del Elkargune habrá reducciones. El 
Consistorio quiere recordad a la ciu-
dadanía que ofrece bonifi caciones de 
hasta el 95%, en las tasas de la basu-
ra y del agua, por lo que insta a las/

los azkoitiarras a informarse. Por otro 
lado,  las medidas contra el fraude fi s-
cal puestas en marcha están teniendo 
su efecto: este año el Consistorio re-
cuperará 320.200 euros del impuesto 
de actividad económica.   
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albistea - Ogasuna

Tasak eta zergak %1,9 igoko dira orokorrean datorren urtean, KPIa adina 

Iruzur fi skalari aurre 
egiteko neurriei 

esker 320.200 euro 
berreskuratu ditu Udalak

Iruzur fi skalari aurre egiteko neurriak 
iragarri zituen iaz Azkoitiko Udalak, 
eta neurri horiek eman dituzte lehen 
emaitzak: Jarduera Ekonomikoen 
Gaineko zergan 320.200 euro gehia-
go jasoko dira aurten. Eta hemendik 
aurrera ere halako emaitzak izatea 
espero du Udalak, iruzur fi skalari au-
rre egiten segituko baitu, aberasta-
sunaren banaketa justu baten aldeko 
politikak garatzeko.

Eta hain justu, helburu hori buruan 
onartu ditu 2014ko zerga eta tasak. 
Hala, udal tasa eta zergak orokorrean 
%1,9 igoko ditu datorren urtean, 
KPIaren adina, altxortegiaren oreka 
mantentzeko ezinbestekoa delako. 
“Zerga eta tasena oso gai delikatua 
da, politikariok bereizten gaituena. 
Guk gure lana txukun egin nahi dugu, 
justuak izan eta babesik gutxiena 
duten herritarren eskubideak berma-
tzea izango da gure lehentasuna, 
eta sarrera gutxien dituztenei karga 
fi skala gutxitzen saiatu gara”, hala dio 
Urrategi Alberdi Ogasun zinegotziak.
Helburu horrekin, zabor eta uraren 
tasan hobari berri bat onartu zuen iaz 
Udalak, eta aurten ere mantenduko 
egingo du: errenta eta familia kide 
kopuruaren arabera, zabor eta uraren 
tasan %95era arteko hobaria izan de-
zakete zenbait herritarrek eta, beraz, 
informatu eta hobaria eskatzeko dei 
egiten die Udalak herritarrei.
Enpresa eta jarduera ekonomikoei 
dagozkien zerga eta tasetan ere kon-

tutan izango dira egoera ekonomiko 
larria duten enpresen kasuak: azter-
tuko egingo dira eta hala justifi katzen 
den kasuetan, ordainketa atzeratzea 
onartuko ditu Udalak. Horrez gain, iaz 
onartu zen %50eko hobaria ezartzea 
JEZ-n edo IAE-n galerak eduki eta 
pertsonaleko plantila mantendu duten 
enpresei, eta hobari hori ere mantedu 
egingo du aurten ere Udalak.

Orokorrean %1,9ko igoera aplikatuko 
da, beraz, baina badaude salbues-
penak:
• Ondasun higiezinen zergan 
aldaketa egongo da. Zerga ho-
ri aldatzea iaz onartu zuen Udalak, 
baina azkenean aurten ez da aplika-
tu, eta 2014an aplikatu egingo da. 
Hala, ohiko etxebizitzak ez direnei 
%100eko errekargua aplikatuko zaie 
datorren urtetik aurrera. “Etxebizitza 
oinarrizko eskubidea da, beraz, he-
rritar orok du bizileku duin bat izate-
ko eskubidea eta gure betebeharra 
da hori bermatzea. Neurri honekin 
alokairua bultzatzea eta etxebizitza 
hutsak merkaturatzea espero dugu”.

• Eraikuntzen zergan %50eko ho-
baria izango dute euren ustiapena 
Nekazaritza Ustiapenen Erregis-
tro Ofi zialean inskribatuta dute-
nek, hau da, nolabaiteko esplotazio 
bat dutenek. Nekazari profesionalei, 
berriz, %95eko hobaria aplikatuko 
zaie, jubilatuak eta alargunak barne.
• Elkarguneko tarifak. Kanpoko 

igerilekuen prezioak mantendu egin-
go dira, baina uda garaiko 10 sarre-
rako bonoen jaitsi egingo da: 57 
eurotik 40ra, eta 46eurotik 30era. Bi 
gurasoak langabezian dauden kasue-
tan 6-17 urte bitarteko gazteen baz-
kidetzan %25eko deskontua ezarriko 
da eta ikasle izaera ere 26 urtetara 
luzatu da. Eguneko sarreraren prezioa 
ere jaitsi egin da.

• Taxien tarifak %2,2ko igoera izango 
dute. AGITAX-ek, Gipuzkoako taxis-
ten elkarteak egiten du koste azter-
keta eta proposamena eta bailarako 
udalerri guztien artean hartzen da 
erabakia. Uztaila 2012-uztaila 2013 
bitarteko KPI igoera proposatu dute.
• Baztartxoko zine emanaldien tarifak, 
berriz,  sarrera normala 4 eurotik 5era 
igoko da, eta ikuslearen egunekoa, 
haurrena eta zine forumekoa, 2tik 3ra.

Ohiko tasa eta zergez gain, ordenan-
tza berriak ere onartu ditu Udalak:

• Arma baimena eta animalia arrisku-
tsuak edukitzearen baimena ematea-
ren ordenantzak.
• Logopedia zerbitzua udalek kudea-
tuko dute 2014tik aurrera eta honen 
tasa eskoletan ordaindu beharrean 
udalean ordaindu beharko da.
• Etxez etxeko zerbitzuaren orde-
nantzan ere aldaketa bat sartu da: 
zerbitzu hau eskatzen duen erabilt-
zaileak gehienez 12 euro /orduko tasa 
ordainduko du.
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La Haurreskola de Azkoitia aboga por un método 
de crianza basado en el respeto al ritmo propio 
del desarrollo de las criaturas. Nerea Mendizabal, 
psicopedagoga y educadora social, cree que este 
método refuerza la autonomía, la autoestima y 
la seguridad en si misma/o de las/los niñas/os. 
Mendizabal imparte charlas a padres/madres en la 
haurreskola.

Jaiotzen den unetik gauzak erakutsi eta erakutsi ari 
zaizkie haurrei gurasoak. Titia hartzeko edo jatordutako 
ordua erlojuak markatu ohi du, oinez ikasteko adina 
edo komunera bakarrik joateko, egutegiak. Guraso izatea 
umeari erakustea dela ikasi dugu, eta hori egiten saiatzen 
gara uneoro, zuzenean edo zeharka. Filosofi a horri buelta 
eman nahian, bestelako hazkuntza eredu baten alde egiten 
saiatzen da Azkoitiko Haurreskola. Umeak gauzak egiten 
ikasteko gaitasun propioa duela sinesten du eta gaitasun 
hori bakoitzak bere erritmoaren arabera garatzen duela. 
Nerea Mendizabal psikopedagogo eta gizarte hezitzaileak 
eredu horren nondik norakoa urtero azaltzen dizkiete 
haurreskolako gurasoei, “umearen garapen psikologiko eta 
fi sikoan sekulako onurak dituelako”. 

Umeek, erakutsi ezean ez dutela ikasiko. Hori sinestu 
izan da beti. Baina bestela pentsatzen duzu zuk, ez?
Hala esan digute beti, eta guraso asko, hori sinestuta, euren 
seme-alabentzat onena egiteko asmoarekin, hala aritu 
izan da. Baina ahaztu egiten zaigu ume bakoitzak gauzak 
ikasteko prozesu bat pasatu behar duela, helduok bezala, 
eta prozesu hori bakoitzak bere erritmora egiten duela. 
Adibidez, haur batzuek 12 hilabeterekin hasten dira oinez 
eta beste batzuk agian 18 behar dituzte. Eta orokorrean, 
urtebete baino lehen hasten gara umea tente jartzen eta 
eskuetatik heldu eta erakusten. Hori eginda, umeari oraindik 

egiteko prest ez dagoen gauza bat egiteko eskatzen ari 
gatzaio, erakusten, egin egin behar duela esaten, eta horrek 
umeari ez dio mesederik egiten. Momentuan ezina sortzen 
dio eta, sakonago aztertuta, bere buruarekiko estiman eta 
segurtasunean ere kalte egiten dio, bere gurasoak eskatzen 
ari zaizkion gauza bat egiteko gai ez dela ikusten duelako, 
eta bakarrik egiteko gai ez dela sentitzen duelako.

Eta nola jakin daiteke umea zerbait egiteko prest dagoela?
Haurrak seinaleak ematen ditu, eta oso erraz ulertzekoak 
gainera. Kontua da seinale horiek detektatu eta kontuan 
hartzea. Adibidez, ume bati jateko solidoa ematen noiz 
hasi erabakitzeko, ez genioke adinari begiratu behar, jateko 
solidoaren aurrean dituen erreakzioei baizik. Gurasoari janaria 
ikusi eta eskatzen badu, eskaini eta hartu egiten badu, orduan 
bai, prest dago, baina guk behartuta sartu eta atzera egiten 
badu ez. Arreta jarriz gero, umeak berehala erakusten du 
prozesuaren ze mailatan dagoen.
 
Bere erritmoa errespetatuta, umeak garapen egokiagoa 
izango du, hortaz?
Nik ez daukat zalantzarik. Umeak, helduok bezela, gauzak 
bere kabuz egitea lortzen duenean sekulako satizfazioa 
lortzen du. Baina horrez gain, umeari bere erritmoa 
errespetatuta adierazten diozu berarengan konfi antza duzula, 
bakarrik gauzak egiteko gai dela sinesten duzula, eta horrek 
psikologikoki indar handia ematen dio. Autonomia aldetik, 
autoestimu aldetik eta norberarenganako konfi antzaren 
aldetik onura handiak ditu.

Egungo hezkuntza sisteman, ordea, ez da bestelako 
eredua nagusi?
Dena ez da txuria edo beltza. Egungo hezitzaileek 
gero eta gehiago egiten dute bat filosofia honekin 
eta poliki-poliki bada ere, ari dira gauzak aldatzen. 
Irakasle, hezitzaile eta gurasoen arteko harremana oso 
garrantzitsua da, harreman horrek asko eragin baitezake 
umearen garapenean. Gainera, uste dut eskola edo 
ikastetxea umearen esparru bat dela baina hortik aparte 
gurasoek esparru handia dutela nolako hazkuntza eta 
hezkuntza eman nahi duten erabakitzeko.

elkarrizketa - Nerea Mendizabal  Psikopedagogoa eta gizarte hezitzailea
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“Ume bakoitzak duen ikasteko erritmoa  
errespetatu beharko genuke ”
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Euskara
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Maila igoera. Zakela Kultur elkarteak eta Elkarmedia S.L. enpresak Ziurtagiriaren Elkarteak 2013an egindako 
ebaluazioa gainditu eta gero, Bai Euskarari ziurtagiriaren maila hobetu dute. Zakelak aipatutako ziurtagiriaren 
maila gorena lortu du: Zerbitzua eta lana euskaraz. Elkarmediak, berriz, Bidean mailatik Zerbitzu euskaraz 
mailara pasatu da. Zakela ha obtenido el certifi cado Zerbitzua eta Lana euskaraz y Elkarmedia Zerbitzua Euskaraz.

Azkoitiko saltokietan euskararen 
erabilera sustatzeko beste hiru 
gidaliburu atera ditu Udalak. Ba-
tetik, kirol eta ume arropa saltzen 
dituzten dendetarako gida atera 
du eta bestetik, masaje zerbitzua 
eskaintzen duten zentroentarako 
hirugarren bat. Gida horiek egune-
roko lanerako balio duten hainbat 
kontu biltzen dituzte: hiztegia eta 
ohiko hitzen zerrenda, ohar eta 
kartelen ereduak... Ume eta kirol 
dendetako gidaliburuak banatu 
dira jada saltokietan eta masajis-
tena datozen egunetan banatuko 
da.  El Consistorio ha publicado 
guías para impulsar el uso del eus-
kera en las tiendas de ropa infantil, 
de deportes y centros de masaje.

Bai euskarari zozketa
Saridunak       Ordezkoak
1- 1483 Olaberri pub      1- 0078 Itziar arraindegia

2- 1423 Nhoa estudioa   2- 2478 PSOE taberna

3- 0514 Arrospide           3- 2497 PSOE taberna

Irabazleak hamabost eguneko epean agertu 
ezean, ordezkoari emango zaio 200 
euroko erosketa txartela ziurtagiridun 
establezimenduetan gastatzeko. Informazio 
gehiago: 943 85 71 75 telefonoan edo, 
euskara@azkoitia.net-en.
Números premiados en el sorteo Bai euskarari.

ALDALUR GIZONEZKOEN JANTZIAK
ARANBARRI DROGERIA
ARKUPE TABERNA
ARROSPIDE OINETAKOAK
ATERPE TABERNA
AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA S.L.
AZKOITIKO SORTU
AZKOITIKO EAJ-PNV
AZKOITIKO GURUTZE GORRIA
KOXKA KAFETEGIA
KINTTELA ESTANKOA
KUTXA 
LUR NATUR DENDA
MILAR LARRAMENDI
MOBELTEKNICA IKASI, S.L.

NHOA ESTUDIOA
OLABERRI PUB
OREKA BIOELKARTEA
OSTADAR OPTIKA
PLAZA BERRI SPORT
PRESALDE GOZOTEGIA
BIZKARGI MUSIKA ESKOLA 
DEAN TABERNA
ELKARMEDIA S.L.
EROSKI BIDAIAK
EROSKI HIPERMERKATUAK
EROSKI ZENTER
ETXANIZ AUTOESKOLA
FK KOPISTEGIA
FLOREAGA SALESTAR IKASTETXEA

GONZALO CAMARON BITXITEGIA
ITZIAR JATETXEA
ITZIAR ARRANDEGIA
PSOE TABERNA
SERBITZU ELKARTEA S.L.
TILIN TALAN UME ARROPA DENDA
TAILETU INMOBILIARIA
TRAKI HARATEGIA
URIA SULKALDEAK
XABIER MUNIBE IKASTOLA DBH  
XABIER MUNIBE IKASTOLA LH
YALAI GOZOTEGIA
ZAKELA KULTUR ELKARTEA

EUSKARA ZERBITZUA euskara biziberritzeko plan nagusia
plan general de promoción del uso del eusk

ziurtagiriarenelkartea
baieuskarari.org

euskarari

Bai euskari ziurtagiria duten eragileak

Merkatarientzako gidak.  
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Urtero bezala asko izan dira 
aurtengo azaroaren 25ean indarkeria 
matxistaren kontra antolatutako 
ekimenetara gerturatu diren 
azkoitiarrak. Azaroak 22tik 45 
neska gazte autodefentsa feminista 
tailerren parte hartzen ari dira, 
indarkeria matxista motak identifi katu 
eta hauei aurre egiteko estrategiak 
ikasiz. Ostiral gauean ere Baztartxon 
hainbat lagun elkartu ziren La 
estrella zine emanaldiaz gozatzera, 
eta aldarrikapenak ere izan du bere 
lekua: azaroaren 25ean bertan lagun 
asko elkartu ziren plazan indarkeria 
matxistarekin amaitzea aldarrikatzera.

Egun seinalatu hori aukeratu du, hain 
zuzen ere,  Emakumeen Mahaiak be-
re burua aurkezteko, hasiera batean 
indarkeria sexistaren gaia izan baitzen 
elkartzera bultzatu zituen gaia. Beraiek 
azaldu duten moduan, eremu ezber-
dinetako emakumeak bildu ziren Uda-
lak egindako deialdi bati erantzunez. 
Udala indarkeriari aurre egiten dioten 
emakumeen arreta hobetzeko erakun-
de arteko protokolo bat diseinatzen ari 
zen, eta eremu ezberdinetako emaku-
meen iritzia eta ekarpenak jasotzeko 
hauen parte hartzea bultzatu zuen. 

Hasieran indarkeria matxista izan zu-
ten hizpide... eta berehala identifi ka-
tu zituzten indarkeria matxista mota 
ezberdinak. Izan ere, aste honetan 
adierazi duten moduan “hedabidee-

tan ikusten ditugun erasoak indarkeria 
matxistaren alderik gordinena osatzen 
dute, jendeak ikusten eta ezagutzen 
duena. Hala ere, indarkeria matxistak  
aurpegi eta adierazpen asko dauzka, 
eta emakume guztiei eragiten die bi-
zitza osoan zehar, gazteei, zaharrei, 
etorkinei, sexu-langileei, politikariei, 
bankariei edo saltok haindetako ku-
txazainei”. Indarkeria matxista etxee-
tan nozitzen dute emakumeek, baina 
baita eremu publikoetan ere, mota eta 
intentsitate desberdineko hainbat por-
taera matxista eta bortitzen bitartez.

Ikuspegi horretatik begiratuta, Ma-
haiaren ustez, eraso matxistak ez dira 
gizon gutxi batzuen jokabide soilak, 
emakumeen eta gizonen elkarrekiko 
bizitza antolatzeko eraikitako eredu ba-
ten parte baizik, emakumeei denbora 
kentzean eta emakumeen gorputza, 
afektuak eta lana gizonen zerbitzuan 
jartzean oinarritu dena. “Eredu horrek 
berez legitimatzen du egoera hau, 
emakume eta gizonen arteko desber-
dintasunei esker, eta neurri handiagoan 
edo txikiagoan baimentzen du emaku-
meen aurkako indarkeria”. 

Azaroaren 25aren bueltan hainbat ekintza antolatu ditu Azkoitiko Emakumeen Mahaiak, herritarrak 
kontzientziatu eta jabetzeko

erreportajea - Azaroak 25, indarkeria matxistaren aurkako eguna

Mahaia Azkoitiko 
emakume guztiei irekita 
dago eta ahalik eta 
gehien batzea nahi dute

Indarkeria martxistari aurre hartu!
Gazte zein helduek hartu dute parte Azaroaren 25eko ekitaldietako kartelak prestatzen.



Aldi berean, Emakumeen Mahaiak 
uste du indarkeria ez litzatekeela 
indarrean egongo indarkeria hori 
justifikatzen, legitimatzen eta 
ahalbidetzen duten gizarteratze-
bitarteko jakin batzuk indarrean 
egongo ez balira. “Izan ere, bitarteko 
horiek ahalbidetzen dute indarkeria, 
kontzienteki edo inkontzienteki, 
bidezkotzat, beharrezkotzat edo 
saihestezintzat jotzea. Ildo horretan, 
erlijioak, hizkerak, komunikabideek, 
familiak eta hezkuntzak zeresan 
handia dute indarkeria iraunarazten 
laguntzen duen gizarteratzean”.
Beraz indarkeria matxista lantzeaz 

gain, indarkeria guzti hauek 
ahalbideratzen dituen gizarte egitura 
bertan eragiteak duen garrantziaz 
jabetu, eta era iraunkor batean 
gai ezberdinak lantzen hasteko 
konpromisoa hartu dute mahaiko 
kideek. “Berdintasun egoeran bizi 
garela sinestarazi nahi diguten 
arren, argi dugu sentsibilizazio eta 
kontzientziazio lan handia egin 
behar dela zapalketa eta bazterketa 
egoeraz jabetzeko”, eta bide honetan 
betidanik mugimendu feministak 
egindako lana goraipatu nahi izan 
dute: “Azken urteetan asko izan 
dira mugimendu feministaren lanari 

esker emakumeok lortu ditugun 
eskubideak, baina benetako gizarte 
parekide bat lortzeko asko dugu 
oraindik egiteko.”

Bide honetan, Azkoitiko emakumeei 
dei egin diete Mahaian parte 
hartzera, “bakoitzak bere eremuko 
esperientziatik abiatuta asko 
dugulako elkarrengandik ikasteko”.
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La reivindicación tomó la calle el 
pasado 25 de noviembre y fueron 
muchas/os las/los azkoitiarras que 
participaron en los diversos actos 
que la Mesa de Mujeres de Azkoitia 
organizó para rechazar la violencia 
machista. Precisamente hace justo 
un año que la Mesa de Mujeres 
comenzó a reunirse para tratar 
este tema, cuando el Consistorio 
hizo una ronda de consultas sobre 
el protocolo de actuación ante la 
violencia machista. La Mesa anima 
a las mujeres del municipio a unirse 
a ella para aunar fuerzas y  poner en 
marcha actuaciones para impulsar la 
igualdad.

Astelehenean, azaroaren 
25ean bertan, elkarretaratzea 
egin zuten herritarrek plazan, 
Emakumeen Mahaiak 
deituta, eta ugari izan ziren 
bertaratutako herritarrak, 
Indarkeria Matxistari aurre 
hartu!  lemapean.
El día 25, la ciudadanía se 
concentró en la plaza en contra 
de la violencia machista.

Elkarretaratze
jendetsua

Gazteekin egindako autodefentsa ikastaroa.

Emakumeen autodefentsa 
tailerra: Abenduaren 13an eta 
abenduaren 20an landuko da,  
17:00etatik 21:00etara. Doan.
• Izen ematea irekita dago jada:     
   Udaleko gizarte zerbitzuetan. 
   943 85 71 74// gizar@azkoitia.net.
• Epea: abenduak 11
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Azkoitiko Udalak, Azpeitikoarekin batera, bi eragile zituen bailarako sozio-ekonomia sustatzeko: Iraurgi Lantzen 
garapen agentzia (eta bere barruan Ezagutza Gunea) eta Loiola Berrikuntza Fundazioa.  Bi eragile horiek batu eta 
Iraurgi Berritzen marka abiatzea erabaki zuten udalek udan, baliabideak optimizatu, koordinazioa hobetu, bikoizketak 
saihestu eta bailararen garapen sozio-ekonomikoari are bultzada handiagoa emateko. Eta dagoeneko ekin dio 
ibilbide berriari Iraurgi Berritzenek. 
Azkoitiarrei eta bailarako eragileei sozio-ekonomia arloan ahalik eta zerbitzu egoki, eraginkorr eta osoena ematea du 
helburu marka berriak, eta xede horrekin hainbat atal eta alor ditu. Hemen, jarraian, Iraurgi Berritzenek Azkoitia eta 
azkoitiarrei eskaintzen dizkien zerbitzu horien argazki orokorra:

erreportajea - Sozio-ekonomia

Los ayuntamientos de Azkoitia y Azpeitia han decidido fusionar Iraurgi Lantzen y Loiola Berrikuntza y de esa fusión 
ha nacido Iraurgi Berritzen. El objetivo de la nueva marca es aunar sinergias y esfuerzos en el ámbito del desarrollo 
socioeconómico de la comarca, optimizar recursos y realizar una gestión más efectiva. Con ese fi n ofrece un amplio 
abanico de servicios a la ciudadanía y a las/los agentes socioeconómicos de Azkoitia y de la comarca.

Berritzen, indartzen, 
sendotzen

Langabezian daudenentzat zein lanean egon arren etengabeko prestakuntzaren alde egiten dutenentzat 
lan orientazio atala du Iraurgi Berritzenek. Helburua argia da: lan bila dabiltzanei arreta pertsonalizatua eta 
berezitua eskaintzea, pertsona horien enplegagarritasuna hobetzeko, eta langabezian egon ez arren etengabeko 
prestakuntzaren alde egiten duten langileei, berriz, etengabeko prestakuntza ematea.
Honako ekintza zehatzak eskaintzen ditu: enplegurako eta autoenplegurako informazio eta orientazio zerbitzua, 
kualifi kazio profesionala eta enplegarritasuna hobetzeko programak, eta enpresa, entitate eta erakunde publikoekin 
harremanak, langileak lan mundura txertatzea errazteko. Servicio de orientación laboral, para aquellas personas 
que estén buscando trabajo o quieran mejorar su situación laboral.

Lan orientazioa (orientación laboral)

Eskualdeko enpresen lehiakortasuna, garapena eta berrikuntza sustatzeko lehiakortasun eta berrikuntza atala du 
Iraurgi Berritzenek. Atal horren funtzio nagusietako bat da eskualdeko enpresa bakoitzari, bere beharren arabera, 
lehiakortasun eta berrikuntza alorrean beharrezko zerbitzuak eskaintzea. Helburu horrekin,  besteak beste honako 
zerbitzuak kudeatzen ditu Iraurgi Berritzenek enpresentzat: lehiakortasun eta berrikuntzarako proiektuak, karrera 
amaierako proiektuak, internazionalizaziorako diagnosi eta bekak, fi nantziazioa lortzeko laguntzak, jabetza industrial/
teknologikoak babestea... 
Horrekin batera, eskualdearen lehiakortasuna eta berrikuntza bultatzeko hainbat proiektu ere bultzatzen ditu atal 
honek, besteak beste KIDETUZ programa, altzarigintza eta egurraren sektorearen dibertsifi kazioa sustatzeko, 
edo AGRIPIR: teknologia berrien bitartez, eta mugaz bestaldeko kooperazioa sendotuz lehen sektorea indartzea 
du helburu, mugaz bestaldeko kooperazioa bultzatuz. Servicio para estimular la competitividad e innovación 
empresarial de la comarca; servicio personalizado para las empresas.

Enpresa lehiakortasuna eta berrikuntza (Competitividad e innovación empresarial)

Informazioa eta kontaktua:

943 85 11 00 eta

info@iraurgiberritzen.net
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Kontsumitzaileen bulegoa
(Ofi cina del consumidor)

Ezagutza Sarea

Azkoitian eta eskualdean ekintzailetasuna sustatu eta babeste-
ko ekintzailetasun alorra eskaintzen du Iraurgi Berritzenek. Hel-
burua herritarren artean ekintzailetasuna bultzatzea da, enpre-
sa bat sortzeko ideiaren bat duen edonori ideia hori garatzeko 
aholkularitza eta laguntza eskaintzea. 
Helburu horrekin, enpresa egitasmo bat martxan jartzeko beha-
rrezkoak diren atala guztiak lantzen laguntzen die Iraurgi Be-
rritzenek herritarrei: hasierako aholkularitza, negozio plana eta 
bideragarritasun azterketa, erabiliko den forma juridikoa auke-
ratzea … Horrez gain, egitasmo bat martxan jartzeko egun dau-
den diru-laguntzak eta fi nantziazio aukera ezberdinak lortzeko 
bitartekari lanak ere egiten ditu. Servicio de emprendizaje, para 
promover proyectos emprendedores en la comarca.

Kontsumitzaileek euren eskubideak ezagutu eta 
eskubide horiek errespetatzen direla babesteko
Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoa 
kudeatzen du Iraurgi Berritzenek. Bere helburua 
honakoa da: kontsumitzaile eta erabiltzaileei in-
formazioa, laguntza eta orientazioa eskaintzea, 
euren eskubideak behar diren bezela erabiltzeko 
eta gai horren inguruko kontzientziazioa lantzeko.
Horretarako, besteak beste, kontsumitzaileen 
eta erabiltzaileen kexu eta erreklamazioak erre-
gistratzen ditu eta dagozkion erakundeari bi-
daltzen. Azkoitiko bulegoa Kultur etxean dago, 
eta astearte eta ostegunetan egoten da zabalik, 
10:00etatik 14:00etara.
Informazio gehiago: 943 85 73 05 edo
omic-azkoitia@kontsumo.net Ofi cina municipal 
de información al/ la consumidor/a.

Zer da zehazki Ezagutza Sarea?
Urola erdiko eragile publiko zein pribatuen arteko 
elkarlanerako sarea da. Ezagutzaren transferen-
tzia eta kapazitazioa ditu oinarri, eta sarea osatzen 
duten kideen eta eskualdearen lehiakortasuna eta 
garapena ditu helburu.
Nork hartzen du parte?
Eskualdeko sektore ezberdinetako 27 enpresek, 
ikastetxe guztiek, eta Azkoitia eta Azpeitiko udalek 
eta Iraurgi Berritzenek.
Nola egiten du lan?
Parte hartzen duten kideek kontseilu bat osatzen 
dute eta hor erabakitzen dira sarearen helburuak, 
elkarlan proiektuak eta lantzeko moduak, beti ere 
eskualdearen garapenerako ikuspegi bateratu ba-
tetik. Sarea honela egituratzen da: enpresak, ikas-
tetxeak eta erakundeak ataletako elkarlanerako 
gune bana dago eta gune horien arabera egiten 
dute lan.
Besteak beste, honako jarduerak ari da lantzen 
sarea: Sareko enpresen arteko bisitak antolatzen 
ditu, bertako produkzio eta gestio ereduak ezagutu 
eta elkarlanean berrikuntza proiektuak sustatzeko; 
bailarako ikastetxeak irakaskuntza metodologi be-
rrietan prestakuntza proiektuan elkarlanean parte 
hartzen ari dira; eskualdeko erakundeen arteko 
elkarlana sustatzeko eskualdeko dibertsifi kazio es-
trategia defi nitzen ari da, kanpo adituekin.
Ezagutza Sarea es una red de colaboración de 
agentes públicos y privados de la comarca con 
el objetivo de impulsar la competitividad y el de-
sarrollo de la zona.

Iraurgi Berritzenen Merkataritza atalak helburu nagusi bat du: 
Azkoitiko eta Azpeitiko saltoki txikien salerosketak dinamizatzea 
eta sustatzea. Horretarako, sektore hori profesionalizatu eta 
garai berrietara egokitzeko formazioa eta bestelako programak 
jartzen ditu martxan, saltokietako kudeatzaileentzat. Horrez 
gain, Azkoitiko ingurune komertziala hobetzeko ere lan egiten 
du atal honek, berreskuratze urbanistikoa bultzatuz. Helburu 
eta ekimen guzti horiek Herrixen Azkoitiko merkatarien elkar-
tearekin eta Udalarekin elkarlanean egin ditu, eta Gipuzkoako 
Bazkundeak, Foru Aldundiak edo Jaurlaritzak alor honetan di-
tuen zerbitzuak ere bideratzen ditu. Servicio para estimular y 
dinamizar el comercio local.

Iraurgi Berritzenen beste eginbeharretako bat da Azkoitiko eta 
eskualdeko turismoa sustatzea. Turismo atalaren bidez egiten du 
hori, beti ere turismo alorrean aritzen diren eragile guztien arteko 
elkarlana indartuz eta Azkoitia eta gure bailara besteengatik 
bereizteko, eskualdeko ondare historiko, artistiko, kultural, 
natural eta gastronomikoan oinarritutako eskaintza landuz. 
Eskaintza turistikoa lantzeaz gain, eskaintza hori bisitarien 
eskura jartzeaz ere arduratzen da Iraurgi Berritzen, eta helburu 
horrekin Eskualdeko turismo bulegoa kudeatzen du eta turismo 
alorreko feria eta topaketetan parte hartzen, Azkoitia eta 
bailararen eskaintza gure mugetatik kanpo ere zabaltzeko.
Besteak beste, honako jarduerak jarri ditu martxan Iraurgi Berritzenen 
Turismo atalak:

• Azkoitiko gune historikoa eta parrokia ezagutzeko bisita  
   gidatuak.
• Ignaziotar lurraldea.
• Bost geltoki historian.

Servicio para impulsar el turismo local y comarcal, poniendo en 
valor los recursos históricos, artísticos, culturales y naturales.

Ekintzailetasuna (Emprendizaje)

Merkataritza (Comercio)

Turismoa (Turismo)



Azkoitiko Udalak, Iraurgi Berritzenen 
bidez, eta Lanbiderekin elkarlanean, 
Enplegurako Orientazio Zerbitzua za-
balduko du datozen egunetan. Lanik 
gabe dauden herritarrei edo emplegua 
hobetu nahi dutenei lagundu eta ahol-
kularitza emateko zerbitzua izango da. 
“Langabezia da egun azkoitiarren eta 
bailarako herritarren arazo larrieneta-
riko bat, eta horri aurre egiteko ahalik 
eta tresna baliagarria izatea espero 
du”. 

Hala dio Pello Bastarrika alkateak. 
Langabezia gutxitzea eta enpleguaren 
kalitatea hobetzea lehentasunezkoak 
dira udalaretzat, eta horretarako “es-
kura ditugun baliabide guztiak” era-
biltzen ari direla adierazi du alkateak: 
“Enplegu Zentroa orain hasiko da 
martxan, baina horrez gain, bestelako 
ekimenak ere martxan jartzen jarrai-
tuko dugu, azkoitiarren egoera sozio-
ekonomikoa ahal den moduan indartu 
eta sustatzen jarraitzeko”. 

Azkoitiko Udalak, Iraurgi Berritzenen bidez, lanpostu gehiago 
sortzeko beste eskari bat tramitatu du Lanbiden. Zehazki, bi 
kontutarako eskatu dizkio laguntzak:
• Brigadarako bi peoi eta gizarte zerbitzuetarako langile bat 

kontratatzeko, bi aurrenak lanaldi osoz eta bost hilabeterako, 
eta hirugarrena, lanaldi erdiz eta sei hilabeterako.

• Beste diru kopuru bat Iraurgi Berritzenera bideratzeko eskatu 
du, bailarako beste udalekin batera eskualderako beste 15 
lanpostu sortzeko. 

Diputazioaren bidez beste 4 peoi kontratatu ditu jada Udalak, 
eta berdintasun teknikaria kontratatzeko lehiaketa martxan da.

El Consistorio ha solicitado subvenciones en Lanbide para 
crear más puestos de trabajo para las/los desempleadas/os. 
Con dichas subvenciones pretende crear tres puestos de tra-
bajo para el municipio (dos para la brigada y uno para servicios 
sociales), y otros 15 puestos más de ámbito comarcal.

Orain urtebete, Azkoitiko eta Urola erdiko gainerako 
udalek abian jarritako Enplegu Planak pausoak 
ematen jarraitzen du eta oraingoan negozio baterako 
ideia edo proiekturen bat duten ekintzaileentzat diru-
laguntzak jarriko dituzte martxan. Lanbideren bidez 
ematen dira diru-laguntza horiek eta bi motatakoak 
izango dira; ideia berriak sustatzeko eta jarduera 
berriak martxan jartzeko. Eskaerak egiteko epea 
zabalik dago jada eta aholkularitza lanak azaroaren 
30 baino lehen hasiko dira. Informazio osoa udal 
webgunean edo Iraurgi Berritzenen (943 85 11 00).

Dentro del plan de empleo de la comarca, el 
Consistorio ofrecerá subvenciones para aquellas 
personas que tengan algún proyecto emprendedor. 
Más información en el Ayuntamiento o Iraurgi 
Berritzen.

Nori zuzenduta:
• Langabetuei edo langabezian eror-

tzeko arriskuan daudenei.
• Enplegua hobetu nahi dutenei.
• Lan egiteko adina eduki eta modu 

aktiboan lana topatzeko asmoa du-
tenei.

Zer eskaintzen du?
• Herritarrei laguntzeko eta aholkatze-

ko lan orientazioko adituak.
• Internetera sartzeko aukera eskain-

tzen duten ordenagailuak.
• Informazio panelak.
• Liburutegi edo hemeroteka: aldizkari 

espezializatuak, material grafi koa…
• Banakako eta taldekako orientazioa: 

- Lanbiden alta ematea, eskaerak be-

rritzea, datu pertsonalak aldatzea, 
enplegagarritasuna balioestea…

- Curriculuma eta gutuna egiten la-
guntzea.

- Lan elkarrizketak prestatzea.
- Lan bilaketa aktiboa.
- Gizarte trebetasunak / komunikazioa.
- Autoenplegua.
 Alor horietan trebatzeko tailerrak ere
eskainiko ditu.

Bulegoa
• Bizenta Mogel kalea 6, behea.
• Ordutegia: astelehenetik ostegunera, 

goizez, 09:00etatik 13:00era, eta 
astearte eta ostegunetan arratsaldez 
ere bai, 15:30etik 18:30era.
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A través de Iraurgi Berritzen y 
en colaboración con Lanbide, el 
Consistorio, pondrá en marcha 
el Servicio de Orientación para el 
Empleo de Azkoitia, para aquellas 
personas que estén en desempleo 
o quieran mejorar su empleo.  
Ofrecerá orientación personal, 
formación e información actualizada 
de las ofertas laborales. La ofi cina 
estará situada en la calle Bizenta 
Mogel 6. 

Lan bila dabiltzanei laguntzeko

Lanpostu gehiago sortzeko bidean Ekintzaileentzat diru-laguntzak

Enplegurako Orientazio 
Zerbitzua



alderdien ah    tsa

Egoera ekonomiko kezkagarria bizi du Euskal Herriak eta 
baita Azkoitiak ere. Langabezia etengabe gora egiten ari da, 
eta gaur egun azkoitiarron arazo nagusienetakoa ere bilaka-
tu da. Goizeroko albiste bihurtzen ari da orain arteko lan itu-
rri izan diren enpresa txiki, ertain eta handiak ixten ari direla.
Hortik abiatuta udal administrazioaren ardura ere bada, 
bere eskumenen baitan behintzat, azkoitiarrek duten arazo 
horri irtenbidea bilatzeko bitartekoak jartzea. Bilduren ustez, 
udalak administrazioak herritarrentzat lanpostuak sortzeko 
eta bereziki kalitatezko lanpostuak sortzeko neurriak hartu 
behar ditu. Eta horretara dator Iraurgi Berritzen. Gure herrian 
dauden sektore ezberdinetan enplegua bultzatzera, hain 
zuzen ere.
Helburu horiek lortzeko, Iraurgi Lantzen eta Loiola berrikun-
tza fundazioak ezinbestean egin behar zuten elkarlan hori 
erraztu, eta jardun-gune eraginkorragoa bilakatzean egongo 
da orain gakoa. Eta noski, horrenbeste falta egiten digun 
enplegua eta kalitatezkoa sortzeko, eta horrela azkoitiar 
guztion bizi kalitate duina bermatzeko, funtsezkoa izango da 
udal ordezkarion elkarlana ere. 

En épocas de crisis, con caídas muy importantes de empleo, 
y también un marcado empeoramiento de las condiciones 
de trabajo y retribución, del empleo existente, es cuando 
nos acordamos, como salida al problema, de tres factores 
generadores de empleo, como son el emprendimiento, el au-
toempleo y  los mal llamados sectores alternativos (comercio 
y turismo); y en esto es en lo que están poniendo su esfuerzo 
los Ayuntamientos de la Comarca, con el asesoramiento y la 
ayuda de Iraurgi Berritzen (producto de la  Iraurgi Lantzen y 
Loiola Berrikuntza).
La iniciativa está en marcha, y como en miles de proyectos 
similares anteriores y otros miles de proyectos similares que 
se generaran en el futuro, dependerá de cuatro cosas:
La voluntad y el convencimiento político en el proyecto 
Los recursos económicos que se pongan a su servicio Del 
oportunismo de ser los primeros en creer en las soluciones 
propuestas y emprender los caminos marcados por estas. 
Y como no, también de las personas que crean en los pro-
yectos y soluciones presentadas y recurran a los servicios 
ofertados, como camino de trasmisión para la aplicación de 
las propuestas surgidas
Mucha suerte a todos los ciudadanos y nuestros mejores 
deseos de éxito a las iniciativas surgidas. 

Garapen agentziak orain dela 25 urte inguru sortu 
ziren, gizartearen behar bati erantzuna emateko, 
langabezia tasa altuak, arazo sozialak, eta pertsona 
ekintzaileek ideiak aurrera eramateko. 25 urte 
geroago, beharrak berdinak dira eta inoiz baino 
beharrezkoago ditugu lanerako erreminta gisa. 

Gure alderditik ez dugu inoiz dudarik izan udalen 
erreminta direla eta erabiltzen jakin beharra 
dagoela, herriari onura baino ez diotelako ekartzen; 
herritarren bizi kalitatea bermatuz eta horretarako 
beharrezkoak diren egitasmoak abian jarriz.

Ekintza desberdinen bitartez, eskualdera 
aberastasuna erakarri, berrikuntza bultzatu, 
enpresa berriak sortu, lan aukerak eskaini herritarrei 
eta ditugun ondareak balorean jartzea dute helburu.

Bukatu dira %5-6 inguruko langabezi tasak, 
eta badirudi ez direla berriz itzuliko. Gaur egun 
ia hirukoiztu egin da langabetuen portzentaia, 
gizartearen arazo larrienetakoa bihurtzeraino. 

Udalak, beste edozein erakunde publiko bezala, 
ahalegin berezia egin behar du arazo larri honi 
irtenbidea emateko. Horren adibideak dira garapen 
agentziak, aurreko krisialdi garaian sorturikoak. 
Guk Iraurgi Lantzen sortu genuen, eta gaur 
egungo denbora berrietara egokitzeko, Iraurgi 
Berritzen. Azkoitia Baik 2014ko aurrekontuetan 
ekintzailetasuna sustatzeko diru partida zehatza ere 
egotea eskatu du. 

*** Agian hau azkeneko Kontzejupetik izango duzue.  
Azkoitia Baik, dirua aurrezteko,  kentzeko eskaera 
egina dauka behintzat.

En épocas de crisis con caídas muy B k t di %5 6 i k
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El Departamento de Juventud 
organizará varios eventos durante 
las vacaciones navideñas, para 
las/los niñas/os y jóvenes del 
municipio. Por un lado, el 26 
de diciembre abrirá el parque 

de Navidad en el Elkargune y 
pondrá en marcha el programa 
Negunebai, para las/los más 
pequeñas/os. Por otro lado, 
del 2 a 4 de enero se llevará a 
cabo la Semana de la Juventud, 

para las/los más mayores. 
Las personas interesadas en 
participar en dichas actividades 
deberán  apuntarse antes del 19 
de diciembre en la oficina de la 
juventud o en la ludoteca.

albistea - gazteria

Negua gerturatu ahala, Eguberrietako 
oporrak ere gerturatzen ari dira, 
eta egun horietarako herriko haur 
eta gaztetxoentzat hainbat ekintza 
antolatu ditu Gazteria Sailak, urtero 
legez. Udaran ez ezik, neguan 
ere badagoelako zertan eta nola 
disfrutatu. 

Gabon bezperan bertan hasiko dira 
ekintzak. Abenduaren 24an Gabon 
Eskean aterako dira Abarketatxo 
ludotekatik, ohitura hori sustatzeko. 
Euskal kultura hori mantentzeko eta 
zaintzeko helburuarekin antolatu 
dute ekintza hori, umeek txiki-
txikitatik eurenganatzeko. 11:00etan 
abiatuko dira ludotekatik eta 13:00k 
arte ibiliko dira kantuan herriko txoko 
ezberdinetan.

Horrekin batera, eta abenduaren 
26an hasita, Negunebai programa 
ere martxan izango da aurten. 26tik 
28ra, hiru egunez, Gabonetako 
parkea jarriko da Elkargunean, 
puzgarri eta margotze, marrazketa 
eta makillaje tailerrekin.  

Ondoren, eta  urte berriarekin 
batera, ludotekan bestelako 
ekintzak ere egingo dira, urtarrilaren 
2, 3 eta 4an.

Helduxeagoentzat, berriz, Gazte 
hastea urtarrillaren 2, 3 eta 4ean 
egingo da, Artxamendi Gazte 
Topalekuan eta herriko beste gune 
batzuetan egingo diren ekimen 
ezberdinekin. Patata tortilla lehiaketa, 
eta bestelako ekintzak ez dira faltako 
aurten ere, oporraldiko giroa alaitze 
aldera.

Bi programa horien egitarau zehatza 
datozen asteotan banatuko da ohiko 
lekuetan. Izena emateko epea, 
berriz, abenduaren 19an amaituko 
da. Negunebai programan parte 
hartzeko Gazte Informazio Bulegoan 
eman beharko da izena, eta Gazte 
Asteko ekintzetan parte hartzeko 
berriz, ohi bezala, ikastetxeetan eta 
Artxamendin.

Neguan ere bai
Gazteria sailak hainbat ekintza antolatu ditu Gabon inguruko oporretarako

Ekimenetan parte 
hartu nahi dutenek 
abenduaren 19rako 
eman behar dute izena
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Danon Herrixe partaidetza prozesuaren bigarren ekinaldia martxan da. Iragan astean egin 
ziren bilerak herrietarrekin, 2014ko aurrekontuetara begirako proiektuak aztertzeko 

Azkoitiarrek eman dute euren iritzia 
eta egin dituzte ekarpenak. Iragan 
astean egin ziren Danon Herrixen 
partaidetza prozesuaren bilerak, 
eta datorren urteko aurrekontuetan 
zein proiektu egin eztaibadatzen 
eta hausnartzen aritu ziren 
herritarrak, teknikariak eta udaleko 
ordezkari politikoak. 
Aurreneko bileran, udal 
aurrekontuaren nondik norakoak 
azaldu zizkien udal ordezkariek 
herritarrei eta datorren urtean egin 
daitezkeen inbertsioak aurkeztu. 
Inbertsio posible horiek aztertu 
eta eurentzat egokienak direnak 
aukeratu zituzten bertaratutako 
herritarrek. Besteak beste, honako 
proiektuez aritu ziren: komun 
publikoak jartzeaz, Elkarguneko 
gradak, teniseko pistak edo 
saskibaloiko kantxa berritzeaz edo 
herriko espaloiak konpontzeaz.

Bilera orokor horren ostean, 
alor jakin batzuetako bilerak 
egin ziren,  kultura eta festak,  
euskara, gizarte zerbitzuak, eta 

merkataritzakoa hain justu. Bilera 
horietan ere, beste horrenbeste 
egin zuten: udalak aurrekontuen 
nondik norakoak azaldu zizkieten 
herritarrei, alegia, sail horietan 
zenbateko aurrekontua duten 
eta zertan erabiltzen duten, eta 
ondoren, herritarrek datorren 
urterako proposamenak eta 
ekarpenak egin zituzten. 

Aukeraketa eta ekarpen guzti 
horiek bildu eta aztertu egingo 
ditu orain Udalak, 2014ko 
aurrekontuetan zein sartu eta zein 
egin aukeratzeko. Asteotan egingo 
du lan hori, eta behin aukeraketa 
eginda, herritarrei jakinaraziko die 
zein lan egingo dituen datorren 
urtean.

Udalak eskerrak eman nahi dizkie 
Danon Herrixen prozesuan parte 
hartu duten herritar guztiei. Euren 
iritziak interesgarriak eta aberasga-
rriak direla uste du eta Azkoitiaren 
kudeaketa egokiagoa egiten lagun-
duko duelakoan dago. Horregatik, 
aurrerantzean egingo diren bilera 
eta ekintzetan ere parte hartzera 
deitzen ditu azkoitiarrak, guztion 
artean guztion beharren araberako 
Azkoitia egiten jarraitzeko.

Herritarrek egindako 
aukeraketa eta 
ekarpenak aztertzen ari 
da orain Udala

Udal aurrekontuen nondik norakoak azaldu dizkiete herritarrei, besteak beste, bileretan.

Iritzia eta proposamenak jasota

Las reuniones del proceso participa-
tivo Danon Herrixe ya han concluido. 
En ellas,  las/los ciudadanas/os han 
tenido la posibilidad de conocer los 
entresijos de los presupuestos mu-
nicipales, analizando las inversiones 
que el Consistorio pretende realizar el 
próximo año y dando  su opinión so-
bre las mismas. También se han ana-
lizado los presupuestos de Euskera, 
Servicios sociales, Cultura y Comer-
cio. Ahora, el Consistorio analizará  
las propuestas de la ciudadanía para 
priorizar los proyectos que llevará a 
cabo el 2014.
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Iazko ikasturtean hasi zen Danon 
Herrixe partaidetza prozesua. 
Azkoitia eta azkoitiarren beharrak 
aztertu ziren; horien artean 
lehentasunezkoak zehaztu, eta 
2013ko aurrekontuetan zein 
sartu erabaki zen. Herritarrek 
lehenetsitako proiektu horiek egin 
ditu Udalak. Hemen, zerrenda:

• Herriko hainbat gune txukuntzeko 
beharra azaldu zuten herritarrek, 
eta haien proposamenak 
entzunda, hainbat lan egin dira:

• Herriko parke guztiak errepasatu 
dira. Zoruak aldatu dira eta 
bestelako konponketak egin. 

• Umeentzat jolastoki estali ba-
ten premiari behin-behineko ir-
tenbidea emate aldera, larunbat 
arratsaldetan Elkarguneko lokal 
handia irekitzen hasi da.

• Egoera kaskarrean dauden he-
rriko espaloiak ere aztertu dira 
eta herritarren eskaera kontuan 
hartuta, aurrena San Martinera 

doana egitea erabaki da. Eskatu 
dira horretarako irisgarritasune-
rako diru-laguntzak eta urtea 
amaitzerako lizitatuko dira lanak.

•  Ipintzako saneamendua bideratu 
eta kaudalizatzeko, akordioa 
lortu du Udalak  Gipuzkoako 
Urakeko arduradunekin. Akordio 
horri esker, lanak datorren urtean 
egingo dira. 

•  Aizpurutxoko zubia konpontzeko 
lanak urtea amaitzerako lizitatuko 
dira eta obrak datorren urtean 
hasiko dira.

- Auzoetarako irisgarritasuna hobe-
tzeko irtenbide egokiena auto-
bus urbano bat jartzea izango 

zela erabaki zen. Autobus horren 
ibilbidea, geltokiak, joan etorrien 
prezioak, ordutegiak... zehazteko 
aurreneko bilera egin da herrita-
rrekin, lizitazioa atera eta zerbi-
tzua ahal bezain pronto martxan 
jartzeko.

• Bailarako garraio publiko sistema 
hobetzeko, berriz, oraintxe ari da 
Gipuzkoako Diputazioa parte-
hartze prozesua egiten. Udalak 
herritarrak animatu nahi ditu ber-
taratu eta parte hartzera, bilera 
horietan jasotakoaren arabera 
hartuko baititu erabakiak Foru 
Aldundiak.

• Musika eskolaren eta herriko bes-
te hainbat talderen beharrak ase-
tzeko Elkargunean hutsik dagoen 
lokalean musika gune bat sortzea 
erabaki zen. Dagoeneko esleitu da 
proiektua eta arkitektoa bildu da 
taldeekin, euren behar zehatzak 
jaso eta proiektu defi nitiboa disei-
natzeko. Datorren urteko aurrekon-
tua onartua bezain pronto obrak 
esleituko dira, eta ezustekorik izan 

Iaz aukeratutako proiektuak, eginda

Iazko partaidetza 
prozesuetan herritarrek 
aukeratutako proiektu 
gehienak eginda daude 

Gizarte Zerbitzuen alorra jorratu zuen bilerako argazkia.
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ezean, datorren urte amaierarako 
lanak amaitzea espero da.

• Iraila bukatzerako baserri bide 
guztiak garbitu dira. Udalak 
erabilera anitzeko makina bat 
erosi du, besteak beste, lan 
horiek egiteko, eta hemendik 
aurrera lan horiek makina horrekin 
egingo ditu. 

• Herritarrek partaidetza sustatzeko 
eskatu zuten. Danon Herrixe 
prozesuan sakondu egin du 
Udalak eta beste parte-hartze 
bide batzuk ere ireki ditu:

• Hondakinen lan taldea sortu da.

• Auzolana sustatzeko jardunbide 
hori arautuko duen ordenantza 
onartuta da eta herritarrek euren 
proposamenak egiteko bidea ere 
zabalik dago.

• Elkarbizitza hobetzeko eskariari 
erantzunez, Zestoa eta 
Azpeitiko udalekin elkarlanean, 
IPAKA Izarraizpeko Aniztasun 
Kulturalaren astea egin zen, 
besteak beste. Auzoko programa 
ere abian jarri da, eta jatorri 
ezberdineko emakumeak biltzeko 
gunea ere sortu da.

• Euskara sailean diru-laguntzen 
plangintza berrikusi eta aldatu 
dira. Orain arte, euskara ikasteko 
diru-laguntza ikasturte amaieran 
ematen zuen Udalak, baina he-
rritarren proposamenak kontuan 
hartu eta aldatu egin dugu siste-
ma hori: aurtendik aurrera lagun-
tzen %40a kurtso hasieran eman-
go da eta %60a bukaeran.

• Azkenik, ekonomia sustatzeko 
ahalegin berezia eskatzen zu-
ten herritarrek, eta horri begira 

aldaketa garrantzitsua egin da. 
Azkoitia eta Azpeitiko udalak so-
zio-ekonomia sustatzeko zituen 
elkarteak (Iraurgi Lantzen, Loiola 
Berrikuntza Fundazioa eta Eza-
gutza gunea) bateratu eta Iraurgi 
Berritzen sortu da, baliabideak 
optimizatu eta zerbitzuak hobe-
tzeko. Horrez gain, enplegu pla-
naren bidez, hainbat diru-laguntza 
ere bideratu dira, besteak beste, 
ekintzailetasuna sustatzeko.

El proceso de participación ciuda-
dana  Danon Herrixe comenzó su 
andadura el curso pasado: en él, la 
ciudadanía analizó las necesidades 
del municipio, realizó propuestas 
para mejorarlo y priorizó algunos 
proyectos para incluirlos en los pre-
supuestos del 2013. La mayoría de 
esos proyectos ya se ha ejecutado, y 
el resto se pondrá marcha en antes 
de fi nalizar el año.



Herrigune historikoan merkataritza 
establezimenduak egokitzeko edo 
berriak irekitzeko inbertsioentzako 
diru-laguntzak martxan jarri ditu 
jada Udalak.  Hilabete honetan tra-
mitatu behar dira laguntza horiek. 
Besteak beste, honako lanentzako 
diru-laguntzak ematen ditu Udalak: 
saltokien kanpoaldea berritzeko 
lanentzako (argiztatzea, eskapa-
ratea  edo fatxada konpontzea...), 
irisgarritasuna hobetzeko edo esta-
blezimenduen biltegiak egokitzeko. 
Laguntza horiekin herriguneko sal-
tokien lehiakortasuna areagotzea, 
gune horretan dauden lokal hutsak 
martxan jartzen laguntzea eta uda-
lerriko merkataritza sarea indartzea 
nahi du Udalak. 
El Ayuntamiento ha comenzado a 
tramitar las subvenciones para rea-
lizar reformas en los comercios del 
casco histórico.

Erakusleihoak, 
apainduta

Kale Nagusiko erakusleihoak apain-
tzeko lehiaketaren emaitzak ikus 
daitezke jada. Eskaparate gehienak 
txukundu ditu  Ana Bastida iraba-
zleak eta larunbatean jasoko du da-
gokion saria.
Acondicionados los escaparates de 
los locales vacíos de la Calle Mayor. 

Elkargunea, familientzat 
irekita larunbat arratsaldetan

Badator negua eta eguraldi kaxkarra 
hasi da nagusitzen. Horretaz 
jabetuta, eta hainbat herritarrek 
adierazitako beharrari erantzunez, 
larunbatero haur txikientzako 
Elkarguneko areto nagusia irekitzen 
hasi da Udala, 16:00etatik 19:30era. 
8 urte bitarteko haurrentzako gunea 
da, ume zein gurasoentzat. Izan 

ere,  jolastoki estalia baino zerbait 
gehiago izatea nahi du Udalak: 
herriko familia ezberdinak elkar 
ezagutzeko moduko topagunea 
izan nahi du, eta horrekin batera, 
gurasoen parte-hartzea, inplikazioa 
eta ahalmena sustatuko duen tokia.

Familia osoak gozatzeko moduko 
aisialdi gunea sortu nahi da, familiek 
eurek sustatutakoa eta gurasoek 
eurek kudeatutakoa. Gune horretako 
erabiltzaileek erabakiko lukete zer 
eskaini, nola eta zein helbururekin. 
Horregatik, familiak euren jostailuak 
eramatera animatzen ditu udalak, 
eta jolasak ere han planteatzea.

Desde comienzos del mes de noviem-
bre, el  Ayuntamiento ofrece un espa-
cio de encuentro y juego para familias 
con niños y niñas de 0 a 8 años, en la 
sala principal del Elkargune. Se abre 
los sábados, de 16:00-19:30.

Pintxo poteoa, ostegunero
Azkoitiko kale giroa bizitu eta bertako tabernariei bultzada emateko asmoz, 
pintxo poteoa babestu du Udalak. Ostegunero izango da ekimena, 18:30etik 
21:00etara, Azkoitiko tabernarien elkarteko tabernetan.
Las/los hosteleras/os de Azkoitia han puesto en marcha el pintxo poteo, los jueves.

Herrigune 
historikoko 
dendentzat 
diru-laguntzak
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Azaroa

28, osteguna
• ‘Hesiak gainditzen’ dokumen-

tala, Maxixatzenek antolatuta. 
19:00etan, Elkargunean.

•  Bizkargi Musika Eskolako ikas-
leen jaialdia, Santa Zeziliaren  
omenez. 19:00etan Baztartxon.

• Pintxo poteoa. 18:30etik 
21:00etara. 

29, ostirala
• Ostiral arratsaldeko Azoka Be-

rezia, 17:30etik 20:30era, azoka 
plaza. Herriko baserritarrak osti-
ralero egiten dute azoka berezia, 
ekintza ezberdinekin.

30, larunbata
•  San Andres eguna. (Egitarau 

osoa, aldizkariaren kontrazalean).

Abendua
1, igandea
• ‘Argizaiola’, euskal dantza ikuski-

zuna, Gero Axular taldearen esku-
tik. 12:00etan, Baztartxon.

4, asteazkena
• Hitzaldia: ‘Haurraren beharrak 

hazten doan heinean’, Azkoi-
tiko Esnearen Ligak antolatuta. 
10:00etan Kultur Etxeko 3.solai-
ruan.

• Pintxo poteoa. 18:30etik 
21:00etara. (Osteguna jai bezpe-
ra tokatzen denean astezkenetan 
egingo da pintxo poteoa).

13, ostirala
• Bidaia Tertuliak. Joseba eta Ander 

Garmendiaren jardunaldia: ‘Ber-
lin-Amsterdam-Paris bizikletaz’. 
19:30ean, Kultur Etxean. 

• ‘Bodologuak’ ikuskizuna, 
22:00etan, Baztartxon.

15, igandea
• Musika Bandaren kontzertua Ju-

bilatuen omenez. 12:30ean Baz-
tartxo antzokian.

Gabonetako ekintza bereziak

20, ostirala
• 2013ko Kirolari Onenaren aukeraketa, Bizenta Mogel 
Ipuin Lehiaketako sari banaketa eta Gabonetako Eska-
parate onenaren saria.19:30ean, Udal Batza Aretoan.

22, igandea
• Floreagako Guraso Elkarteak antolatua, XXIII. Gabon 
Kanten Edizioa. 12:00etan, Baztartxon.

23, astelehena
• Pirritx eta Porrotxen’Bizipoza’ ikuskizuna. Bi emanal-
di, 16:00etan eta 18:30ean, Baztartxo Antzokian. 

24, asteartea
• Jaiotza Eramangarrien lehiaketa, 10:30ean Kontze-

jupean. 
• Olentzero, umeei harrera egiten. 12:00etan, Eliz Ata-

rian.  
• Musika Bandaren kalejira eta kontzertua (Gabon 

Kantak). 13:00ean, Kontzejupean. 

26,27,28
• Gabonetako Haur Parkea, Elkargunean.

30, astelehena
•Haur eta gaztetxoentzat zinea, 17:00etan, Baztar-

txon.  

31, asteartea
• Musika Bandaren kontzertua (urteko bilduma). Eguer-

dian, Kontzejupean. 

Urtarrila

2, 3, 4
• Negunebai eta Gazte Astea. (Informazio gehiago, al-

dizkari honen 17. orrialdean).

4, larunbata
• Haur eta gaztetxoentzat zinea, 17:00etan, Baztartxon.
  
5, igandea
• Errege Magoen pajeak eskutitzak jasotzen, 18:30ean, 

eliz atarian. Ondoren, 19:30ean Errege Magoen Ka-
balgata.   

19

agenda 

okikikikikikikkkk a



san andres
jaiak 2013

AZAROAK 28, OSTEGUNA
19:00etan: Bizkargi Musika Eskolako ikasleen jaialdia, Santa 
Zeziliaren omenez, Baztartxon.

AZAROAK 30, LARUNBATA.  SAN ANDRES EGUNA
• Egun osoan zehar, Herriko plazako arkupetan taloak, txistorra,…

9:00etan: Orion elkarteak antolatuta Plater Tiraketa, Izarre 
Jandalon.
10:00etan: Txuri Urdin elkarteak antolaturik, Marrazki eta Buztin 
Modela lehiaketa. 
11:00etan: Herriko Trikitilari eta Dultzaineroen kalejira.
12:00etan:  ”Kale Nagusia: Merkataritza biziari leihoa” 
lehiaketako sari banaketa, udaletxeko areto nagusian.
12.30ean: Herri Kirol Jaialdia, herriko plazan.
Txingak + Lokotx bilketa + Trontzan.
(Santa Sousa, Txingan Euskadiko Txapelduna – Nerea, Trontzan 
Euskadiko Txapelduna – Ainhoa, Trontzan Bizkaiko Txapelduna 
eta Irati, Trontzan Bizkaiko Txapelduna).

Harri-jasotzaileak:
Bakoitza 3 harrirekin (Goenatxo II eta Izeta II).
Aizkolariak: 12 kanaerdiko eta 20 buelta korrika plazari
(Mugerza II – Larretxea / Zaldua – Arrozpide).
16:30ean: Marrazki eta Buztin Modela lehiaketako Sari 
banaketa, herriko plazan.
17:00etan: Azkoitiko Pilota Eskola elkarteak antolatuta, 
Kontzejupe Sariaren azken partiduak, Kontzejupean.
22:00etan: San Andres Idi Dema Saria. Kintopekoak, Gurea udal 
probalekuan. 
22:30ean: Gozategi taldearekin dantzaldia, herriko plazan.

ABENDUAK 1, IGANDEA 
10:00etan: Kultur Etxean, XVIII. San Andres Xake Torneoa. 
12:00etan: Baztartxo Antzokian Gero Axular Dantza Taldearen 
euskal musika eta dantza ikuskizuna.

ABENDUAK 2, ASTELEHENA
22:00etan: San Andres Idi Dema Saria. Kintopekoak, Gurea udal 
probalekuan.

ABENDUAK 3, ASTEARTEA
22:00etan: San Andres Idi Dema Saria. Kintopekoak. Gurea udal 
probalekuan.ondo pasau! 

egitaraua

Informazioa eman eta jasotzeko eta 
herritarren partea hartzea errazteko:

Kale Nagusia, zg. • Tel.: 943 080080
20720 AZKOITIA 
Informazio gehiago: www.azkoitia.net 


