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Baserritar gazteen bila
Lurbide proiektua abian da, 
lehen sektorean lanpostu 
iraunkorrak lortzeko 
helburuarekin 7

Alokairurako 
diru-laguntzak
Etxebizitza alokatzeko 
diru-laguntzak emango dizkie 
gazteei Udalak, 350 euro 
arterakoak  8-9

61 lanpostu berri
Ekintzailetasuna sustatzeko 
planak 35 proiektu lagundu 
eta langabezia murriztea 
ahalbilderatu du 12-13

Martxoaren 8aren haria hainbat ekitaldi antolatu ditu Berdintasun sailak, tartean, ahalduntze ikastaroen 
bigarren ekinaldia. Indarkeria matxistaren aurkako protokoloa ere martxan da iragan hiletik. 10-11 

Berdinetik berdinera



herritarrei erantzunez

artxibategia
Pako-Pako udal artxiboan ikusmiran ari da eta bertan 
aurkitutako dokumentu berezi, bitxi eta kuriosoenak 
ekarriko dizkigu. 

Carmen Querejeta 23 urteko maistra izan da historian 
Azkoitiak izandako aurreneko emakume alkatea. 1933an 

izan zuen kargu hori, modu ez ohikoan hartuta, baina hala 
ere, ondo nabarmen-tzeko izena da. Urte horretako apirilean 

udal hauteskundeak izan ziren eta beste hainbat udalerritan 
bezala, Azkoitian ere udalbatza hautestontzietatik pasa gabe 

eratu zen. Hori, 1907tik indarrean zegoen lege batek ahalbidetzen 
zuen. Baina, II. Errepublikako gobernuak legea indargabetu, haren 

arabera eratutako udalbatzak desegin eta hauteskundeak deitu zituen 
1933ko apirilerako. Bitartean, 1933ko urtarriletik aurrera, Kudeaketa 
Batzordeak ordezkatu zuten udal agintzaritza. Batzordeak 3 kidez osatuta 
zeuden: funtzionarioen, zergapekoen eta langileen ordezkari banarekin. 
Hauek, 23 eta 30 urte bitartekoak ziren, eta lehentasuna gazteenek izango 
zuten gainera. Funtzionarioen artean gazteena izaki, 23 urteko Carmen 
Querejeta maistra ba-tzorderako izendatuko dute; beste bi ordezkariak 
zozketa bidez. Hasieran bokal bezala jardun bazuen ere, lehen unetik 
eraku-tsiko du bere nortasuna: batzordearen eratze egunean probintziako 
gobernadorearen delegatuak karguari uko eginarazteko egin zizkion 
presioak eta mehatxuak irmoki salatu zituen, eta beti eutsi izan zien bere 
iritziei batzordekideen aurkakoak izanagatik ere. Evaristo Alberdi batzordeko 
presidenteak kargua utzi zuen, eta bere ordezko izendatu zuten Carmen 
batzordeko presidente eta alkate. Apirilaren 23ko hauteskundeak arte egon 
zen karguan, eta hain justu, hauteskunde horietan eman ahal izan zuen 
aurrenekoz botoa, Azkoitiko emakume guztiak bezala.
La primera alcaldesa de Azkoitia fue Carmen Querejeta, de 23 años, en 1933.

Azkoitiko lehen emakume alkatea, 1933an
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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

• Aingeru kaleko frontoietan gizon koadrila bat ibiltzen da sarri cricket-ean, 
frontoi handienean hain zuzen. Frontoi horrek, ezker eskubi errepidea eta 
aparkalekuak ditu eta jokatzen duten bakoitzean pilotakadak botatzen 
dituzte alde hauetara. Oraingoz ez da ezer larririk gertatu nik dakidanez, 
baina pilotakadak jaurtitzen jarraitzen badute lehenago edo beranduago 
autoren bati aberia ederren bat egingo diote edo. Gaitzen bat gertatu 
aurretik udaltzainek edo udaletxeko beste ordezkariren batek ezin al die 
esan joko horretarako beste tokiren bat bilatzeko?  

 Oteiza frontoietan Cricketean jokatzen dutenean sortzen diren arriskuez 
jabetu gara gu ere, eta ez zaizu arrazoirik falta: lekua berez ez da egokia joko 
horretarako. Baina herrian ez daukagu joko horretarako azpiegitura egokirik, 
eta hori nola konpondu aztertzen hasi beharko dugu, Cricketeko jokalariek ere 
kirol hori praktikatzeko eskubidea baitute. Leku egokiago hori aurkitu bitartean, 
berriz, dagoenera egokitu beharko dugu. Kalean eta kanpoan jokatzen diren 
kirolekin beti egoten da arrisku puntu bat, Kontzejupean pelotan edo palan 
jokatzen dutenean edo plazan futbolean jokatzen dutenean bezala, eta zerbait 
gertatzen bada, jokatzen ari denarena da erantzukizuna.  

Azkoitiko Udala
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herriko obra eta hobekuntzak - Herri-lanak

2.- San Juan hobetzen

San Juango futbol zelaiko azpiegiturak hobetzeko lanak 
hasi ditu Udalak. Porterien inguruko posteetan babesak jarri 
ditu jada, jokalarien segurtasuna bermatze aldera, eta orain 
harmaila estaltzeko lanak hasiko dituzte aste honetan bertan.  
En el campo de fútbol de San Juan se han puesto protectores 
en los postes cercanos a la portería, y esta semana 
comenzarán las obras para cubrir las gradas.

4.-Basarte

Basarte industrialdea konpontzeko lanak aste honetan 
hasi dira. Gasolindegitik Leandro Talleres arteko errepidea 
konponduko dute, eta baita espaloia ere. Lanak Azkoitiko eta 
Azpeitiko udalek ordainduko dituzte.
Esta semana han comenzado las obras para arreglar la 
carretera y las aceras del polígono Basarte.

5.- Nagusia 3-5eko eskailerak

Irisgarritasuna hobetze aldera, kale Nagusiko 3 eta 5 zenbakien 
artean dauden eskailerak berritzea erabaki du Udalak, eta 
horretarako lanak hasi ditu jada.
Para mejorar la accesibilidad, el Consistorio ha comenzado 
las obras para renovar las escaleras de Nagusia 3-5.

Herrian egindako hobekuntza aipagarrienak

2.-

4.-

5.-

 

3.- Bizkargi kalea

Bizkargi kaleko saneamendua eta espaloia konpontzeko 
lanak hasi ditu jada Udalak. Aste honen hasieran hasi ziren 
eta hilabete inguru irautea espero du. Bitartean, Trino Uria eta 
Ugarte kaleetatik bideratuko da zirkulazioa.
El Consistorio ha comenzado las obras para renovar el sanemiento 
y las aceras de la calle Bizkargi. 

3.-

1.-Komun publikoa

Liburutegi ondoan komun publikoa jartzeko lanak amaitzear 
daude, eta ondo bidean aste gutxiren buruan irekita egotea 
espero du Udalak. Danon Herrixen prozesuan herritarrek hala 
eskatuta erabaki du Udalak komun publiko berria jartzea.
Los nuevos servicios públicos estarán a disposición de la 
ciudadanía en breve.

1.-

5.-
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Eguneko zentroa, Gaztan Eneara

Zapata berriekin bezala dabiltza 
Bizkargi musika eta dantza eskolakoak 
eta herriko bandakoak. Orain hilabete 
lekuz aldatu ziren Musikagune 
berrira, eta azpiegitura berriari neurria 
hartzen ari dira dagoeneko. “Oso oso 
gustura” daudela dio Mari Jose Arregi 
Bizkargiko zuzendariak, eta beste 
horrenbeste diote bandako kideek 
ere, aspalditik zituzten beharrei 
behar bezala erantzuten dioten lekua 
dutelako. Gunea inauguratu zenetik 
buru-belarri dabiltza aldaketa guztiz 
amaitzeko, baina batzuk zein besteak 
normaltasunez ari dira egiten euren 
jarduna toki berrian.
 
Hirugarren hanka falta da, ordea, ora-
indik. Izan ere, Musikaguneak ban-
dakoentzat eta musika eskolarentzat 

toki bana izateaz gain, herriko musika 
taldeentzat beste gune bat ere badu, 
baina hori nola arautu aztertzen ari 
dira orain. Herriko musika taldeetako 
kideekin biltzen ari da Udala, gune 
horren ordutegia, giltzak eta erabilera 
behar bezala arautzeko, horretarako 
dauden hiru gelei ahalik eta etekin 
onena eta egokiena ateratzeko. Da-
goeneko egin dute aurreneko bilera, 
eta araudia laster fi nkatzea aurreikus-
ten dute.
 
Azpiegiturak osatuta, fi losofi ara salto 
egitean dago orain erronka. Izan ere, 
Musikagune berriarekin herriko mu-
sikarien artean sinergiak, sareak eta 
elkarlana sortzea dute amets bertako 
kideek eta Udalak, eta horretarako 
bidea orain hasten da. Ilusioz bete-

ta daude hiru eragileak, hala adierazi 
zuten gunearen inaugurazio egunean, 
eta seguru daude sinergia horiek sor-
tu eta elkarrekin batera hainbat kon-
tu egingo dituztela. Batera sortzeko 
prest daude Azkoitiko musikariak, eta 
horrek emango ditu emaitzak, seguru.

La musika eskola y la banda municipal 
ya se han trasladado al Musikagune 
y están disfruntado de las nuevas 
instalaciones. Ahora sólo falta regular 
el funcionamiento de los locales que 
se han habilitado para los grupos de 
música: ya se ha realizado la primera 
reunión con las/los representantes 
de dichos grupos para acordar la 
normativa, y una vez acordada, los 
grupos podrán empezar a utilizar los 
locales.

Sortzeko prest
Martxan da Musikagunea; behin azpiegiturak inauguratuta, taldeen arteko 
sinergiak sortzen hastea dute orain amets

Musika eskola tokiz aldatuta, Gaztan Eneako eraikina libre gelditu da, eta bertan zer egin aztertzen aritu da Udala 
hainbat herritarrekin batera. Eguneko zentroa erdigunera ekartzeko eskari asko egon da, eta azkenean eta bertara 
ekartzea erabaki du Udalak. “Bai egoiliarrek, bai familiarrek, bai hango langileek, guztiek ikusi dute ondo, eta horre-
gatik egingo dugu aldaketa”, adierazi du Urrategi Alberdi alkateak.

Proiektua egiteko lehiaketa urtarrilean jarri zen martxan, eta dagoeneko jaso dira proposamenak. Orain, udal teknikari 
eta adituak proposamen horiek aztertzen ari da eta datozen asteetan jakinaraziko du zein proiektu onartu duen eta 
nolakoa izango den zentro berria. Proiektuak 117.300 euroko aurrekontua izango du, eta egoitza berriak egun baino 
10 bat lagun gehiago hartzeko aukera izan dezake, 30-40 plazarekin.. 

El Ayuntamiento ha decidido trasladar el centro de día al edifi cio Gaztan Enea. El concurso para elegir el proyecto está a punto 
de fi nalizar y el proyecto elegido será presentado en breve a la ciudadanía.

albistea- Musikagunea
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Azkoitia industria eta zerbitzu sekto-
reetatik bizi da eta lehen sektoreko 
okupazioa populazio aktiboaren %1 
izatera ere ez da heltzen. Horrela, 
mendiak sasiak hartzen dituzten bi-
tartean, egunero herrian jaten diren 
elikagaiak inguruko baserrietatik bai-
no urrutiko esplotazio industrialeta-
tik etortzen dira. Horren aurrean eta 
elikadura burujabetzaren norabidean 
urratsak emateko asmoz, Lurbide 
proiektua jarri du martxan Udalak. 
Bertako ekoizpena bultzatzea, ba-
serritarren erreleboa bermatzea, 
lurra landuz bizimodua atera nahi 
duten gazteei laguntzea eta lehen 
sektorean lanpostu egonkorrak eta 
iraunkorrak sortzea  da xedea.

 Nola sortu zen Lurbide proiektua?
Nekazaritza proiektu berriak martxan 
ipintzeko dauden zailtasunen artean, 
lurrak eskuratzearena da lehenen-
goa. Gipuzkoako Diputazioak behar 
horri erantzuteko udalei zuzendutako 
diru-laguntzak ditu, eta Udalak au-
rreproiektua aurkeztu zuen. Onartua 
egin zioten eta pertsona bat kontra-
tatu du proiektua dinamizatzeko. 

Zein dira helburuak?
Nagusiena nekazaritzan eta abel-
tzaintzan lanpostu berriak eta 
iraunkorrak sortzen lagun-tzea da. 
Baserritarren bataz besteko adina 
oso altua da eta sektorearen irau-

penerako ezinbestekoa da erreleboa 
bermatzea. Izan ere, azken hamarka-
dan baserrien kopurua %45 jaitsi da.

Nori zuzentzen zaio proiektu 
hau?
Batetik, lurra landu eta hortik bizi-
modua atera nahi duten gazteei. Ba-
ratza, ganadua, fruta, eraldatuak… 
lurrarekin lotutako edozein ekoizpen 
proiektu ongietorria izango da. 

Bestetik, lurra behar da, beraz, ne-
kazaritza, abeltzaintza edo fruta-
gintzarako egokiak izan daitezkeen 
lurrak  erabilgarri dituzten baserritar 
zein lur-jabe pribatuak ere behar ditu 
Lurbidek. Alokairu formula ezber-
dinen bitartez, lur horiek landu nahi 
dituzten gazteengana bideratzea da 
helburua, eta horretarako diru parti-
da bat aurreikusita dago.

Proiektuaren helburuak lortzeko, 
agroekologiak eskaintzen dituen 
metodologia parte-hartzaileak erabi-
liko dira eta “talde eragilea” martxan 
dago jadanik. Talde hau, proiektua-
ren dinamizatzaileaz gain, ekoizpen 
proiektuen sustatzaileez eta  elikadu-
ra burujabetzaren alde lana egin nahi 
duten pertsonez osatua dago.

Zer eskaintzen du Lurbidek?
Lurbide proiektuari lurrak eskaini 
nahi dizkioten baserritarrei, egokita-

sun eta erabilgarritasunaren arabera, 
errenta duin bat  eskainiko zaie.
Aurkezten diren ekoizpen proiektuei 
berriz, jarraipena eta aholkularitza es-
kainiko  zaie, eta beste gazteekin ba-
tera eta elkarren babesean, proiektuak 
aurrera ateratzen saiatuko dira; inda-
rrak batuaz bai ekoizpenean eta baita 
salmentan ere aukera gehiago izango 
baitituzte emaitza onak ateratzeko. 

Ekoizpen eredu eta salmenta modu 
berrietan formazioa eskeiniko zaie, 
esperientzia berritzaileetara bisitak 
eginez, merkaturatze bide berriak 
landuz… Baserritar berriak behar 
dira, baina ekoizpen eta salmenta 
bide berriak ere bilatu beharko dira. 

Harremanetarako
Udaletxeko azken solairuan ego-
ten da teknikaria (Pedro Alberdi) 
09:00etatik 14:00etara.
E-posta: lurbideproiektua@gmail.com
Telefonoa: 618 866 179 

Dar un empujón al sector agrario local, 
garantizar el relevo generacional entre 
los baserritas, ayudar a las personas 
jóvenes interesadas en incorporarse a 
la vida del caserío o crear puestos de 
trabajo “estables y sostenibles” en el pri-
mer sector. Son los objetivos de Lurbide; 
proyecto puesto en marcha por el Ayun-
tamiento de Azkoitia. 

albistea- Nekazaritza

Azkoitia elikadura burujabetza bidean



Herri barruko bidegorri sarea, 
herritarrekin
Azkoitiarren ekarpenak jaso eta behin betiko ibilbidea zehazten ari da Udala

Herri barruko bidegorri sarea diseinatzen ari da Udala 
eta ibilbide hori herritarrekin elkarlanean adostu nahi du. 
Izan ere, azken partaidetza prozesuan agertutako eskari 
bat izan herri barruko bidegorri sarea osatzearena, eta 
horri erantzunez hasi da ibilbidea diseinatzen Udala. 
Bidegorri berria herri barruko errepidean txertatuta 
joango da, herri barruan bizikletaz ibili nahi dutenek 
euren tokia izan dezaten.  Azpeititik etorri eta Zumarraga 
aldera doan bidegorriaren osagarria ere izango da.

Horretarako bilera bat egin zuen herritarrekin prestatu 
duen zirriborroa eurei aurkeztu eta euren iritzi, ekarpen 
eta proposamenak jasotzeko. Dozena inguru lagun 
izan ziren bileran, eta bertan egin zituzten aurreneko 
ekarpenak. Besteak beste, bizikletentzat bidegorria 
atontzeaz gain, patinetan ibiltzen direnentzat zerbait 
egiterik ba al dagoen galdetu zuten bertaratutakoek. 

Baina bileran ez ezik, webgune eta buzoi bidez ere jaso 
ditu herritarren ekarpenak Udalak eta bide hauetatik 
beste hamarnaka proposamen jaso ditu. Orain 
proposamen guztiak aztertzen ari dira ofi zina teknikoak, 
behin betiko ibilbidea marraztu eta herritarrekin berriz 
kontrastatzeko. Horretarako azken bilera bat egingo da, 
datozen egunetan, eta bertaratzeko deia egingo zaie 
herritarrei. Behin ibilbide defi nitiboa zehaztuta, bidea 

markatzeko lanak berehalakoan hasiko ditu Udalak, 
udaberrirako amaituta edukitzea nahi du.

Hasierako ibilbide proposamena

El Consistorio está diseñando la red de carriles bici 
para en centro del municipio, y lo está haciendo de la 
mano de la ciudadanía. Ha presentado una propuesta 
del recorrido, y ha recogido las opiniones de las/los 
azkoitiarras. Actualmente está analizando dichas opi-
niones para defi nir el recorrido defi nitivo, y en breve 
presentará el proyecto, para comenzar, a continua-
ción, las labores de marcado. Se espera que la red 
esté dispuesta para primavera.
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albistea - ingurumena

San Martin auzoko etxebizitzak 
erregulatzeko bideari ekin dio Udalak
Auzotarrekin bildu, eraikinak bisitatu eta diagnostikoa egiten ari dira teknikariak 

albistea - hirigintza

Azkoitiko San Martin auzoa 1920ko 
hamarkadan eraiki zen, garai hartako 
eraikuntza motarekin, eta auzo mai-
lako zerbitzu batzuekin. Urte asko 
pasatu dira ordutik, eta etxe horien 
jabeek, euren beharrei erantzunez 
eta ezinbestean, handitu egin behar 
izan dituzte euren eraikinak. Etxe-
jabeen %87ak handitu ditu etxeak, 
baina handitze lan horiek erregulatu 
gabe daude.

Eta horrek hainbat arazo ekarri diz-
kie etxe horietako bizilagunei: han-
ditze lanak erregulatu gabe edukita, 
etxe jabeek ez dute euren jabetza 
erregistratzeko modurik, ondorioz, 
ezin dute etxebizitza osotasunean 
saldu, eta hipoteka egin nahi izanez 
gero, ezin dituzte agregakinak kon-
tuan hartu. Etxea berritu nahi du-
tenek, berriz, ezin dute legez egin, 
egungo araudiak ez duelako uzten, 
eta hori gutxi balitz bezala, istripu 
edo ezbeharren bat izanez gero, 
aseguru etxeek estaldurari buruzko 
arazoak jarri ditzakete.

Horregatik, Udalak etxebizitza ho-

rien egoera erregulatu nahi du, eta 
araudia berritu. Helburuak argiak 
dira: auzoaren itxura mantentzea 
eta jabeen arteko eskubide berdin-
tasuna bermatzea, azken fi nean, 
udalaren araudia aktualizatu eta he-
rritarren etorkizuneko beharrei erant-
zuna ematea. Udalak argi utzi nahi 
du inolaz ere ez duela nahi isunik jarri 
edo zerga gehiago kobratzea.
Erregulazio prozesu horretan au-

rreneko fasea martxan dago jada. 
Auzotarrekin bi bilera egin ditu Uda-
lak eta etxebizitzen egoera zehatza 
ezagutzeko etxez-etxe bisitak eta 
azterketak egin dituzte proiektuaren 
arduradunek. Etxebizitzen hiru laur-
denak bisitatu dituzte jada.

Araudia berritzeak onura garbiak 
ekarriko dizkie San Martin auzoko 
biztanleei: etxearen jabetza osota-
sunean erregistratu ahalko dute, 
batetik, handitze lanik egin ez bai-
na egin nahi dituztenei horretarako 
aukera bermatuko die, eta ezbe-
harren bat gertatuz gero, aseguru 
etxeen berme osoa izango lukete. 
Horregatik, proiektuak parte hartze-
ra gonbidatzen ditu Udalak sanmar-
tindarrak, euren mesederako izango 
delako.

El Ayuntamiento ha comenzado 
el proceso para regularizar las 
viviendas del barrio San Martín. 
Y es que desde que en 1920 se 
construyera ese barrio, la mayoría 
de las casas ha realizado amplia-
ciones sin la debida regulación, 
y actualmente están en situación 
irregular. Personal técnico contra-
tado por el Ayuntamiento ha visi-
tado la mayoría de las casas para 
realizar el diagnostico de la zona 
y actuar en consecuencia, con el 
único objetivo de mejorar la situa-
ción legal de dichas viviendas.

Auzoaren itxura 
mantendu eta etxe 
jabeen arteko eskubide 
berdintasuna bermatu 
nahi du Udalak
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18 eta 35 urte arteko gazteei 
etxebizitzak alokatzeko diru-
laguntzak ematea erabaki du 
Udalak, hiru helburu nagusirekin: 
gazteei heuren emantzipazio bideak 
eta helduen mundura sartzeko 
prozesuan laguntzea, Azkoitian 
alokairuko etxebizitza sustatzea, 
eta irisgarritasun baldintzak beteko 
dituzten alokairuko etxebizitzak 
sustatzea. 

Honako baldintzak bete beharko 
dituzte diru-laguntzak jaso nahi 
dituzten gazteek:

• 18-35 urte bitartean eduki eta ja-
betzan etxebizitzarik ez edukitzea. 

• Diru-laguntza jasoko duen etxe-
bizitzan erroldatuta egotea. 

• Etxe horretako pertsona bat, es-
kaera egiten duen unean,  gu-
txienez 3 urteko antzinatasuna-
rekin eta  etenik gabe Azkoitian 
erroldatuta egotea, edo bestela, 
aurretik, beste noizbaiten, etenik 
gabe 5 urtez udalerrian errolda-
tuta egon izana.

• Diru-laguntzen zenbatekoa 
errentaren arabera finkatuko da: 
hileko errentaren portzentaje bat 

izango da, eskaera bakoitzeko 
hileko hainbat euroko gehie-
nezko muga izango du, eta ge-
hienez 12 hilabeterako emango 
da. Muga hileko 350 eurokoa 
izango da, eta Alde Zaharrean 
dauden etxebizitzak errentan 
hartzen dituztenek laguntza han-
diagoak izango dituzte eta baita 
%65eko ezgaitasuna duten gaz-
teek ere. 

• Eskatzaileak justifikatu beharko 
du Etxebiden izena emanda da-
goela.

• Etxebizitzek ere baldintza batzuk 
bete beharko dituzte: bizigarrita-
sun baimena edukitzea eta gu-
txieneko bizigarritasun baldintzak 
betetzea. 
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Diru sarreren araberakoak izango dira, eta gehienez hilean 350 eurokoak

Alde zaharreko 
etxebizitzak alokatzen 
dituztenek laguntza 
handiagoa izango dute
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Laguntzen zenbatekoa, diru-sarreren arabera

Behin ordenantza onartuta, ohiko 
bidea egingo du orain arauak. Es-
posizio publikoan dago jada, baina 
Gipuzkoako Boletin Ofi zialean eta 
baita udal webgunean ere, nahi due-
nak alegazioak egiteko,  eta behin 
alegazioetarako epea amaitua, aha-
lik eta azkarren tramitatzen saiatuko 
da Udala. Hori egin bezain pronto 
jakinaraziko du noiztik aurrera, non 
eta nola eskatu behar diren laguntza 
horiek. Izen ematea apirilean zabal-
du eta laguntzak uztailean ematea 
aurreikusi du Udalak.

Etxebizitza eskubidea bermatzeko 
Udala hartzen ari den  neurrien artean 
beste pauso garrantzitsu bat da hau. 

Laguntza hauek emateko 60.000€ 
jarri ditu Udalak, eta aurretik, alokai-
ru soziala bultzatzeko beste 70.000 
euro jarri zituen, etxebizitza hutsak 
alokairu sozialera bideratzeko obrak 
egiteko diru-laguntzatan.  Azken la-
guntza horiek hiru motatakoak dira:
• Alokairura ateratzeko beharrezko 
obrak egiteko diru-laguntzak.
• Efi zientzia energetikoa lortzeko 
diru-laguntzak. 
• Obrak egiteatik ordaindu beharre-
ko zergan diru-laguntza. Laguntza 
horiek bono moduan emango dira, 
herriko negozio eta dendetan era-
biltzeko bonoak. Horrekin herriko 
merkataritza indartzea ere nahi da.
Laguntza hauek Eusko Jaurlaritza-

ren Biziguen eta Asap programeta-
ra bideratzen diren etxebizitzentzat 
izango dira, eta dagoeneko zabalik 
dago eskatzeko epea.

El Ayuntamiento ha aprobado una 
linea de subvenciones para fomen-
tar el alquiler de viviendas entre las 
personas jóvenes del municipio. Se 
trata de ayudas económicas para 
personas entre de 18 y 35 años, en 
función de su renta, y con un máxi-
mo de 350 euros al mes. Por otro 
lado, ya se pueden solicitar las ayu-
das que el Consistorio ofrece para 
realizar obras en aquellas viviendas 
que se quieran destinar al alquiler 
social.

Diru sarrerak 
eurotan 

Diru
laguntzaren 

% 

Gehienezko
diru-laguntza 

Gehienezko
diru-laguntza, 

Alde 
Zaharrean

Gehienezko 
laguntza, 

%65eko edo 
gehiagoko 

desgaitasuna-
rekin

Gehienezko 
laguntza, 

%65eko edo 
gehiagoko 

desgaitasuna-
rekin, Alde 
Zaharrean

25.000,01 eta 
27.000,00 €

bitartean 
% 15 75 € 125 € 125 € 175 € 

23.000,01 eta 
25.000,00 €

bitartean 
% 20 100 € 150 € 150 € 200 € 

21.000,01 eta 
23.000,00 €

bitartean 
% 30 150 € 200 € 200 € 250 € 

19.000,01 eta 
21.000,00 € 

bitartean 
% 40 200 € 250 € 250 € 300 € 

19.000,00 € 
arte

% 50 250 € 300 € 300 € 350 €



Indarkeria matxista jasandako 
emakumeei arreta egokiagoa 
emateko protokoloa martxan da 
Azkoitian. Abenduko plenoan onartu 
zuten dokumentua, eta urtarrilaren 
29an berarekin bat egin eta sinatu 
zuten gaiaren inguruan lan egiten 
dute eragile guztiek. Honakoak 
dira sinatzaileak: Udaleko Gizarte 
Zerbitzuak, Ertzaintza, Azkoitiko 
Osasun Etxea eta herriko ikastetxeak, 
eta guztietako ordezkariek sinatu 
dute dokumentua. Eragile guzti 
horiek bat etorri dira  arazo sozial 
horri aurre egiteko elkarlana eta gisa 
honetako erremintak beharrezkoak 
direla esaterakoan, eta bide horretan 
lanean segitzeko konpromisoa 
erakutsi dute.

Baina zer da, zehazki, indarkeria 
matxista jasandako emakumeen 
arretarako protokoloa?
Emakumeen aurkako indarkeriari 
aurre egiteko Azkoitian dauden 
zerbitzu eta baliabideak hobetu 
eta sendotzeko eta ibilbide 
asistentzialean parte hartzen duten 
eragileen arteko koordinazioa 
errazteko sortutako dokumentua 
da. Indarkeria kasu horietan zentro 
bakoitzak nola jokatu jasotzen du, 
prozedurak zehazten ditu, ahalik 
eta zerbitzu egokien eta hoberena 
eskaintzeko.

Protokoloaren lanketarako Azkoitian 
genero indarkeria eta sexu erasoen 
biktima izan diren emakumeen arre-
tarako eskainitako zerbitzuen ingu-
ruko diagnostiko bat egin da,  dau-
den zerbitzu desberdinak ezagutu, 
beraien arteko koordinazioa nolakoa 
den ikusi eta ematen den arretak izan 
ditzakeen hutsuneak identifi katzeko. 
Ondoren protokoloa bera diseinatu, 
eragile ezberdinen ekarpenekin.

Diagnostiko eta protokoloaz gain, 
indarkeria matxistaren aurka 
Azkoitiko Udalak jarraitu beharreko 
lan ildo nagusiak biltzen dituen 
ekintza plan xume bat ere landu 
da eta herritarren parte hartzea 
bermatzeko eta eztabaida soziala 
bultzatzeko baliagarriak izan 
daitezkeen espazioak identifi katu eta 
espazio berriak sortzeko pausoak 
ere eman dira.

El Ayuntamiento de Azkoitia, la 
Ertzaintza, el centro de Salud de 
Azkoitia y los centros escolares del 
municipio han fi rmado un protocolo 
de actuación ante casos de violencia 
machista.
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Martxoaren 8a Emakumeen nazioar-
teko eguna da eta horren harira, eki-
men eta aldarrikapen ugari egingo 
dira mundu osoan zehar. Baina egun 
bateko aldarriaz haratago, berdin-
tasuna eguneroko erronka dela argi 
dauka Azkoitiko Emakumeen ma-
haiak, eta hori gogoan antolatu ditu 
aurtengo ekimenak: ‘Berdintasuna, 
eguneroko erronka: pentsatu, mugitu 
ekin!’, lema hori aukeratu du aurten-
gorako eta ugari izango dira egingo 
diren ekimenak.

Esaterako, hil honetan eta martxoan 
‘Adierazpen guneak’ antolatu dituz-
te Artxamendi topalekuan, gaztee-
kin berdintasunaren gaia lantzeko. 
Besteak beste, txapak, irudiak eta 
kolaxak egingo dituzte, eta egindako 
lanekin erakusketa jarriko dute gero. 
Horrez gain, martxoaren 6an bazka-
ri autogestionatua eta DJ Kortarekin 
dantzaldia egongo da Elkargunean, 
eta martxoaren 8an bertan elkarre-
taratzea eta kale ekintzak ere egon-
go dira. Martxoaren 1ean Donostian 
jokatuko den Lilatoi lasterketan parte 
hartu nahi dutenentzat autobusa ere 
jarri du Udalak. Egitaraua guztiz itxi 
gabe dago, baina egongo da non eta 
zer aldarrikatu.

Horiez gain, eta udazkeneko 
esperientzia baliatuz, emakumeak 
ahalduntzeko ikastaro gehiago ere 
antolatu ditu Udalak, Berdintasun 
sailetik. Bost ikastaro izango dira, 
guztiak ere helburu jakin batekin: 
emakumeen autoestimua indartzea, 
objetu izatetik subjetu izatera pasatzea, 
eta emakume izateagatik sufritzen den 
diskriminazioari buruzko kontzientzia 
hartzea. Ikastaroak adin guztietako 
emakumeei zuzenduta daude, eta 
martxoan hasiko dira. Interesatuek 

berdintasun sailera jo behar dute izena 
emateko: 
berdintasuna@azkoitia.eus, 
943 54 20 14, edo udaletxeko 
aurreneko solairuan.

Hona ikastaroen zerrenda: 
• Emakumeen kultur aniztasun gunea. 
• Ekin feminismoari.
• Norbere garapena.

• Bideogintza tailerra.

• Sendabelarrak eta sendagai 
naturalak II. 

El departamento de Igualdad ha organizado 
multitud de actos entorno al 8 de Marzo, 
Día Internacional de las Mujereres. El lema 
de este día es: “La igualdad, un reto diario: 
piensa, muévete, actúa!”, y habrá entre 
otros, talleres con las personas jóvenes, 
cursos de empoderamiento, comida, 
tertulias y cine.
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Indarkeria matxistaren aurkako protokoloa

Berdintasuna eguneroko erronka gisa 
aldarrikatzeko, ekintza ugari antolatu ditu 
Emakumeen mahaiak Martxoaren 8aren harira. 

Emakumeak 
ahalduntzeko beste bost 
ikastaro antolatu ditu 
Berdintasun sailak

Udalak, Ertzaintzak, 
Osasun etxeak eta 
herriko ikastetxeek 
sinatu dute dokumentua

Berdintasuna
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Iraurgi Berritzenen bidez, Azkoitiko 
eta Azpeitiko udalek 150.000 euro 
bideratu zituzten iaz ekintzailetasuna 
sustatzeko, eta egitasmo horrek 
eman ditu aurreneko fruituak: diru-
laguntza horri esker 61 lanpostu zuzen 
sortu dira bi herriotan, eta zeharkako 
gehiago ere bai. Guztira 38 eskaera 
jaso ditu garapen agentziak, eta 
horietatik 35i eman dizkie laguntzak, 
2.000 euro eta 43.000 euro artekoak. 
Laguntzarik gabe hiru proiektu soilik 
gelditu dira, oinarrizko baldintzak 
betetzen ez zituztelako.  

Hiru lerrotan eman dira laguntzak: 
batetik, edozein izaera juridikopean 
sortutako enpresak eratzeko, bestetik, 
gizarte ekonomiako enpresak 
martxan jartzeko, (lan elkartuko 
kooperatibak edo lurraren ustiapen 
komunitariorako kooperatiba edo lan 
sozietateak...), eta azkenik, izaera 
estrategikoa edo berritzailea duten 
enpresak sortzeko laguntzak.

Bailarako egoera ekonomiko latzari 
aurre egiteko asmoz erabaki zuten 

bi udalek neurriak hartzea: “Udalok 
eskumen gutxi ditugu alor honetan, 
eta bi aukera genituen; Jaurlaritzari 
begira gelditu, edo arriskatu eta 
geure kabuz zerbait egin”, azaldu 
dute. Bigarren aukeraren aldeko 
apustua egin dute, eta bide 
horretan emandako pausu bat izan 
dira laguntza hauek, banakako 
lanpostuak sortzearen aldeko 
pausua. 

Emaitzarekin oso gustura daude, eta 
horregatik, aurten ere beste 150.000 
euro jarriko dituzte gisa honetako 
diru-laguntzak bideratzeko. Oinarriak 
lantzen ari dira, eta behin hori 
erabakita, berehalakoan egingo dute 
deialdia. “Langabeziari aurre egitea da 
gure lehentasuna, eta bide horretan 

lanean jarraituko dugu hemendik 
aurrera ere, gure esku dagoen guztia 
eginez”. 

Besteak beste, ekintzailetasuna 
indartzearekin batera, enplegu 
orientazio zentroak jarri dituzte 
martxan, turismo eta lehen sektoreak 
sendotzeko ahalegin bereziak 
egiten ari dira, eta beste hainbat 
programa ere ari dira lantzen Iraurgi 
Berritzenen bidez. Informazio guztia: 
iraurgiberritzen.eus helbidean edo 
943 85 11 00 telefonoan.

El año pasado, los ayuntamientos de 
Azkoitia y Azpeitia pusieron en marcha una 
línea de subvenciones de 150.000 euros 
para impulsar el emprendizaje y la creación 
de nuevas empresas. Se presentaron 38 
proyectos, y 35 de ellas recibieron ayudas 
entre 2.000 y 43.000 euros. Gracias a 
ello, se han creado 61 puestos de trabajo 
directos nuevos. Satisfechos con el 
resultado, los dos consistorios repetirán 
la experiencia y destinarán otros 150.000 
euros este año. La nueva convocatoria se 
presentará en breve.

  Ekintzailetasunaren sustapen 
planari esker 61 lanpostu berri 
sortu dira eskualdean

38 proiektuk eskatu 
dituzte laguntzak eta 35i 
eman zaizkie, guztira 
150.000 euro

Azkoitiko eta Azpeitiko alkateak, laguntzen inguruko informazioa ematen.

albistea - Sozio-ekonomia

Zer eskaintzen du?

• Zu laguntzeko prest dagoen Lan orientazioko teknikaria.

• Ordenagailuak, Internetera sartzeko konexioarekin.

• Informazio - panelak:

Lan eta prestakuntza eskaintzak, lan eskaintza publikoak eta prentsan argitaratutakoak, enpresen 
zerrendak, lan-merkatuari buruzko dokumentazioa eta abar.

• Banakako Orientazioa:
• Lanbideren eskaera berritzea, klabeen eskaera eta abar.
• Curriculuma eta gutuna.
• Lan elkarrizketa prestatzea.
• Lan-bilaketa aktiboa.
• Gizarte trebetasunak/ Komunikazioa.

• Talde Ekintzak:
• Zure helburu profesionala zehazteko tailerra. 
• Eskualdeko baliabideen tailerra.                                              
• Linkedin, Twiter eta hainbat sare ezberdinen tailerrak. 
• Hautaproben tailerra.
• Gizarte trebetasunak/ Komunikazioaren tailerra.
• Informazio, motibazio eta autoenplegurako Tailerra.

     Tailer hauek 3 orduko iraupena izaten dute eta ostegun arratsaldetan izaten dira.

Nori zuzenduta dago?
• Langabetuei, zentzu zabalean.

• Langabezian erortzeko arriskuan edo enplegua hobetu nahian ari diren langileei.

• Aktiboak izan daitezkeen pertsonei.

• Eta oro har, lan egiteko adina duen eta, edozein egoeretan egonik ere, enplegua  modu aktiboan   
   bilatzeko interesa duen edonori.

Kontaktatzeko:
Bizenta Mogel, 6. 20720. Azkoitia. : 943 08 34 69

Ordutegia:
Astearte eta ostegunetan 09:00 - 13:30 /15:30 - 18:00

Iraurgi Berritzen, en colaboración con Lanbide, ofrece servicios de empleo y orientación a los 
habitantes de la comarca. Más información: Bizenta Mogel, 6. 20720. Azkoitia. : 943 08 34 69
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Enplegu 
Zentroa

• Norberak erabiltzeko eremua.
• Enplegua bilatzeko baliabideak.
• Banakako arreta.



• Inaziotar bidea: Turismo espi-
rituala, naturakoa eta  kultura-
la batzen ditu, 1522an Loiolako 
Inaziok Azpeitia eta Manresa bi-
tartean egin zuen erromesaldian 
oinarritutako ibilbide honek. Bi-
dea igarotzen den eskualdeen 
garapen turistiko eta ekonomiko-
rako duen potentzialaz ohartu-
rik, Eusko Jaurlaritzatzen turismo 
estrategian leku berezia du aur-
tengoan.

• Euskadi Gastronomika. Enogas-
tronomiako atalean ere izan da bai-
larako eskaintza,  Euskadi Gastro-
nomika markaren babesean. Ber-
tan, aurkeztu berri den Urola Erdiko 
Enogastronomiako Produktu kluba-
ren bidez, eskualdeko 10 enpresen  
eskaintza eta Urola Gustagarri beze-
lako ekimenak sustatu dira.

Izan ere, Urola Erdia eskualdeak 
Euskadi Gastronomika, klubarekin 
bat egin zuen urtarrilean. Euskadi 

Gastronomika, Eusko Jaurlaritzak 
Basquetourren bidez, Euskadi 
munduko jomuga turistiko 
gastronomikoen artean erreferente 
bihurtzeko abian jarri duen ekimena 
da, eta aldi berean jomuga 
gastronomiko bezala sustatzeko 
erabiltzen duen Marka Turistikoa. 
Gure eskualdean, honako hauek dira 
klubean sartzeko irizpideak bete eta 
parte hartzera pasa diren enpresak:

Laja Jatetxea, Azkoitia
Joseba Jatetxea, Azkoitia
Kiruri Jatetxea, Azpeitia
Mikel Uria Jatetxea, Azpeitia
Larrañaga Hotel-Jatetxea, Azpeitia
Jai Alai Jatetxea, Azpeitia
Egaña Gozotegia, Azpeitia
Añota Sagardotegi – Jatetxea, Azpeitia
Beizama Bizia Kooperatiba, Beizama
Aranburu Jatetxe-Landetxea, Aizarna-Zestoa.

• Euskadiko Bide berdeak – Urola. 
Natur Turismoaren mostradorean, 
parke natural eta geoparkearekin 
batera, Euskadiko Bide Berdeak 
publikazioa berria sustatu da, 

eta bertan Azpeitia – Zumarraga 
Urolako bide berdeak bere lekua 
izan du.

• Txoko propioa Gipuzkoa barneal-
deko mostradorean. Gipuzkoako 
lurraldeak bere mostradorea izan du, 
eta gainontzeko eskualdeekin batera 
gure eskualdeko eskaintza turistikoak 
bere lekua izan du, goian aipatu di-
ren atalez aparte. Ala nola museoak 
(Trenaren Museoa, Ekainberri, Lili), 
espazio eta baliabide naturalak, alo-
jamendu eta jatetxeak e.a.

La oferta turística de la comarca ha 
estado presente en la Feria Internacional 
de Turismo Fitur, de la mano de Iraurgi 
Berritzen. Entre los productos turístico 
mostrados en dicha feria destacan, el 
Camino Ignaciano, Euskadi Gastronómica, 
las vías verdes de la zona, y la oferta dentro 
del turismo de interior de Gipuzkoa. Más de 
200.000 personas han asistido a la edición 
de Fitur de este año, de la cuales 120.000 
eran profesionales del sector del turismo.
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Fitur nazioarteko turismo azoka egin berri da Madrilen (Espainia), eta Urola bailarako turismo 
eskaintzak presentzia berezia izan du bertan. Turismo azoka horretan 165 herrialdek eta  9.107 
enpresa eta erakundek hartu dute parte, eta 200.000 bisitaritik gora izan dira bertan, horietatik 
120.000 sektoreko profesionalak, eta ugari izan dira gure bazterrak ezagutzeko interesa agertu 
dutenak. Honako eskaintza eman du Urolak Fiturrera.

Gure bazterrak, munduan ikusgai .com,
bertako dendariak on-line

albistea - Sozio-ekonomia

Abenduaz geroztik martxan da He-
menbuy.com, Azkoitiko eta Azpeitiko 
dendarien on line denda. Arropa eta 
oinetako dendak, harategiak, fruta-
tegiak, lora dendak, optikak, ortope-
dia eta fi sioterapia zentroak... mota 
guztietako saltokiek dituzte salgai eu-
ren produktuak bertan, guztira milaka 
produktu eta zerbitzu. 

Azkoitiko eta Azpeitiko udalek sustatu 
dute plataforma hau, merkatari txi-
kiei Internet bidez salmentak egiteko 
aukera eskaintzen dielako, sektorea-
ren baliabideak indartuz. Denda bir-
tualaren teknologia baliatu dute uda-
lek, Elkarmedia enpresak horretarako 
apropos sortu duen teknologia erabil-
terrezaren bitartez.

Bi hutsuneri erantzuna ematera da-
tor Hemenbuy.com. Batetik, herriko 
merkatari txikiek ez zuten baliabide 
nahiko Internet bidez zerbitzuak es-
kaintzeko eta beraz kontsumitzaileek 

ez zuten herriko txikizkako merkatariei 
kanal honen bitartez euren produktuak 
erosteko aukerarik.

Bestetik, internet bidez hain ohikoak 
diren produktuak erosteaz gain, arropa 
edota gailu elektronikoak esaterako, 
egunerokoan behar diren produktuak 
erosteko eskaintza oso laburra zen. 
Besteak beste, kontsumitzaileei elika-
dura beharrak nahiz garbiketarako be-
harrezko diren produktuen salerosketa 
erraztuko duen plataforma baten be-
harra identifi katu zen.

Plataformak internet bidezko beste zen-
bait salmenta gunek ez dituen hainbat 
abantaila eskaintzen dizkio kontsumit-
zaileari: bere eskualdeko merkatarien 
produktuak erostea ahalbideratzen du 
ordutegi nahiz jaiegunen mugak alde 
batera utziz; erosleek euren erosketa 
otarra denda ezberdinetako produk-
tuekin osatzeko aukera eskaintzen du, 
saio bakar batean; eta webguneak 

erosketak egiteko berme eta segurta-
sun osoa eskaintzen du.

Dagoeneko merkatari ugarik eskegi 
dute euren eskaintza web orrian. Era 
guztietako produktu eta zerbitzu ez-
berdinak eskaintzen dituzte eta guztira 
milaka produktu eta zerbitzu aurki dit-
zakete bertan kontsumitzaileek. 

Baina proiektua ez dago itxita eta  
merkatari gehiago gehitzea espero da 
egitasmora. Azkoitia-Azpeitiko merka-
tariek Hemenbuy! egitasmoan izena 
eman eta bertan parte hartzea na-
hi izanez gero Elkarmedia enpresak 
Azkoitian dituen bulegoetara jo edota 
ondorengo telefono zenbakietara dei 
dezake: 943 85 08 74 / 636 298 529. 
Bestalde, info@hemenbuy.com posta 
elektronikora idatziz kontaktatu daiteke 
egitasmoaren arduradunekin.

Hemenbuy.com es la nueva plataforma on-line 
del pequeño comercio de Azkoitia y Azpeitia.

Azkoitiko eta Azpeitiko merkatariek web orri bat sortu dute, euren produktuak internet bidez saltzeko

15

Erreklamazio gehiago eta kontsulta gutxiago

Azkoitiko eta Azpeitiko kontsumitzaileen 
informaziorako bulegoak 2013an 
baino 30 erreklamazio gehiago 
tramitatu zituen iaz, 201 hain justu; 
herritarrek egindako kontsultak, berriz, 
gutxitu egin ziren, eta 2013an baino 
37 gutxiago jaso zituen. Guztira 487 
kontsulta eta 201 erreklamazio bideratu 
zituen iaz. Azken urteetan gertatu 
bezala, telefoniaren arloan egindako 
erreklamazioak igo dira gehien, 20 
gehiago tramitatu baitira, eta gainerako 
zazpiak akademiak, zerbitzu juridikoak 
eta beste alor batzuetakoa izan 
dira. Kontsulta kopuruaren jaitsierari 
dagokionez, bi alor nabarmendu ditute 
bulegoko arduradunek; batetik, banku 
zerbitzuetakoak jaitsi dira batik bat, 

orain bi urte nabarmen igo baitziren 
horiek, eta bestetik, etxebizitzen 
arloan jaitsi dira, hain justu etxebizitza 
gutxiago erosi direlako.
Hemen datu zehatzak:
• Telefonia: 118 erreklamazio eta 121 

kontsulta bideratu ditu bulegoak. 
Fakturazio desadostasunak, SMS 
preminak, zigorrak eta deskontuak 
izan dira bideratutako gai gehienak.

• Elektrizitatea/gasa: 46 erreklama-
zio eta 99 kontsulta bideratu dira. 
Kontratuan adierazitako epea baino 
lehenago beste konpainia batera al-
datzeagatik kobratutako zigorraga-
tik, eta kontratatutako gehigarrizko 
zerbitzuen desadostasunagatik izan 
dira gehienak.

• Komertzioa: alor honetan 19 
erreklamazio eta 66 kontsulta 
bideratu ditu udal bulegoak, gehienak 
Internet bidez egindako erosketen 
ingurukoak.

• Administrazio publikoa: Errekla-
mazio bat eta 38 kontsulta bideratu 
ditu udal bulegoak alor honetan. 
Enpresa pribatuek kudeatutako zer-
bitzu teknikoen ingurukoak izan dira 
guztiak.

• Banketxeak: 31 kontsulta bideratu 
dira. Komisio igoerak, txartelak, eta 
hipotekarekin lotutako aseguruen 
ingurukoak gehienak.

La ofi cina municipal de información al/la 
consumidora municipal ha tramitado 487 
consultas y 201 reclamaciones en el 2014.

Kontsumitzaileen informaziorako udal bulegoak 487 kontsulta eta 201 erreklamazio bideratu zituen iaz



Hondakinak biltzeko sistema mis-
toaren inguruko herri galdeketa egin 
zen urtarrilaren 25ean eta  bozka 
eskubidea zuten herritarren %35,7k 
parte hartu zuen, guztira 3.307 he-
rritarrek. ‘Egokia ikusten al duzu 
hondakinak biltzeko Udalak mar-
txan jarri duen sistema mistoa?’ 
izan zen galdera, eta 1.774 lagunek 
ezezkoa erantzun zuten, eta 1.523k 
baiezkoa. 

Emaitza hori bere egingo zitue-
la adierazi zuen Udalak, eta datu 
guztiak Hondakinen Mahaiko jarrai-
pen batzordera eramango zituela, 
emai-tzak han aztertu eta zein neurri 
hartu ere bertan adosteko.  Hila-
bete igaro da ordutik eta egunotan 
egingo du aurreneko bilera Honda-
kinen Mahaiko jarraipen batzordeak. 
Udalean ordezkaritza duten alderdi 
guztiak, Zero zabor eta Atez ate-
koaren kontrako plataforma daude 
deituta bilera horretara. Erabakiren 
hartu bezain pronto jakinaraziko zaie 
herritarrei.
 
La comisión de seguimiento del sis-
tema de recogida de residuos se 
reunirá estos días para valorar los 
resultados de la consulta popular.

Herrixenen 
txartel berria, 
abantaila 
gehiagorekin

TASA ETA ZERGEN BILKETA EGUTEGIA
CALENDARIO DE COBRO DE TASA E IMPUESTOS

Udalak eta Herrixen merkatarien 
elkarteak ‘Herrixen’ kreditu txartel be-
rria aurkeztu dute. Nafarroako Rural 
Kutxa bidez kudeatuko dute txartel 
hori eta hainbat abantaila ditu, bai he-
rritarrentzat eta baita herriko merkata-
ri txiki eta jatetxeetan ere:

• Doakoa da.
• 3 hilabetean ordaintzeko aukera es-

kaintzen du, interesik gabe.
• Munduko edozein tokitan erabili dai-

teke, bai ordaintzeko eta baita dirua 
ateratzeko ere.

• Erabiltzeko ez dago Nafarroako Ru-
ral Kutxako bezero izan beharrik.

• Erosleak deskontuak, puntuak, eros-
keta baleak, sariak, gasolindegietan 
beherapenak... izango ditu.

• Elkargunera eta liburutegira sartze-
ko aukera eskaintzen du eta Uda-
lari ordainketa jakin batzuk egiteko 
aukera ere bai.

Herrixen elkarteko kide diren den-
dari eta jatetxe txikiei, berriz, euren 
lehiakortasuna hobetzen lagunduko 

die, kostuak gutxituta, eskaintzak 
egiteko aukera handiagoak edukita, 
eta irudia eta komunikazio ikuspe-
gia sendotuta. Horrez gain, bezeoari 
zerbitzu hobea ematen lagunduko 
die, eskaintza eta beherapenekin, eta 
epe luzerako fi delizaziorako aukerak 
emango dizkie.

Horregatik erabaki du Udalak proiektu 
hau babestea, “herriko merkataritza 
eta ostalaritza sustatu eta laguntze-
ko balioko duelako, eta aldi berean, 
herritarrei abantailak eskainiko dizkie-
telako”.

Txartela dagoeneko eskuragarri 
dago, eta interesatuek honako tokie-
tan eskatu behar dute: Elkargunean 
Herrixen elkarteko kide diren saltoki 
eta jatetxeetan eta Nafarroako Rural 
Kutxaren bulegoan.

Herrixen y el Ayuntamiento han sacado 
la tarjeta de crédito ‘Herrixen’ con nume-
rosas ventajas tanto para las/los clientes 
como para el pequeño comercio.  

2015eko ibilgailuen  gaineko udal zerga
Impuesto municipal de circulación de vehículos

Ondasun higiezinen gaineko zerga landalurra,
eta ondasun higiezinen gaineko zerga hiritarra 2015
Impuesto sobre bienes inmuebles rústica y urbana 2015

Beladoreen okupazioa 2015
Ocupación de veladores 2015

J.E.Z. gaineko zerga 2015
Impuesto sobre actividades económicas 2015

2015eko ibilgailuen sarrera, lurrazpiko okupazioa, kanonak 
Entrada de vehículos 2015, ocupación subsuelo, cánones

Galdeketaren 
emaitzak biltzeko 
aurreneko bilera

16

Laburrak

Martxoak 2-apirilak 17 (domizializatuak, martxoak 23)
2 marzo-17 abril (domicializados, 17 de marzo)

Maiatzak 15-ekainak 30
(domizializatuak, ekainak 18)
5 Mayo-30 junio (domicializados, 18 de junio)

Ekainak 15-uztailak 15 (domizializatuak: uztailak 2)
15 de junio-15 de julio (domicializados, 2 de julio)

Urriak 1- azaroak 10 (domizializatuak: urriak 16)
1 Octubre- 10 Noviembre (Domicializados: 16 de octubre)

Azaroak 2- abenduak 2  (domizializatuak: azaroak 20)
2 Noviembre-2 diciembre (domicializados: 20 de noviembre)

Laburrak
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‘Hezurren egia’ proiektuaren barruan, 
bailarako aurre-historia ezagutzeko 
saioa egingo zen otsailaren 20an 
Elkargunean. Jesus Tapia Aranzadiko 
arkeologoak zuzenduta, Miriam Cubas 
eta Sonia San Jose erakunde bereko 
arkeologoek Neolitikoaren hasiera 
Urolan nolakoa izan zen aztertu zuten 
aurrena, eta Urolako lehen herrixken 
inguruan aritu ziren gero. Helburua 
argia zen; geure prehistoria hobeto eta 
gehiago ezagutzea. 

Aurrekontu parte-hartzaileetan hala 
erabakita jarri du martxan “Hezurren 
egia” proiektua Gipuzkoako Foru Al-
dundiak. 30.000 euro bideratu ditu 
eskualdeko historia berreskuratzeko 
plangintza egitera. Azkoitiko, Azpei-
tiko, Zestoako, Beizamako eta Errezil-
go udalek hartu dute parte proiektuan, 

eta bidelagun izan dituzte, besteak 
beste, aurten 50 urte betetzen dituen 
Antxieta Arkeologia Taldeko kideak 
eta Aranzadiko arkeologo Jesus Ta-
pia. Proiektuaren sustatzaileen ara-
bera, “zientzialariek egiaztatutako 
aurkikuntza ugariei eta baliotsuei es-
ker, Urola bailararen historia berreraiki 
dezakegu, duela 300.000 urtetik gaur 
egunera”.

Proiektua hiru fasetan garatuko da: au-
rreneko honetan hitzaldiak eman dira 
eta informazio banatu da etxez etxe, 
eta hemendik aurrera, epe luzera eragi-
leen arteko elkarlana eta sarea osatzea 
izango da helburua.

El proyecto ‘Hezurren egia’ está en 
marcha, con el objetivo de recuperar la 
prehistoria de la comarca.

Gure aurre-historia ezagutzeko

Betiko izpiritua, 
irudi berritua

Azkoitia-Azpeitia Maratoi Erdia eta 
lasterketa herrikoia martxoaren 28an 
jokatuko dira eta aurtengo edizioa 
itxura berrituta dator: lasterketari 
irudi korporatiboa aldatu diote anto-
latzaileek, “lasterketaren mailarekin 
bat datorren” irudia eta komunikazio 
euskarriak izateko. Kirol ekitaldiaren 
komunikazio ikuspegia ere aldatu 
dute aurtengoan, eta Interneten zein 
sare sozialetan presentzia izango 
dutela adierazi dute antolatzaileek. 
Aldaketa nabarmenena, ordea, las-
terketaren logoarena izan da; Diego 
Garciaren “espirituan” oinarritutako 
logo “indartsua” eta “abenturazalea” 
egin dute. Dagoeneko eman daiteke 
izena Internet bidez www.azkoitia-
azpeitia.com webgunean. 

La inscripción del medio maratón 
Azkoitia-Azpeitia ya está abierta en 
la web www.azkoitia-azpeitia.com. 
Se correrá el 28 de marzo.

ALDALUR GIZONEZKOEN JANTZIAK
ARANBARRI DROGERIA
ARKUPE TABERNA
ARROSPIDE OINETAKOAK
ATERPE TABERNA
AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA S.L.
AZKOITIKO SORTU
AZKOITIKO EAJ-PNV
AZKOITIKO GURUTZE GORRIA
BIHARKO GIPUZKOA S.L.
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



Euriak eutsi egin zion inauteri 
ostiral arratsaldean, eta aspaldiko 
partez kalejira egiteko moduan 
izan ziren Azkoitiko umeak. Herriko 
ikastetxeetatik abiatuta, kalez kale 
ibili ziren kolore eta itxura guztietako 
mozorroak erakutsi eta giroa 
alaitzen. Tanta bakan batzuk erori 
baziren ere, horrek ez zuen festa 

zapuztu, eta herriko plazan elkartu 
ziren guztiak, bertan meriendatu 
eta Eganekin dantza egitera. 
Dantza zaleek bereziki disfrutatu 
zuten emanaldiarekin, Eganekoekin 
oholtza gainera igo eta gerria 
mugitzeko aukera izan baitzuten. 
Hemen dituzue inauterietako 
argazki batzuk.
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iruditan- Inauteriak

Al fi nal no llovió y las/los niñas/
os azkoitiarras pudieron desfi lar 
el viernes carnaval. Centenares 
de criaturas recorrieron las 
calles del municipio y disfrutaron 
de la merienda y el concierto de 
Egan en la plaza mayor. Aquí 
tenéis algunas fotografías de 
esa tarde. 

Argazkiak: Azkoitiko udala eta Urola Kostako Hitza

Kolorez 
Eguraldiak eguraldi, umorez joan dira karnabalak 

Otsaila
27, ostirala
• Zine foruma: “20.000 Días en la 

tierra” fi lma. 22:00etan, Baztartxo 
antzokian. 

• ‘Eraiki zure zelula’ umeentzako 
tailer zientifi koa. 8-12 urte arteko 
haurrentzat, liburutegian. Bi 
txandat, 18:15ean eta 19:15ean. 

28 larunbata
• Munduko jolasen aurreneko 

saioa. 17:30ean, Elkarguneko 
Oteiza aretoan.

Otsailak 28-martxoak 2
• Zinea: ‘La isla minima’ fi lma, 

ohiko ordutegian, Baztartxon.

Martxoa
1, igandea
• ‘Arrastoak’ antzezlana. Baztartxo 

antzokian, 19:00etan, Matadeiko 
Antzerki Jardunaldixen barruan.

8, igandea
•  ‘Soltalo al aire’ antzezlana, 

19:00etan Matadeixen, Mata-
deiko VI. Antzerki Jardunaldixen 
barruan.

13, ostirala
• Zine foruma: ‘Leviatan’ fi lma.  

22:00etan, Baztartxon. 

14, larunbata
• Alai Batzaren eskutik, kantaldi-

jaialdia. 17:00etan, Baztartxon.

•  Plater tiroketa, 09:00etan, Izarre 
Jandalon, Orion elkarteak anto-
latuta.

25, asteazkena
• ‘Beltzen mintzo’ dokumentalaren 

aurkezpena, Garabideren eskutik. 
19:00etan, Elkargunean.

27, ostirala
• Tamariz magoa, 22:00etan, 

Baztartxon.

28, larunbata
• Azkoitia-Azpeitia maratoi erdia, 

16:30ean, Azkoititik abiatua.

29, igandea
• Musika Bandaren kontzertua

Apirila

10, ostirala
• Zine foruma:”Demonstration” 

fi lma, 22:00etan Baztartxon. 

11, larunbata
• Umeen danborrada.
• Orion elkartearen eskutik, Txaku-

rrekin egindako ehiza txapelketa

18, larunbata
• Gazte egune.
•  XVI Duatloia15:30ean.
• Ze esatek taldearen kontzertua, 

23:00etan, Herriko plazan, taber-
nariek antolatuta.
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agenda 

Martxoaren 19an Urepeletik abiatu, 
eta 29an Bilbora iritsiko da 19. Ko-
rrika, euskararen aldeko lasterketa. 
Euskal Herri osoa zeharkatuko du 
hamar egunez, eta Azkoititik ere pa-
satuko da. Martxoaren 22an izango 
da hitzordua, 19:30ak aldera, eta 
Udalak ere izango ditu bere kilo-
metroak. Ordura bitartean, egitarau 
oparoa antolatu dute herrian, Ko-
rrika Kulturalaren barruan. 

Martxoak 6: Labur bira izeneko 
laburmetraien emanaldia Baztartxo 
antzokian, 22:00etan.
Martxoak 7. Lib Dub grabaketa, 
11:00etan. Eliz ataritik Balda 
Plazara, herriko kultur eta kirol 
taldeek lagunduta. Herritarren parte-
hartzea eskatu dute

Martxoak 15: Azkoitia, Azpeitia 
eta Zestoatik, Xoxotera igoera. Izen 
ematea 3 euro eta aterpetxean salda, 
txorixo, e.a. hartuaz erromeria. 
Martxoak 18. Korrika Txikia eta 
Irrien Lagunak ikuskizuna.
Martxoak 22. 
• 11:00etan  Juan Bautista Mendi-

zabalekin herriko kaleen izendegia-
ri buruzko hitzaldia

• 12:30ean trikibertso poteoa he-
rriko tabernetan zehar.

• Lehiaketa; patatak Errioxar erara, 
gero herri bazkaria Ikurriñaren 
plazako arkupetan.

• Unamuno dendako eskaparatean 
Euskeraren murala, egongo da, 
Kuku kuku hitzak oinarri gisa 
hartuta nahi duenak  esaldiren bat 
idazteko.

La decimonóvena edición de la 
Korrika pasará por Azkoitia el 22 
de marzo, hacia las 19:30. Habrá 
multitud de actos.

Korrika badator, badator korrika!!!
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