


herritarrei erantzunez

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. 

1843an Lehen Hezkuntzako Herri Komisioak Balen-
tin Olano Azkoitiko alkateari honakoa jakinarazi zion: 
Konpainia kaleko eskola-eraikina egoera txarrean zego-
ela eta berritu egin behar zela. Ignacio Mª Uria eta Loren-
zo Badiola perituek baieztatu egin zuten hori eta eskola eliz 
atariko plazan zegoen arrandegi zaharraren eraikinera pa-
satzea proposatzen zuten, aurrena lokal hori eraberrituta.
Onartu egin zuen proposamena Udalak, eta I. Gudu Karlistan 
6.563 pezetatan saldu zen arrandegi zaharraren eraikina be-
reganatzeko, bere jabetzako baso-lursail batzuengatik trukatu 
zuen. Eskola berria eta maisuaren etxebizitzaren lanak ordaint-
zeko beharrezkoa zen dirua lortzeko neurriak hartuko ditu; or-
dura arte eskola izan zen eraikina hipotekatzeaz gain, Ugarte-
errota eta Apalsagasti baserrietako urteroko errentak (gariz eta 
diruz emanak), eta 1845etik aurrerako pattarraren sisa besteak 
beste, horretara bideratuko ditu. Eskola berria 1844an eraiki zen. 
Eraikina 1924an eraitsi zen, eliz ataritik Urolako trenaren gel-
toki berria izango zenaren bidea egiteko proiektuaren barruan.

El Ayuntamiento de Azkoitia construyo en 1844 la nueva escuela pú-
blica en una antigua pescadería situada a las puertas de la parroquia.

Eskola berria 
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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

• Me gustaría comentarles un problema que se está detectando en 
nuestro pueblo, como es el consumo de alcohol entre niños Tengo 
un hijo de 13 años, y sé que alguno de sus amigos beben los fi nes de 
semana. Bien es cierto, que la responsabilidad es de los padres por 
permitir que chavales de esa edad salgan de noche los fi nes de semana. 
Pero también es cierto, que por parte de las autoridades se pueden 
tomar medidas, por ejemplo, y como se hace en otras localidades, 
chaval menor de edad bebiendo alcohol, multa y aviso a los padres, que 
son los responsables del chaval y de sus actos como menor de edad 
que es. ¿Yo me pregunto quién les da las bebidas? ¿No se les tendría 
que pedir el DNI? No se puede controlar este grave asunto? 

  
Creemos que se trata de un problema social importante, para cuya solución 
es necesaria la participación de diferentes agentes sociales (padres/madres, 
educadoras/es, instituciones, hosteleros/as...). Desde el Consistorio, por 
nuestra parte, intentamos poner en marcha programas en los centros de 
educación, en la ludoteca u otros ámbitos en los que tenemos competencia, 
para mostrar a las/los menores que hay posibilidades de ocio más allá 
del consumo del alcohol. Creemos que las multas o las sanciones no 
solucionarían el problema, ya que el tema exige una actuación más profunda, 
y por ello, sería importante tratar el tema con la ciudadanía. Por eso, os 
instamos a plantear un foro amplio para tratar el tema, formado por distintos 
agentes sociales. El Ayuntamiento estaría dispuesto a participar e impulsar en 
dicho foro.
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herriko obra eta hobekuntzak - Herri-lanak

2.- Lorezaintza lanak

Azken hilabeteetan, herriko hainbat gunetako belardi eta 
lorategiak txukuntzen ari da Udala. Besteak beste, Txerloia 
ingurukoak, Altzibar eta Ipintza aldekoak eta herri gunekoak 
txukundu dituzte. Asmoa herri guztia pasatzea da.
La brigada está realizando labores de jardinería.

4.- Banku eta eserlekuak berritzen

Txalonerreka eta Jausoro auzoetako banku eta eserlekuak 
egokitzen ari da brigada. Eserleku horiek euren tokitik kendu 
dira aurrena, eta lijatu eta barnizatu ostean, berriz ipini dira 
dagozkien tokian. Eguraldiaren arabera, guztiak txukuntzeko 
asmoa dago.
Acondicionados los bancos de Jausoro y Txalonerreka.

5.- Auzo-konposta gune berria

Santa Klara auzo inguruetarako auzo-konposta gune berria 
egin du brigadak. Auzo horretako belargune bat egokitu du 
konpostagailuak jartzeko.
Se ha habilitado una nueva zona para el compostaje comuni-
tario, en el barrio de Santa Clara.

Abendutik otsailera herrian egindako hobekuntzak

2.-

4.-

5.-

3.- Farolak margotzen

Herriko farola askok margotzeko premian dute, bertan jartzen 
diren kartel, pegatina edo bestelako materialen ondorioz. 
Horiek txukuntzen hasi da brigada, eta dagoeneko merkatu 
plazaren inguruko batzuk margotu ditu.
Se están pintando las farolas más deterioradas.

3.-

5.-

1.- Axiri gunean aparkaleku berria

Axiriko merkataritza gunean gero eta ibilgailu gehiago pilatzen 
da eta nabarmena zen aparkaleku premia. Horri aurre egiteko, 
aparkaleku bat egokitu du Udal Brigadak. 
Se ha habilitado un parking en la zona comercial de Axiri. 

1.-



Azkoitia txukunago, solidarioago 
eta biziago bat izatea. Erronka 
hori jarri dio Udalak bere buruari 
eta hori lortzera bideratuko 
ditu eskura dituen baliabideak. 
Horregatik, hiru helburu horiek izen 
ditu aintzat 2014ko aurrekontuak 
onartzerakoan ere, eta horren 
arabera osatu ditu partida 
nagusienak. 

Eta dagoeneko hasi da egitasmoak 
gauzatzen. Azkoitia biziago baten 

alde, Elkargunean musikagune 
bateratu bat sortzeko egitasmoa 
iaz onartu zen, eta aurtengo 
aurrekontuetatik 500.000 euro 
bideratuko dira proiekturako. 
Egitasmoa egingo duen arkitektoa 
jada aukeratuta dago, eta teknikari 
horrek dagoeneko hitz egin du 
musikagunean egongo diren eragile 
ezberdinekin (musika eskola, 
banda eta herriko musikariak), 
haien proposamen eta beharrak 
jasotzeko. Behar horien araberako 

proiektu defi nitiboa diseinatzen ari 
da orain arkitektoa eta hori amaitu 
bezain pronto, gunea eraikitzeko 
lanak esleituko ditu Udalak, lanak 
berehalakoan hasteko. 
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Horrez gain, sozio-ekonomia arloko 
partidak %40an igo ditu, arlo horren 
susperraldia bultzatzeko eta he-
rria bizi mantentzeko. Hala, sozio-
ekonomiara guztira, 222.615 euro 
bideratuko ditu, Iraurgi Berritzenen 
bidez, besteak beste eskualdeko 
ehun enpresariala indartzeko eta 
ekintzailetasuna sustatzeko. Merka-
taritza eta turismoa sustatzeko be-
rriz, 76.000 euro erabiliko ditu.

Bestetik, Azkoitia txukunago man-
tentzeko baliabide propioak indar-
tuko dira (lorezaintza lanak egiteko, 
baserri bideak garbitzeko, pintake-
tak, lijaketak, etb. egiteko).  Lan 
horiek guztiak egiteko brigadan aldi 
baterako hiru lanpostu sortu dira 
jada eta apirilera bitartean beste lau 
sortzea aurreikusi du Udalak.

Irisgarritasuna hobetzeko ere 
hainbat inbertsio egingo dira: au-
zoen arteko lotura egin ahal izateko 
autobus urbanoaren zerbitzua mar-
txan jarriko da eta ikastolara joateko 
arrapala berria egingo da, besteak 
beste.

Ingurumenari dagokionez, ekintza 
plan bat egingo da, airearen kalita-
tea kontrolatzeko neurriak hartuko 
dira  eta bilketa selektiboa egite-
ko zakarrontzi berriak jarriko dira. 
Eta landa auzoetarako partidak 

ere indartu egin dira, herri bideak 
konpontzeko, baserri bideak gar-
bitzeko eta berritzeko eta Berpiztu 
programarekin jarraitzeko.

Azkenik, Azkoitia solidarioagoa ere 
islatu nahi izan du Udalak aurtengo 
aurrekontuetan. Hala, gizarte zer-
bitzuetan iazko zerbitzu eta diru-la-
guntza guztiak emateko baliabideak 
indartu eta partidak sendotu ditu. 

San Jose egoitzan, esaterako az-
piegiturak hobetzen jarraituko du 
Udalak: oheak eta geletako altza-
riak aldatu zituen 2013an eta, aur-
ten, uda garairako aire egokitua 
jarriko du eta hornikuntza lanak ere 
egingo ditu. Erretiratuen egoitzan 
(tabernan), berriz, emakumezkoen 
komuna berrituko da eta irisgarrita-
suna bermatzeko beharrezko lanak 
egingo dira, egoera oso kaskarrean 
dago-eta.

Eta horrekin batera, herrialde ez-
berdinetan martxan dauden hainbat 
garapen proiekturentzako ematen 
dituen diru-laguntzak indartu ditu 
Udalak. Laguntza herriko Gober-
nuz Kanpoko Erakunde edo taldeen 
bidez bideratzen dira, eta haiekiko 
konpromisoa sendotu du.

Erronka bat, hiru helburu eta hainbat 
ekintza beraz, 2014ko aurrekontue-

tan ere, Azkoitia biziago, txukunago 
eta solidarioago bat izateko.  

En consistorio aprobó el pasado 23 
de diciembre unos presupuestos 
de 13.211.000 euros para el 2014. 
El objetivo es impulsar una Azkoitia 
más dinámica, más limpia y cuida-
da y más solidaria, para lo cual se 
han aprobado y fortalecido, entre 
otras, las siguientes partidas: la del 
musikagune de Elkargune, la de 
socioeconomía (40% más), la de la 
brigada, la del autobús urbano o la 
de servicios sociales.

   Biziagoa,
txukunagoa eta                  
 solidarioagoa

Lorezaintza, bide 
garbiketa eta bestelako 
mantenu lanak egiteko 
brigada sendotuko da

Abenduan 13.211.000 euroko 
aurrekontua onartu ostean, proiektuak 
gauzatzen hasi da Udala

2014ko aurrekontua:

Udalaren aurrekontua: 
13.211.000

Zubiaurre elkargune 
institutuaren aurrekontua: 
696.910,62

San Jose Egoitzaren 
aurrekontua: 2.756.000

Azkoitia Lantzenen 
aurrekontua: 1.148.057

Guztira, aurrekontu 
kontsolidatua: 17.127.857

albistea - 2014ko aurrekontuak
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albistea - 2014ko aurrekontuak

Herritarren iritzia kontuan hartzen 
segitzen du Udalak eta aurtengo 
aurrekontuen ere izango du isla 
azkoitiarren hitzak. Hala, iragan 
udazkenean Danon Herrixe 
partaidetza egitasmoan herritarrek 
lehenetsitako proiektuak aztertu 
eta kontuan hartu ditu, eta honako 
proiektuak egingo ditu aurten:

•  Espaloiak berritzen jarraituko 
du: 150.000 euro.

•  Ikastolara joateko arrapala 
egingo du: 91.500 euro.

•  Airearen kalitatea aztertuko 
du: 15.000 euro.

• Hondakinak bereizteko zakarron-
tziak jarriko ditu. 12.000 euro.

Herritarrek aukeratutako horiez 
gain, partaidetza prozesuan agertu 
ziren beste egitasmo batzuk ere 
egingo ditu aurten Udalak:

• Tenis pisten zorua berrituko du. 
30.000 euro

•  Komun publikoa jarriko du. 
35.000 euro.

Eta partaidetza sustatzen ere 
jarraituko du. Horregatik, orain arte 
zabaldutako prozesuak indartzeko 
eta parte hartze kultura udalean 
eta herrian sustraitzeko lanean 
jarraituko du aurten ere.

Herritarrek eskatua:

Aurrekontua, partidaka:

Danon Herrixen partaidetza prozesuan azkoitiarrek aukeratutako 
hainbat egitasmo egingo ditu Udalak aurten ere:

Pertsonal gastuak......................................... 3.353.423€

Zorra............................................................1.415.914€

Hainbat gastu orokor (hedabideak
telefono, ura, epaitegia…)................................ 580.807€

Gizarte zerbitzuak......................................... 887.200€

Kirolak...........................................................875.161€

Kultura....................................................538.405€

Hezkuntza.................................................371.260€

Sozio-ekonomia.............................................. 222.615€

Festak............................................................147.000€

Euskara..........................................................104.000€

Merkataritza eta turismoa...................................75.825€

Garapen bidean dauden herrialdeekin 
lankidetzarako diru-laguntzak...........................47.250€

Berdintasuna..................................................46.800€

Aniztasuna.....................................................46.936€

Parte-hartzea.................................................... 38.000€

El Ayuntamiento se ha com-
prometido a poner en marcha 
seis proyectos que la ciudadanía 
ha priorizado en el proceso 
participativo Danon Herrixe: 
seguirá arreglando las aceras, 
renovará la rampa para subir a 
la ikastola,  analizará la calidad 
del aire y pondrá papeleras que 
permitan separar los residuos 
por fracciones. Además,  pondrá 
servicios públicos y arreglará el 
suelo de las pistas de tenis.

Azkoitiko Enplegu Orientazio Zentroa martxan da jada Bizenta Mogel kalean
El centro de Orientación de Empleo de Azkoitia ya está en marcha en la calle Bizenta Mogel

Lana topatu edo hobetzeko 

Enplegu orientazio zentroa
 Nori zuzenduta: 
• Langabetuei edo langabezian erortzeko arriskuan daudenei, 

enplegua hobetu nahi dutenei eta lan egiteko adina eduki eta 
modu aktiboan lana topatzeko asmoa dutenei.

Zer eskaintzen du? 

• Herritarrei laguntzeko eta aholkatzeko lan orientazioko adituak. 

• Internetera sartzeko aukera eskaintzen duten ordenagailuak. 

• Informazio panelak. 

• Liburutegi edo hemeroteka: aldizkari espezializatuak,material 
grafi koa... 

• Banakako eta taldekako orientazioa: 
- Lanbiden alta ematea, eskaerak berritzea, datu pertsonalak 

aldatzea, enplegagarritasuna balioestea... 

- Curriculuma eta gutuna egiten laguntzea. 

- Lan elkarrizketak prestatzea. 

- Lan bilaketa aktiboa. 

- Gizarte trebetasunak / komunikazioa. 

- Autoenplegua. 

Alor horietan trebatzeko tailerrak ere eskainiko ditu.

Bulegoaren kokapena:
• Bizenta Mogel kalearen 6, behean.

• Telefonoa: 943 08 34 69. 

• Ordutegia: astelehenetik ostegunera, goizez 09:00etatik 
13:00era, eta astearte eta ostegunetan arratsaldez ere bai, 
15:30etik 18:30era.

Bailarako turismo baliabideak hobe-
to ezagutarazteko, Urolaturismo.net 
webgunea berritu egin du Iraurgi 
Berritzenek. Informazioa gaurkotu 
egin du, hobeto antolatu, eta he-
rriz-herriko eskaintza kontsultatzeko 
aukera ere badago orain. Horrez 
gain, sakelako telefonoetara eta ta-
bletetara ere egokitu da eta sare 
sozialetara salto egin du.
Helburua da eskualdera ahalik eta 
bisitari gehien erakartzea, eta bide 

horretan beste pauso bat ere eman-
go da hilabete barru: herriz herriko 
informazio turistikoa eskainiko duen 
app aplikazio bat sortuko da, edo-
nork bere mugikorrera deskargatze-
ko modua izan dezan.  

Iraurgi Berritzen ha renovado Uro-
laturismo.net, la web comarcal de 
turismo. Además de actualizar y 
mejorar el contenido, está prepa-
rando una app para móviles. 

‘Urolaturismo.net’: berrituagoa, eskuragarriagoa
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Urola Erdiko Mankomunitateak, 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
elkarlanean, bailaran pardel berre-
rabilgarriak sustatzeko kanpaina 
bat abiatu du. Eskualdeko familiak 
pardel horiek erabiltzera animatu 
nahi ditu kanpainak, eta horre-
tarako, bestea beste, hitzaldiak 
emango dituzte, familien artean 
pardelak banatu eta erabileraren 
jarraipena egin ere bai. Gipuzkoan 
egingo den esperientzia pilotua 
izango da eta 50en bat familiak 
parte hartzea nahi da.  Azkoitian 
otsailaren 27an izango da hitzaldia. 

18:00etan, Elkargunean. Kanpai-
naren lemak dion bezala: etorkizu-
na da etorkizuna da etorkizuna da: 
heziketa+ingurumena+ekonomia.

Iraurgi Berritzeni 200.000 euro or-
daindu beharko dizkio Espainiako 
gobernuak. Hala agindu du Madril-
go Audientzia Nazionalak. 2010ean, 
Jose Luis Rodriguez Zapateroren 
gobernuak Loiola Berrikuntza-
ri 200.000 euroko diru-laguntza 
ematea adostu zuen, baina handik 
urtebetera, Mariano Raxoik, presi-
dente izendatu zutenean, laguntza 
hori kentzea erabaki zuen. Erabaki 
horren kontrako epaia iritsi da orain. 

En el 2011,  el presidente español 
Mariano Rajoi decidió quitar varias 
subvenciones a las agencias de 
desarrollo, entre otros a Loiola Be-
rrikuntza. La Audiencia Nacional ha 
estimado que dicha decisión fue ile-
gitima y ha instado a Madrid a devol-
ver 200.000 euros a Iraurgi Berritzen. 
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laburrak

La mancomunidad del Medio 
Urola ha puesto en marcha una 
campaña piloto para impulsar el 
uso de pañales reutilizables en el 
comarca. Se impartirán charlas 
informativas y se repartirán paña-
les reutilizables entre las familias 
interesadas. La charla de Azkoitia 
será el día 27, a las 18:00 en el 
Elkargune.

Espainiako 
Gobernuak 
200.000 euro 
itzuli beharko 
dizkio Iraurgi 
Berritzeni

Zaborraren eta uraren 
tasetan hobaria eskatzeko 
azken eguna: martxoak 7

Zaborraren eta uraren tasetan  %90era 
arteko hobaria lortzeko aukera dute 
zenbait azkoitiarrek, familiako kideen 
eta diru sarreren arabera. Hobari ho-
rren inguruko informazioa udaletxeko 
harreran izango dute herritarrek eta 
eskaria ere bertan egin beharko dute, 
martxoaren 7a baino lehen. 

La fecha para pedir las bonifi caciones 
en las tasas de la basura y el agua ter-
mina el 7 de marzo. Más información, 
en el departamento de atención a la 
ciudadanía del Ayuntamiento.

Pardel
berrerabilgarriak
sustatzeko
kanpaina,
martxan

Tasa eta zergen bilketa 
egutegia, 2014

Martxoak 3-Apirilak 16
Domizializatuak: Martxoak 25

Maiatzak 15-ekainak 30
Domizializatuak: Ekainak 18

Ekainak 16-uztailak 16
Domizializatuak: Ekainak 2

Irailak 1-Urriak 1
Domizializatuak: Irailak 19

Urriak 1- Azaroak 10
Domizializatuak: Urriak 17

Azaroak 3- Abenduak 3
Domizializatuak: Azaroak 21

Ibilgailuen gaineko udal zerga
Impuesto municipal de circulación de vehículos 

Ondasun Higiezinen gaineko zerga, landalurra eta hiritarra
Impuesto sobre bienes inmuebles rústica y urbana

Beladoreen okupazioa 
Ocupación de veladores

Termiten tasa
Tasa de Termitas 

J.E.Z. gainezko zerga
Impuesto sobre actividades económicas  2014

Ibilgailuen sarrera, lurrazpiko okupazioa, kanonak 
Entrada de vehículos, ocupación de subsuelo, canones

Calendario de cobro de 
tasas e impuestos
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elkarrizketa - Esther Lizarralde eta Olga Bayon
Azkoitiko udaleko Berdintasun zinegotzia eta teknikaria

Iragan asteaz geroztik, Berdintasun teknikaria du Azkoitiko 
Udalak; Olga Bayon da bera eta %75 lanaldiarekin ariko 
da, udaletxean bertan. Lanean hasi berri, martxoaren 8aren 
ingurukoak antolatzen ari da Emakumeen Mahaiarekin 
elkarlanean, baina hortaz haratago, eginbehar sakon 
eta erronka handiagoak ditu: Azkoitian berdintasuna 
sustatzeko politikak eta ekintzak garatzea. 

Zer ekarriko dio Berdintasun teknikariak udalari?  
Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna 
lantzeko beharrezko egitura emango dio,  erreminta eta 
baliabide eraginkorrak, egonkorrak eta jarraitasunezkoak. 
Teknikariarekin Berdintasun saila osatuta geldituko da 
eta horrek  gaiari konsistentzia ematen zaio, dagokion 
garrantzia, arazo hori egon badagoela eta politika zehatzak 
behar dituela ikusaraziko baitu. Eta bi mailatan egingo du, 
gainera; batetik, udal barrura begira, genero ikuspegia 
udaleko sail, alor, eremu eta atal guztietan txertatzeko 
balioko baitu eta berdintasunean oinarritutako politika 
integral eta transbersala garatzea ahalbideratuko baitu.  
Eta bestetik, gaia gizarteratu eta Azkoitiko emakume zein 
gizonezkoak sentsibilizatzeko balioko du, herriko talde eta 
gizarte eragileekin elkarlanean berdintasuna gizarteratzeko. 

Berdintasunaren bidean aurrera pauso bat, inondik ere.
Zalantzarik gabe. Alor horretan aditua den teknikari batek 
landu eta jorratuko du gaia, eta udal barruan zein kanpoan 
eragiteko ahalmena izango du. Hori jada aurrera pauso bat 
da, orain arte Azkoitian ez delako horrelako baliabiderik 
egon. Berdintasuna modu puntualean soilik landu izan da 
oraino, beste sail baten parte bezala, bigarren maila ba-
tean, eta hori aldatu egingo da. Mugimendu feministak beti 
aldarrikatu du berdintasunaren bidean ezinbestekoa dela 
administrazioak aurrekontuak, programak eta baliabide te-
knikoak bideratzea, eta gero eta gehiago dira hori egiten ari 

diren herriak, inguruan begiratu besterik ez dago. Eta Azkoi-
tian ere bide horri ekitea erabaki dugu. Udalak gara herrita-
rrek gertuen dituzten erakundeak eta erantzukizunez heldu 
behar diogu gai honi, emakumeon eskubideen urraketa 
egoerei aurre egiteko eta gizon eta emakumeen arteko 
berdintasuna sustatzeko herriko bizitzako eremu guztietan. 

Zein izango dira, zehazki egingo dituzuen lanak?
Oraintxe bertan, esaterako Martxoaren 8a lantzen hasi 
gara. Izan ere, sentsibilizazio eta gizarteratze lan eta ekintza 
konkretuak martxan jartzea izango da eginbeharretako 
bat. Emakumeak aktibatu eta eurek hitza hartzea izango 
da beste lan bat:  emakume mahaia bultzatu eta indartzea, 
euren lana eta ekarpenak erakustaraztea, aktibatzea. 
Emakumeen jabetzea ere landuko dugu, taldeekin egonez, 
ikastaroak antolatuz, sareak sortuz. Eta nola ez, indarkeria 
sexistari aurre egitea, prebentzioa landuz eta indarkeria 
jasan duten emakumeen arreta hobetzeko protokoloa 
martxan jarrita. Lan asko dago egiteko, eta zeregin ugari.

Hemendik aurrera, teknikariarekin harremanetan 
jartzeko, zer egin behar da?
Oraindik bulego probisionala dauka udaletxeko hirugarren 
solairuan, hirigintzakoen ondoan. Martxorako bulego 
propioa izango du, baina bitartean,  harremanetan jarri 
nahi duenak hara agertu besterik ez du, edo bestela   943 
71 72 telefonora deitu dezake.

Olga Bayon es la nueva técnica en Igualdad del 
Ayuntamiento de Azkoitia. Con ella, el departamento  
de Igualdad queda estructurado, dándole al tema la 
consistencia y la importancia merecida. Su principal 
reto será impulsar políticas de igualdad efi caces, 
tanto dentro de la estructura municipal como en la 
sociedad azkoitiarra.

“Berdintasun saila behar bezala egituratzeak 
gaiari dagokion garrantzia emango dio”

Hartu parte martxoaren 8ko 
ekitaldietan!
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Gazteak, gazteekin aritzen diren 
eragileak, udal teknikariak, 
politikariak... asteak daramatzate 
elkarrekin bildu eta solasean. 
Elkarren berri izan, elkarren kezka 
ezagutu, eta elkarrekin proiektu bat 
martxan jartzea, hori da egin nahi 
dutena, eta horretan dabiltza buru-
belarri. Azkoitian mugitzen hasi dira 
gazteak eta Udala, elkarlanean, eta 
aberasgarria izaten ari da, oso.

Udal gobernuak hasiera-hasieratik 
nahi izan du herria herritarrekin egitea: 
azkoitiarrek nolako Azkoitia nahi 
duten entzun, haien beharrak aztertu 
eta haien ekarpen eta proposamenak 
kontuan hartuta egin herri politika. 
Asmo horrekin jarri zuen martxan 
Danon Herrixe prozesua orain bi urte, 
eta bide hori gazteekin sendotu nahi 
du orain. “Konturatu gara gazteen 
egoera eta joerak aldatu egin direla, 
orain gehienak lokaletan biltzen direla, 
eta guk, erakundeok, gazteekiko 
politikak egiterakoan, egoera berrira 
egokitu behar dugula. Gazteek zer 
pentsatzen duten eta zer behar 
duten entzun eta eurei dagozkien 

kontuak nola kudeatu eurekin batera 
erabaki nahi dugu, eurentzat ahalik 
eta politika egokienak egiteko”, hala 
azaldu du Agurtzane Epelde Gazteria 
zinegotziak. 

Horregatik, gazteengana jo du 
Udalak eta Gaztien herrixe, moiu 
ipurdixe! ekimena martxan jarri du, 
Nola enpresaren bidez, eta 17 eta 
22 urte arteko gazteekin elkarlanean. 
Abenduaz geroztik hainbat bilera 
egin dituzte, partaidetza prozesu 
hau nola martxan jarri erabaki eta 
ahalik eta gazte gehien nola bertaratu 
aztertzeko. Zenbait gazterekin, 
lokaletako kideekin eta gazteekin 
aritzen diren pertsonekin elkarrizketak 

egiten ere ari dira, Azkoitiko gazteen 
inguruan ahalik eta informazio gehien 
biltzeko eta ahalik eta argazki onena 
ateratzeko. Bestek beste, honako 
gaiak aztertzen ari dira: adin tarte 
horretan zenbat lokal dauden, 
nolakoak diren lokalak, zenbat gazte 
dauden lokaletan, gazteek zein 
ohitura dituzten, zein ekintzetan parte 
hartzen duten, zein arazo edo behar 
dituzten edo zeintzuk diren beraien 
interesak.

Baina horiek aurrelanak izan dira. 
Orain, ahalik eta gazte gehienekin 
hitz egin nahi dute, ahalik eta iritzi, 
proposamen eta ekarpen gehien 
jasotzeko. Topaketa bereziak egin 
nahi dituzte horretarako, herriko 
gazteak afari-merienda baten bueltan 
bildu eta eurei entzuteko. Martxoaren 
14an jarri dute aurreneko hitzordua, 
19:00etan, Elkargunean,  eta bertan, 
Azkoitiko gazteen egoeraz hitz egingo 
dute: gazteen lokalen egoerez,  
gazteek dituzten beharrez, interesez 
eta bestelako gaiez. Gazteek 
Azkoitian duten egoeraren inguruan 
diagnostiko bat eurek egitea nahi da.

Gazteekin elkarlana indartu eta euren parte hartzea

sustatzeko egitasmo berritzailea jarri du martxan Udalak
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Abenduaz geroztik 
hainbat bilera egin 
dituzte gazteek, 
eragileek eta Udalak

ekin batera egiten ere ari dira Azkoitiko gazteen

e hartzea

artxan Udalakkkk

Martxoak 14, 19:00etan, Elkargunean. Afari-merienda 
eginez, Azkoitiko gazteen egungo egoeraz hitz egingo 
da: gazteek zer behar dituzten, zein kezka, Azkoitian 
zeren falta duten, lokalak arautzeko premiarik ba ote 
dagoen...

Martxoak 28, 19:00etan, Elkargunean. Oraingoan, 
etorkizunera begira jarriko dira eta besteak beste, 
honako gaiez hitz egingo dute; Udalak zer egitea nahiko 
luketen, gazteek eurek zer egin dezaketen Azkoitiko 
mugimendua indartzeko...  

• Azkoitiko gazteen diagnostiko kuantitatiboa eta kualitatiboa egingo da eta langintza horretan gazteek 
eurek parte hartuko dute

• Gazteek udalerrian parte hartzea bultzatu nahi du, elkar ezagutu, saretu eta hobeto koordinatzeko.

• Gazteen berri zuzenean eduki nahi da,  gero euren araberako politika integralak diseinatzeko. 

• Guzti hori, gazte lokalen egoera ezagutu eta lokal horientzat araudi bat prestatzeko ere aprobetxatu 
nahi da, beti ere gazteekin eurekin hitz egin eta adostuta.

Egitasmoaren helburu zehatzak: 

Bileren hitzorduak:

El consistorio ha puesto en 
marcha un foro novedoso para 
impulsar la relación con las/los 
jóvenes azkoitiarras y promover su 
participación en el municipio. Desde 
hace unas semanas, jóvenes, 
personal técnico y político municipal 
están preparando unas jornadas 
que se celebrarán el próximo 14 

y 28 de mayo, en las cuales, se 
debatirán temas estrechamente 
ligados con la juventud: sus 
necesidades, sus prioridades, sus 
ideas y sus propuestas. El objetivo 
es escucharles y encontrar vías de 
cooperación activas para estrechar 
relaciones y llevar a cabo políticas 
más acordes a sus opiniones y 

necesidades. Entre otras cosas, 
tratarán el tema de la necesidad o 
no de una  regulación de los locales 
donde se reunen los/las jóvenes. 
El consistorio anima a todas las 
personas entre 17 y 22 años a 
participar y dejar constancia de sus 
voz en los dos encuentros-cenas 
que se han organizado. 
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El consiiststororiio ha pues

gintza horretan gazteek 

obeto koordinatzeko.

ak diseinatzeko. 

tzeko ere aprobetxatu 

Eta handik bi astera, martxoaren 
28an, etorkizunera begira jarriko di-
ra. Zer egin dezakete gazteek euren 
beharrei erantzuteko? Udalari zer es-

katzen diote? Nola aritu elkarlanean? 
Galdera guzti horien inguruan hitz 
egin eta ideiak bilduko dituzte. 

Gazteen topaketaren ondoren, udal 
teknikariena egingo da, gazteen es-
kaera eta beharrak udaleko sail ez-
berdinetan nola txertatu aztertzeko. 
Izan ere, topaketa horietan bildutakoa 
udaleko sail eta alor guztietan inte-
gratzea da helburua, gazteei begirako 
politika integralak egiteko.

Gazteen iritzia, beharrak eta ideiak 
plazaratu, entzunarazi eta ezaguta-
razteko plaza egokia delakoan dago 
Udala, eta ahalik eta eraginkorrena 
izatea nahi du “teknikari zein poli-
tikariak haiek entzutera eta aditzera 
joango garelako”. Esan iezaiezu zer 
pentsatzen duzun, zerk kezkatzen 
zaituen, nolako Azkoitia nahi duzun 
eta nolako politika egitea nahi duzun. 
Axkoitti gaztien herrixe izetie nahi ba-
deu, moiu dezagun ipurdixe!

Topaketetan bildutakoa 
udaleko alor guztietan 
integratzea da helburua, 
politika integralak egiteko

nda 
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cesidades. Entre otrass c ossaas, 
á l t d l id d



Udalarekin batera, gazte talde bat ari da ‘Gaztien Herrixe moiu ipurdixe!’
ekimena antolatzeko elkarlanean. Azkoitiko gazteak geldirik daudela 
iruditzen zaie, eta hori aldatzea dute amets.

Gogoz daude Amaia Garate, Iraitz 
Otaño eta Maria Garate. Euren 
kezka, iritzi eta beharrak elkarbanat-
zeko gogoz; herriko gazteen egoeraz 
beste gazteekin hitz egiteko gogoz; 
udal teknikari eta politikariei euren 
iritzia emateko asmoz. “Beti ari gara 
esaten gugan ez dutela pentsatzen 
agintariek, ez digutela galdetzen... 
eta orain aukera ona daukagula iru-
ditzen zaigu”. Orain hilabete inguru, 
udaletik gonbidapena jaso ostean, 
Gaztien herrixe moiu ipurdixe! eki-
menean parte hartzea erabaki zuten 
eta ordutik elkarlanean ari dira, egi-
tasmoa sendotu eta indartzeko.

Gazteak dira, adin, gustu eta ingu-
ru ezberdinekoak, baina gazteak, 
eta Azkoitian gisa horretako ekimen 
baten beharra egon badagoela uste 
dute. “Hemen, inguruko herriekin 
konparatuta, ez da ezer egiten, ‘pa-
sotismo’ handia dago, eta norbere 
hobbyez eta parrandaz harago ez 
gara mugitzen, ez gara inplikatzen”, 
autokritiko ageri da Amaia Garate. 
Iritzi berekoa da Otaño: “Gizartearen 
egoera dena izanda ere, lasai ikus-
ten ditut gazteak orokorrean, etxean, 
lokalean edo taberna sartu, eta gi-
zartetik kanpo biziko bagina beza-
la, gure esku ezer egongo ez balitz 

bezala edo ezer egin ezingo bagenu 
bezala”. Eta hori ez dute gustuko: 
“Gu ez bagara mugitzen, ezer gu-
txi lortuko dugu; gehienak lokaletan 
sartua egonda eta geurera joanda 
ezin dira gauzak aldatu, eta hobetu 
nahi badugu, elkarlan honek aukera 
handiak eskaintzen dituelakoan gau-
de”, ziur mintzo da Maria Garate. 

Aldaketa horretan parte izan nahi 
dutelako animatu dira parte hartzera, 
eta ahalik eta gazte gehien batzea 
espero dute. Euren artean, kalean, 
lokaletan edo sare sozialetan hitz egi-
ten dituzte gaiak mahai gainean jar-
tzea oso garrantzitsua iruditzen zaie-
lako “Twitterretik edo Facebooketik 
kexatzea edo gauzak eskatzea oso 
erraza da, baina gauzak aldatu nahi 
baditugu, ekin egin behar diogu”, dio 
Otañok, eta festen ingurukoak ekarri 
ditu gogora: “Udara aldean egon zen 
mugimendua sare sozialetan festen 
inguruan, proposamenak, kexak eta 
bestelakoak egin zituzten gazte ba-
tzuk, baina gero bileretara oso jende 
gutxi azaldu zen, eta horrela zaila da 
gauzak aldatzea. Aintzat hartzeko 
jaiki egin behar dugu, parte hartu eta 
mugitu”. Bat dator Amaia Garate ere, 
“herriko gazteok ere ari garelako par-
te hartzen, ez Udala bakarrik, geuk 

egin behar ditugulako gauzak, ez 
besteek emateko zain egon”. 

Hitzordurako gonbita eginda utzi 
dute: martxoaren 14an, 19:00etan 
Elkargunean. Afari-topaketa izan-
go da, gainera: “Geuretzat propio 
antolatutakoa izango da, lasai jan, 
hitz egin eta aritzekoa; ez daukagu 
galtzeko ezer”,  esan du Maria Ga-
ratek. “Behingoz entzuten egongo 
dira, guri dagozkigun gauzak gure 
arabera egiteko aukera izango dugu, 
eta hori aprobetxatu beharra dago”, 
gaineratu du Iraitz Otañok. Ez dago 
argiago esaterik: “Gaztien herrixe, 
moiu ipurdixe!”.

Amaia Garate, Iraitz Otaño y Maria 
Garate son tres de las/los jóvenes 
que están participando en Gaztien 
Herrixe, moiu ipurdixe! Creen que la 
juventud de Azkoitia está bastante 
paralizada, que no participa ni se 
mueve para reivindicar sus derechos 
y sus intereses, por lo que piensan 
que este proceso puede suponer 
una buena oportunidad para activar 
a la gente. Por eso, animan a todas 
las personas jóvenes a participar en 
los encuentros que se celebrarán el 
14 y el 28 de marzo, en el Elkargune.
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Ekiteko gogoz

Gogoz daude Amaia Garate, Iraitz 
Otaño eta Maria Garate Euren

bezala edo ezer egin ezingo bagenu 
bezala” Eta hori ez dute gustuko:

egin behar ditugulako gauzak, ez 
besteek emateko zain egon”

Maria Garate
“Lokaletan sartuta eta 
geurera egonda ezin dira 
gauzak aldatu”

Amaia Garate
“Geuk egin behar ditugu 
gauzak, ez besteek 
emateko zain egon”

Iraitz Otaño
“Behingoz entzuten egongo 
dira, eta hori aprobetxatu  
       egin behar dugu”

alderdien ah    tsa

Gazteak dira herriaren oraina eta etorkizuna. Herri baten 
parte garrantzitsua, ezbairik gabe. Baina urte luzez gazteen 
eta instituzioen arteko harremanak, oro har, ez dira oso onak 
izan. Instituzioetatik gazteei funtzio garrantzitsua dutela ai-
tortu izan zaien arren, gehienetan, politikak zehazterako ga-
raian, ez dira beraien iritziak eta beharrak aintzat hartu; eta 
politika horiek “gazteak babesteko” fi losofi arekin egin izan 
dira batik bat. Gazteei instituzioen begietatik, arazo modura 
begiratu izan zaien adibide garbiena da hori.
Ondorioz, Azkoitiko gazteek ere, euren beharretara ego-
kitzeko antolatzeko modu ezberdin bat bilatu dute azken 
urteetan. Gazte lokalen gorakadak egoera horri erantzuten 
dio, nolabait esateko.
Bada errealitate hori irauli eta etorkizun oparoago bati begira 
jartzeko garaia. Gazteak ere, duten funtzio garrantzitsua 
aitortuta, herria eraikitzen parte bihurtzeko garaia iritsi da.
Pozgarria da udalak eta herriko gazteek elkarlanean abiatu 
duten prozesu hau. EH Bilduren ustez, herria egiten gazteak 
protagonista izango diren aro berri baten abiapuntua izan 
behar du onek. Animo ba, eta eutsi ilusio horri!

PSE-EE PSOE no ha emitido ninguna opinión sobre este 
tema.

Azken aldian “parte hartzea” sarriegi ez ote darabilkigu? 
“Jendea ez da etortzen bileretara eta gero kexatu 
egiten da” askotan entzun izan dugu. Ez ote dugu geuk 
Joan beharko jendearengana, guregana hurbiltzen ez 
badira?

Udalaren helburua sentsibilitate ezberdineko gazteen 
ekarpenekin udal politikak egokitzea baldin bada, 
Udalak berak bermatu beharko du iritzi ezberdinak 
lortzea eta horretarako agian ez da nahikoa izango bi 
bileretarako hitzordua luzatzea. Zergatik ez inkestak 
luzatu lokal ezberdinetara? Edota ikastetxeetara? 
Honela bermatua geldituko litzateke Azkoitiko gazteen 
gehiengo baten iritzia, ez?

Gure ustez bi bileretara deitu eta etortzen denaren iritzia 
jasoz, ez da Azkoitiko gazteen iritzia kontutan hartzea, 
parte hartu dutenen iritzia kontutan hartzea baizik.

Azkoitia Baik atal honetan ez parte hartzea erabaki du. PSE EE PSOE h i id i A k i i B ik l h h

13

erreportajea - Partaidetza



Aitor Oiartzabal (técnico de inmigración 
del Ayuntamiento) y Shahid Iqbal (azkoi-
tarra de origen Pakistaní) han estado vi-
sitando los centros de enseñanza de la 
comarca en los últimos meses. Han im-

partido talleres especiales en las aulas, 
en los que Iqbal ha contado su historia: 
cómo salio de Pakistán, cómo vivió en di-
ferentes países antes de llegar a Azkoitia 
y cómo ha aprendido euskera. Es parte 

de un proyecto comarcal impulsado por 
los diferentes agentes que forman parte 
de Ezagutza Gunea de Iraurgi Berritzen, 
cuyo objetivo es fomentar la diversidad y 
hacer frente al racismo y xenofobia.

Iraurgi Berritzenen barruan, 2002az 
geroztik martxan da Ezagutza Sarea 
topagunea. Bertan, bailarako eragi-
le pribatu zein publikoak elkarlanean 
aritzen dira: enpresak, Azkoitia eta 
Azpeitiko udalak eta eskualdeko ikas-
tetxeak. Orain bi urte, topagune ho-
rretan arrazakeria eta xenofobiaren 
inguruko kezka agertu zuten bertako 
eragileek, eta arazo horri aurre egite-
ko ikastetxeetan programa bereziak 
egiteko beharra nabarmendu zuten. 
Azkoitiko Udalaren Aniztasun Sailean 
hartu zuen hori lantzeko ardura. Eta 
urtebete beranduago, eman ditu au-
rreneko fruituak lan horrek: Azkoitia 
eta Azpeitiko 5 ikastetxetan 30 tailer 
eman dira, LH eta DBH mailetan. 

Bereziak izan dira tailerrak, gainera, 
protagonista berezi eta ezohiko bat 
izan dutelako: Shahid Iqbal. Pakistan-
darra da eta Azkoitian bizi da egun. 
Hona iritsi aurretik, ordea, beste hiru 
herrialde eta hamaika istorio bizi izan 
ditu: Pakistandik Dubaira joan zen 
aurrena lanera, eta han urte batzuk 

eginda, Alemaniara joan zen gero. Ka-
talunian izan zen ondoren, eta handik 
iritsi zen Azkoitira. Bidaia horretan, 
emaztea eta hiru seme-alaba izan ditu 
Shahidek, 5 hizkuntza ikasi ditu, tar-
tean euskara, eta ehunka bizipen jaso. 
Bizipen horiek kontatu dizkie ikasleei, 
eta esperientzia honekin, bere bizipen 
propioa aberastu duela aitortu du: 
“Oso polita izan da, umeek galdera 
asko egin dizkidatelako, interes handia 
erakutsi dutelako, eta gertukoago egin 
natuelako”. 

Hollywoodeko fi lm bat izan zitekeena 
Shahiden bizi istorioa dela ikusi dute 
ikasleek, azkoitiar baten bizi istorioa, 
eta aho zabalik gelditu asko. Are ge-
hiago, kontatu izana eskertzeko, ma-
rrazkiak eta bestelako eskulanak ere 
oparitu dizkiote. 

Izan ere, horixe da egitasmoaren 
helburua: jatorri ezberdineko azkoi-
tiarren aldeko distantziak murriztea, 
jatorri ezberdinak izanagatik gertuko 
eta auzoko bihurtzea. Shahiden testi-

gantzarekin batera, egungo munduan 
migrazioak izan duen garrantziaz eta 
gizarte anitzen aberastasunaz aritu 
dira ikasleekin, balio horiek sendotze 
aldera. 

Gustura daude emaitzarekin. “Ez 
dugu balorazio ofi zialik egin orain-
dik, baina haurren eta ikastetxeetako 
irakasleen aurpegietan ikusi dugu 
gustura egon direla”, hala dio Aitor 
Oiartzabal aniztasun teknikariak. Be-
ra ibili da ikastetxez ikastetxe, Iqba-
lekin batera, tailerrak antolatu eta gi-
datzen, eta bera ari da egitasmoaren 
bigarren partea antolatzen. Uda al-
dean garatuko da bigarren parte 
hori, eta arrazakeria eta xenofobia-
ren alde gogorrenak landuko dituzte 
ikastetxeetan. Programa guztiz ze-
hazteke dago, baina helburua argia 
da: jatorri ezberdineko azkoitiar eta 
bailarako bizilagunen arteko elkar-
bizitza eta aberastasuna sendotzea.  
Hezkuntzarena oso alor emankorra 
da eta lur hori behar bezala lantzea 
izango da erronka.

Aniztasuna ikasgeletara

Shahid Iqbal eta Aitor Oiartzabal, Udaleko Aniztasun Sailean.
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Shahid Iqbalek bere bizi istorioa kontatu die Azkoitiko ikastetxeetako ikasleei
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elkarrizketa - Edurne Uzkudun Azkoitiko ikastetxeetako logopeda

Azkoitiko Udalak urteak daramatza herriko ikastetxeetan 
logopedia zerbitzua fi nantzatzen; lehen Iraurgi 
Berritzenen bidez, eta aurtendik aurrera, zuzenean. 
Edurne Uzkudun logopedak eskaintzen du zerbitzu 
hori duela hiru urtetik, bai Xabier Muniben eta baita 
Floreagan ere. LH1etik gorako umeekin egiten du lan, 
hizketarako dituzten arazoak detektatu eta zuzentzeko. 
Terapia hori umearen garapenerako garrantzitsua 
dela uste du Uzkudunek, “kontu estetikoaz haratago,  
haurraren autoestiman eta ikasketa prozesuan ere 
eragina izan dezakeelako”.  

Hitz egiterakoan, ahoskatzerakoan edo komunikatze-
rakoan sor daitezkeen arazoak lantzen ditu logope-
diak. Zehazki nola egiten duzue lan? 
Ikastetxeetako haurrekin batik bat dislaliak lantzen ditut,  
batik bat ‘r’-a, ‘s’-a edo ‘l’-a gaizki ahoskatzen duten 
haurrak tratatzen ditut. HH5 mailara iristen direnean, 
gisa horretako arazoren bat duten umeen zerrenda 
pasatzen didate ikastetxeko irakasleak, eta nik ebaluatu 
egiten ditut, terapia behar duten ala ez zehazteko. Behin 
hori zehaztuta, astean bitan biltzen gara, hiru umeko 
taldeetan, eta 20 minutuko saioak egiten ditugu. Bertan, 
jolas bidez lantzen ditugu gabeziak, hizki horiek nola 
esan behar diren ikasteko praxi ariketak eginez. Saio 
dinamikoak dira, umeak ez aspertzeko modukoak. 

Hizki horien ahoskera zuzentzea estetika kontua dela 
uste duenik ere bada.
Bai, asko dira hori esanez etortzen diren gurasoak, baina 
argi esaten diet, estetika kontua baino haratago doan 
kontua da: ume batzuei hizki horiek ondo ez ahoskatzeak 
konplexuak eragiten dizkie, lotsak, eta horrek eragina du 
bere garapenean. Eta are gehiago: gaizki ahoskatzeak 
idazterakoan eta irakurtzerakoan ere eragina izan dezake, 
eta ondorioz, ikasketa prozesuan ere bai. Terapia errazak 
dira, eta zuzentzen errazak, berez, merezi du saiatzeak.

Zenbateko iraupena izaten du terapiak, normalean?
Ume bakoitzak bere erritmoa du. Normalean, sei hilabete 
irauten dute saioek, eta horrekin nahikoa izaten dute 
gehienek, baina badaude denbora gehiago behar dutenak 
ere. Saiatzen gara guztiei euren beharren araberako 
lanketa eskaintzen. Guztira 30en bat umerekin ari naiz 
lanean orain, baina itxaron zerrenda ere badaukagu; 
alegia, orain haur batzuekin ari naiz lanean, baina beste 
batzuk zain daude terapia hasteko.

Ikastetxean bertan ematea egokia da umeentzat?
Guztiz. Umeak ikastetxean ikusten du gertatzen zaiona 
ez zaiola berari bakarrik gertatzen,  bere ikaskide 

askok ere behar dutela laguntza hori, eta hortaz, 
seguruago sentitzen dira. Gainera, terapiara ez da 
bakarrik etortzen, beste bi lagunekin batera baizik, eta 
horrek ere segurtasuna ematen dio. Babesgune bat 
bihurtzen da ikastetxea berarentzat, eta lasaiago joaten 
da, konplexurik gabe. Oso herri gutxi dira zerbitzu hau 
ikastetxeetan ematen dutenak, eta ederki antzematen 
da aldea: zerbitzu publiko hau ez duten herrietan umeek 
partikular joan behar dute logopedarena, kontsulta 
pribatura, eta asko lotsatu egiten dira horrekin; ezkutuan 
ibiltzen dira euren lagunek ez jakiteko. 

Eta onurak nabarmentzen dira?
Irakasleek, gurasoek eta umeek, guztiek esaten didate 
oso gustura daudela zerbitzuarekin eta lortutako 
emaitzekin, esan bezala, hitz egiteko moduan ez ezik,  
haurraren autoestimuan eta ikasteko ahalmenean 
ere eragin zuzena duelako. Hori da garrantzitsuena, 
eta horregatik da ona gisa honetako zerbitzu bat 
eskaintzen jarraitzea, hezkuntza sistema bera 
hobetzen laguntzen duelako.  

El Consistorio de Azkoitia lleva años ofreciendo el 
servicio de logopedia en los centros escolares del 
municipio. Edurne Uzkudun es la logopeda encargada 
de dicho servicio y asegura que la corrección de las 
disfunciones, retrasos o trastornos que se presentan 
en la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la 
deglución es muy importante, ya que pueden infl uir 
en la autoestima y el aprendizaje de las/los menores. 

“Ahoskera arazoek autoestimuan eta 
ikasketetan eragin dezakete, estetikaz harago”
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65 lagunek atera dute gidabaimenaren azterketa teorikoa euskaraz. Gidabaimena euskaraz 
ateratzen duten azkoitiarren kopurua gorantz doa urtetik urtera eta 2013an marka guztiak hautsi ditu; urte horretan 
65 izan dira hautu hori egin dutenak. Euren ahalegina eskertzeko eta joera hori sustatzen segitzeko, diploma 
bana eman die Udalak eta hiru afari ere zozkatu ditu euren artean. Etxaniz autoeskolakoek euskararen alde 
egiten duten lana ere eskertu nahi du Udalak, autoeskola horrek 2009az geroztik eskaintzen baitu gidabaimena 
euskaraz ateratzeko aukera. El año pasado, 65 azkoitiarras aprobaron el examen teórico de conducir en euskera.

365 egunetan euskaraz.  

Euskararen Eguna (abenduaren 3a) 
modu berezian ospatu zuten azkoi-
tiarrek. Euskara Mahaia osatzen 
duten Maxixatzen, AEK, Floreaga 
Xabier Munibe ikastola, Urola ins-
titutua, Hitza, Auzoko, Erniarraitz 
eta Udalak elkarlanean antolatu zu-
ten eguna eta ugari izan ziren egin-
dako ekintzak: Kalejira, abestiak, 
bertsoak, mural pintaketa... Herritar 
askok egin zuten bat aldarrikape-
narekin, eta euskarareriko konpro-
misoa honako manifestuaren bidez 
berretsi zuten:   
“Amak eman digu hizkuntza ba-

tzuei, beste batzuei aitak, eta bes-
te batzuei eskolak, edo lagunek, 
kaleak, herriak; baina hizkuntzak 
eman digu denoi ama, aita, esko-
la, lagunak, kalea, herria, munduari 
izena emateko modu bat. Munduari 
izena emateko modu bat eman digu 
euskarak, eta baita munduan bizit-
zeko modu bat ere: euskaraz bizi 
da gure mundua, eta euskaraz bizi 
dugu mundua guk. Bai gaur, Eus-
kararen Egunean, eta baita urteko 
beste egun guztietan ere. Euska-
rak 365 egun ditu urtean, eta mi-
laka eta milaka egun bere baitan. 
Euskara zaharra dela esaten dute, 
baina euskara gaztea ere bada. Gu 

gazteak gara, eta gure adinekoa da 
euskara guretzat. Eskolarako balio 
digu, baina baita kalerako ere, eta 
etxerako, eta behar dugun orota-
rako. Maitatzeko balio digu, hase-
rretzeko, adarra jotzeko, edozerta-
rako. Mundua izendatzeko behar 
dugu euskara, munduan bizitzeko, 
eta euskarak munduan bizitzeko 
behar gaitu. Erdarak ez gaitu behar, 
badu nahikoa indar, baina bai eus-
karak. Gaur, bihar, etzi, eta urteko 
beste egun guztietan”.  

Las/los azkoitiarras corroboraron su 
compromiso con el euskera, en el día 
internacional de este idioma.

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

“Zenbat ur eta energia kontsumitzen 
dugu? Pentsatzen  al dugu horren 
inguruan? Kontziente al gara? Bes-
teak beste, kontu horien inguruan ari 
dira hausnartzen aurtengoan Florea-
ga eta Xabier Munibe ikastetxeetako 
ikasleak, “Aztarna ekologikoa” baita 
aurtengorako aukeratutako gaia. 
Eskolako Agenda 21en barruan ari 
dira lantzen, herriaren eta eskolaren 
jasangarritasuna helburu hartuta, 
eta Udalak sustatuta. 
Dentro del programa Agenda 21 es-
colar, las/los escolares de Azkoitia 
están analizando este año el tema 
de la “huella ecológica”.

Auzo-konposta egiteko gune 
berria martxan da Santa Klaran

Santa Klara auzoa inguruan beste 
auzo-konposta gune bat jarri du  
Udalak eta dagoneko martxan da. 
Otsailaren 3an eman zen ikastaroa 
herritarrentzat, eta dagoeneko hasi 
dira 16 familia (48 lagun) gunea 
erabiltzen. Bi taldetan banatu 
dituzte erabiltzaile horiek, baina 
gehiago sortzeko aukera ere 
badago, oraindik tokia bai baitago. 
Horregatik, interesa duten herritarrak 
izena ematera animatu nahi ditu 
Udalak. Horretarako deitu 943 85-
73-19 telefonora edo bidali mezu 
bat helbide honetara:  konposta@
urolaerdia.org.
Dagoeneko 34 familia ari dira 
auzo-konposta egiten Azkoitian, 
liburutegiko gunean beste 18 familiak 
hartzen baitute parte, 3 taldetan 
banatuta. Helburua ahalik eta herritar 
gehien batzea da, hondakinak 
herrian bertan kudeatzeko. 

Se ha puesto en marcha una nueva 
zona de compostaje comunitario para 
las/los vecinas/os de Santa Clara y 
16 familias ya han empezado a utili-
zarla. Las personas interesadas pue-
den apuntarse en el 943 85-73-19 o  
konposta@urolaerdia.org.

Belardietara ez bota hondakinik
Herriguneko belardi eta beste hainbat gunetan hondakin ugari aurkitu ditu Uda-
lak azkenaldian: Trino Uria inguruan esaterako, arbustu artean, dutxarako tele-
fono bat eta txiza pote bat jaso ditu. Jarrera hori salatu eta arduraz jokatzeko 
eskatu nahi zaie herritarrei, hondakinak bereizi eta herria txukun mantentzea 
guztion ardura baita. La brigada ha recogido residuos entre los arbustos en diversas 
zonas del municipio. Se pide a la ciudadanía que actúe con civismo y responsabilidad.

‘Aztarna 
ekologikoa’ 
aztergai 
Eskolako 
Agenda 21en
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ingurumena

Urretxu eta 
Zumarragarako 
bidegorria, 
itxita
Urretxu-Zumarragarako bidegorria 
itxita egongo da martxoaren bukaera 
aldera arte, Izuzkitza tunelaren 
parean. Izan ere, gune horretan luizi 
eta harri erorketak egon dira, eta 
hori konpontzeko itxiko dute bidea. 
Hala jakinarazi dio Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Udalari. Urtarrilaren 31n 
itxi zuten bidea pare horretan, eta 
ondo bidean, apirilerako irekita egotea 
espero du Diputazioak.
El bidegorri hacia Urretxu y Zumarra-
ga permanecerá cerrado hasta fi nales 
de marzo en el tunel de Izuzkitza, de-
bido a unas obras de reparación.



‘Begia 
amodioaren
ehiztari” liburua, 
Azkoitiko Matadeixe Zinetogram 
taldearena. 

2009an Zineaz jardunean jardunaldiak antolatu zituen 
Matadeixek. Bertan, Harkaitz Cano idazleak, Andres 
Gostin irakasle eta kazetariak, Iosune Muñoz literaturan 
adituak, Aitor Arregi zinemagile eta irakasleak eta 
Joseba Macias kazetari zenak hitzaldi bana eskaini 
zuten, zinearen inguruko hausnarketa zabal eta 
sakonak eginda. Hala, Canok zinean literaturak 
izan duen eragina aztertu zuen, Gostinek zineman 
indarkeria lantzeko moduak aztertu zituen, Arregik 
metaforen inguruan hausnartu zuen eta Muñozek 
emakumeak manga istorioetan duen rola izan zuen 
hizpide, besteak beste. “Oso hitzaldi indartsuak izan 
zirela ohartu ginen eta guztiak jaso eta zabaldu beharra 
zegoela uste genuen”, azaldu dute Zinetogram taldeko 
kideek, eta behar horri erantzunez, hitzaldi horiek oso-
osorik jaso dituzte liburuan. 

Juan Luis Zabala kazetari, idazle eta Zinetogrameko 
kide izandakoak idatzi du hitzaurrea, eta epilogoa 
taldeak berak egin du. Taldearen aurreneko lana da, 
eta 12,5 eurotan salgai dago jada inguruko liburu 
dendetan.

Diego 
Garciari 
buruzko 
liburua eta webgunea,
atletaren lagun talde baten eskutik. 

Aurten 20 urte beteko dira Diego Garcia atleta 
azkoitiarrak Helsinkin, Europako atletismo 
txapelketetan, maratoian zilarrezko domina irabazi 
zuela. Data hori aitzakia hartuta, haren ibilbideari 
buruzko liburua eta webgunea egitea pentsatu dute 
haren lagun batzuk, tartean haren anaia Manuelek, 
bere entrenatzaile izandako Xanti Perezek, haren 
masajista izandako Juan Mari Olaizolak eta Txetxu 
Urbieta kazetariak. 

Egileen hitzetan, ohiko biografi a liburu bat egitea 
baino nahiago izan dute Diego Garcia ezagutu 
zutenen testigantzekin osatzea liburua, eta horretan 
ari dira. Besteak beste, Andoni Egaña bertsolariaren 
hitzaurrea izango du, eta Juan Jose Ibarretxe 
lehendakari ohiak idatziko du azken kapitulua. 
Webgunean, berriz, atleta azkoitiarraren irudiak, 
bideoak eta aurkitutako materiala eskegiko dute. 
Irabazi asmorik gabeko proiektu bat da, eta inongo 
etekinik lortu ezkero, Azkoitia eta Azpeitiko kirol 
ekimenetara bideratuko dute. Liburua ekainean 
publikatuko da.

Badira herriko historia eta sorkuntza 
kulturala lantzeko ahalegin handia 
egiten duten azkoitiarrak. Musu-
truk, borondatez, eta ilusioz egiten 
dute lana, Azkoitiaren ondare 
kultural eta historikoa aberastuz, 
herrigintzan. Lan horiek zailtasunak 

izaten dituzte, ordea, askotan, 
publikatzeko, diru kontuak direla 
medio, eta tiraderan gelditzeko 
arriskua izaten dute. Hori ekidin eta 
herritar horien ahalegina aitortu eta 
babestu nahi du Udalak; herriko bi 
liburu egitasmo babestu ditu. 

El Consistorio ha subvencionado 
dos proyectos editoriales surgidos 
por iniciativa popular: el libro sobre 
cine ‘Begia amodioaren ehiztari’ del 
grupo Zinetogram, y la biografía de 
Diego García que varios amigos 
suyos publicarán en junio.
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albistea- Argitalpenak

Azkoitiarren ekimenez sortutako bi liburu diruz lagundu ditu Udalak: Diego Garciari 
buruzko biografi a bat eta Zinetogramen ‘Begia amodioaren ehiztari’ lana

Herri sorkuntza eta herri historia, 
ondare

hiztari” liburua,
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Otsaila

21, ostirala
• Zine foruma: ‘Sigo siendo’ fi lma, 

Javier Corcuerarena. 22:00etan, 
Baztartxon.

22, 23
• Herrixen elkarteko dendarien 

Outleta Elkargunean.

23, igandea
• ‘Izan bedi emakumea’ antzezla-

na, Koldarrak taldearen eskutik. 
19:00etan, Matadaixen, bertako 
V. Antzerki Jardunaldixen barruan.

25, asteartea
• Bizkargi Musika Eskolako entzu-

naldia, 18:30ean Elkargunean.

26, asteazkena
• Joxe Arregiren hitzaldia, Parro-

kiko Pastoral Taldeak antolatuta, 
19:00etan, Elkarguneko Areto 
Nagusian.

• Zine kluba: ‘Io e te’ fi lma, Bertolu-
ccirena. 21:30ean, Matadeixen. 

28-29, martxoak 1, 
•  Inauteriak 2014 (egitarau osoa, 

aldizkariaren azkeneko orrian).

Martxoa

1, larunbata
• Aingeru Guarda eguna. 

6, osteguna
•  Juan  Carlos Perezen hitzaldia, 

XXV. Euskal Kultur Jardunaldien 
barruan. 20:00etan, Floreaga 
Ikastetxeko On Bosco aretoan. 

8-9
•  Bastarrikaldeko festak.

9, igandea
• Azkoitiko Musika Bandaren kon-
tzertua, 12:30ean.

• ‘Urak ttiki dire’ antzezlana. 
19:00etan, Matadeixen, bertako 
V. Antzerki Jardunaldixen barruan.

• Umeen ibilaldi neurtua, Anaita-
suna M.B. antolatuta.

13, osteguna.
•  Juan Jose Etxeberriaren hitzal-

dia, XXV. Euskal Kultur Jardunal-
dien barruan. 20:00etan, Floreaga 
Ikastetxeko On Bosco aretoan.

15, larunbata
• “Urola Gustagarri” ekimenaren 

barruan arkume dastatzea, “La-
txine puzgarria”… 12:00etatik 
13:30ra. Herriko Plazan. 

• Iron What eta Alimaña H.C. tal-
deen kontzertua, 23:00etan, He-
rriko Plazan.

16, igandea.
• Bizkargi Musika Eskolako ikasleen 

eta Iraurgi Abesbatzaren kontzer-
tua, XV. Taldez Talde ekimenaren 
barruan.13:00ean, Kontzejupean.

 
20, osteguna
• Juan Mari Uriarteren hitzaldia,  

XXV. Euskal Kultur Jardunaldien 
barruan. Floreaga Ikastetxeko On 
Bosco aretoan, 20:00etan.

22, larunbata
•  Azkoitia-Azpeitia Maratoi erdia

23, igandea
• Bizkargi Musika Eskolako ikas-

leen kontzertua: folk  instrumen-
tuak eta dantza, XV. Taldez Talde 
ekimenaren barruan.  13:00etan 
Kontzejupean.

26, asteazkena
• Bizenta Mogel Elkarteak an-

tolatuta, hitzaldia. Elkargunean 
15:30ean.

27, osteguna
• Bertso saioa: Amets Arzalluz, An-

doni Egaña, Maialen Lujanbio eta 
Jokin Uranga, XXV. Euskal Kultur 
Jardunaldien barruan. 20:00etan, 
Floreaga Ikastetxeko On Bosco 
aretoan. 

28, ostirala
• Juan Antonio Garmendia Elosegi-

ren omenez ekitaldiak, 18:00etan, 
Intsausti Jauregian:

  - Euskalerriaren Adiskideen Elkar-
tearen (EAE - RSBAP) Boletinaren 
aurkezpena.

 - Juan Antonio Lopez de Ural-
de, Greenpeaceko Presidente 
ohia eta EQUO Berdeak alderdi 
ekologistaren sortzaileak, “EAE-
RSBAPerako Sarrera ikasgaiaren 
irakurketa”.

30, igandea
• Bizkargi Musika Eskolako ikas-

leen kontzertua: Orkestra eta 
Harizko taldea, XV. Taldez Talde 
ekimenaren barruan. 13:00ean, 
Kontzejupean.

    

Apirila

2, asteazkena
• Bizenta Mogel Elkarteak antola-

tuta, hitzaldia. 15:30ean.Elkargu-
nean.

 
5, larunbata
• Alai Batzaren Kantaldi Jaialdia, 

arratsaldean, Baztartxon. 
• Bizenta Mogel Elkarteak antola-

tuta, hitzaldia. 15:30ean, Elkargu-
nean.

11, ostirala
• Bizkargi Musika Eskolako entzu-

naldia, 18:30 Elkargunean. 

12, larunbata
• Azkoitiko duatloia. 15:30ean, He-

rriko Plazatik irtenda.
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