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65 lursail txiki prestatzen ari da Udala Altamiran, azkoitiarrek ortu ekologiko gisa erabiltzeko. Interesatuek
izena eman beharko dute eta zozketa bidez egingo da banaketa. 10-11 
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herriko obra eta hobekuntzak - Herri-lanak

2.- Xabier Munibeko hesia eta atea

Xabier Munibe ikastetxearen azpiegiturak hobetzen ari da 
Udala. Ikastetxearen jolastokia inguratzen duen hesia berritu 
du, eta sarrerako ateetako bat konponduko du datorren astean.
El Ayuntamiento está mejorando las infraestructuras de centro 
escolar Xabier Munibe. Ha renovado la verja que rodea el patio 
del colegio, y la próxima semana cambiará una de las puertas 
de entrada.

Herrian egindako hobekuntza aipagarrienak

2.-

1.-Tenis pistak berritzen

Txerloian berritzeko zeuden bi tenis pistak konpontzen hasi 
da Udala. Horrenbestez, gune horretako hiru pistak berrituta 
geldituko dira lan horiek amaitzean. Herritarrek hala eskatuta 
erabaki du pistak konpontzea Udalak, Denon Herrixe partaidetza 
prozesuan azken bi ekinaldietan azkoitiarrek pistak konpontzea 
eskatu zutelako. 
El Consistorio ha empezado a arreglar las dos pistas de tenis 
que quedaban por renovar en Txerloia.

1.-

3.-Floreagako espaloia

Floreaga auzoan, espaloia konpontzen hasi da Udala. Denon 
Herrixe partaidetza prozesuan herritarrek hala eskatuta erabaki 
da espaloi hori berritzea, eta ekainerako amaituta egotea espero 
da 
Las obras para arreglar una acera del barrio de Floreaga están 
bastante avanzadas y el Consistorio espera terminarlas antes de 
que fi nalice el mes.

4.-

4.-Bizkargi kaleko lana

Bizkargi kalea berritzeko lanak uste baino gehiago luzatu zaizkio 
Udalari. Izan ere, konpontze lanak hasi direnean material ez 
egokia aurkitu dute bertako hoditerian, eta aldatzea erabaki dute. 
Lan guztiak aste gutxiren barruan amaitzea espero du Udalak.
Las obras de la calle Bizkargi se están prolongando más de lo 
previsto debido a que las cañerías de la zona estaban en malas 
condiciones y el Consistorio ha decidido cambiar también los 
conductos. 

3.-

4.-

herritarrei erantzunez

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

Udal Artxiboan kontsultagai eta eskuragarri dago jada 2014an di-
gitalizatu den artxibo historikoko dokumentu multzoa. Herriaren 
ondare ere badiren dokumentuak zaindu eta babesteko ezinbes-
tekoa da gutxika bada ere lehendik hasiak dauden digitalizazio 
lan hauekin jarraitzea; are gehiago sarritan kontsultatzen den 
dokumentazioa bada. Horrela, gaur eguneko Azkoitiaren konfi -
gurazioan zeresan franko izan duten gai eta garaiak ukitzen di-
tuen dokumentu multzoa aukeratu da digitalizatzeko. 

Alde batetik, XIX. mendearen bigarren erditik aurrera ematen 
ari zen hazkunde demografi koari erantzuna emanez 1920-25 
inguruan Azkoitian martxan ipini ziren zabalkunde proiektuen 
berri ematen duten espedienteak digitalizatu dira: Alameda edo 
Plaza Berri inguruaren eraberritzea, eliz ataritik abiatuta tren 
geltokira zihoan kale berria, eta, nola ez, San Martin auzoaren 
eraikuntzarekin lotutakoak besteak beste.Bestalde, garai bert-
suan, 1917-23 urteetan, batez ere industriari esker haziz doan 
herri hartan bizi zen giro sozialaren berri ematen duen doku-
mentazio sorta. Garai gatazkatsua izan zen lan munduari da-
gokionean batez ere, eta Udal Artxiboan gordetzen den doku-
mentazioak nahiko argi erakusten du hori: abarketa industriako 
patroien eta langileen arteko harremanak, grebak, 1920ko 
lock-out delakoa, herriko sindikatuen nondik norakoak, eliza-
ren eragina eta bitartekaritza lanak eta beste hainbat kontu.
El archivo municipal ha digitalizado durante el 2014 documentos  que recogen 

importantes momentos en la historia de Azkoitia. La digitalización permitirá a 

la ciudadanía acceder  más cómodamente a dichos documentoshistóricos.

Azkoitiko  historiaren zati esanguratsua 
digitalizatzen
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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

• Urola ikastetxeko parkinerako sarrera eta Kuku Herri auzora doan 
bidea elkartzen diren bidegurutzen ikusmen arazoak daude, hain 
zuzen ere Kuku Herri auzorako dauden zabor ontziek ez dutelako ongi 
ikusten uzten. Horrez gain, Udalak ipinitako ispilua lurrean dago. Hori 
horrela dela, izugarrizko arriskua eragiten du batez ere lehen aipatutako 
ikastetxetik jendea ateratzen edo sartzen ari denean. Ezbehar larririk 
gerta ez dadin zerbait egitea eskertuko nuke.  

  Bai Udaltzaingoak eta bai Ingurumen saileko teknikariek aztertu dute zure kexa 
eta arrazoi duzula ikusi dute. Horregatik, neurriak hartuko dituzte aldatzeko: 
ispilua bere tokian jarriko dute, eta zabor ontziak lekuz aldatuko dira. Eskerrak 
eman nahi dizkizugu, herriaren egoera hobetzen laguntzeagatik. 

 Azkoitiko Udala
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albistea - Berdintasuna

IKASTAROA ETA INFORMAZIOA

Etxean Guifi neta jarri nahi dutenei informazioa 
zehatzagoa emateko ikastaroa antolatu du Udalak. 
Sistema zertan datzan, norberak nola erabili 
dezakeen eta behar adinako informazio eta zalantzak 
argitzeko ikastaroa izango da. Maiatzaren 20an 
egingo da, 18:30ean, Elkargunean. Landa eremuko 
biztanleentzat da ikastaoa.

Bertaratzen dutenei, hala ere, ordenagailu portatil
bat ematea eskatzen zaie, edukiz gero, behintzat. 
Halere, Udalak jarriko ditu batzuk.

Zalantzaren bat izanez gero berriz 
943 85 71 72 / 625 706 374 telefonoetara
deitu dezake.

Udalak azpiegitura 
jarri du eta linea 
erabiltzaileek eurek jarri 
beharko dute 

6

albistea- Guifi net

Guifi net sistemari esker, Azkoitiko baserri auzoetako biztanleek kobertura 
bermatuta izango dute

Landa eremuan Interneta bermatzeko 
sarea garatu du Udalak

Sarea erabili nahi 
duenak etxean antena 
bat jarri behar du, 
seinalea bideratzeko
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albistea - Baratze parkea

Interesa duten azkoitiar guztiek 
eskuratu ahalko dute lursaila, eta 
lursail kopurua baino eskari gehiago 
badago, zozketa bidez banatuko 
dira. Urtebeterako utziko da lurra, 
eta gehienez lau urtean jarrian 
erabili ahalko da. Erabiltzaileek bost 
euro ordaindu beharko dute hilean, 
sortzen diren gastuak ordaintzeko. 
Bertan sortzen diren produktuak 
norbere kontsumorako izango dira 
eta debekatuta izango dute produktu 
horiek saltzea.  

Baratze parkea arautuko duen 
ordenantza jada onartu du Udalak, 
eta jada hasi dira ortuak prestatzeko 
lanak. Izena noiz eta non eman behar 
den laster jakinaraziko du Udalak eta 
zozketa egin beharra egongo balitz, 
horren inguruko informazioa ere bai.

Ayuntamiento comenzará a 
construir un parque de huertas 
en Altamira, con 65 parcelas para 
otras/os tantas/os azkoitiarras. 
Serán huertas ecológicas 
destinadas a proporcionar a 
la ciudadanía la posibilidad de 
trabajar la tierra y procurarse 
alimentos producidos con 
criterio ecológico e impulsar los 
productos locales. El Consistorio 
ha aprobado la ordenanza 
para regular el uso del parque, 
y las obras de construcción 
comenzarán en breve. El plazo 
de inscripción se hará público 
en las próximas semanas, y en el 
caso de que haya más demanda 
que oferta, la adjudicación de 
las huertas se realizará mediante 
sorteo.

Lursaila eskuratzeko 
izena eman beharko 
da, eta zozketa bidez 
banatuko dira partzelak
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albistea - Baratze parkea

Gero eta gehiago dira Azkoitian ba-
razkigintzan ari direnak, eta gero eta 
gehiago, aritu nahi dutenak. Hala ja-
kinarazi die Udalari partaidetza pro-
zesuetan, eta horri erantzunez, ba-
ratze parkea egiten hasiko da Udala. 
Guztira 65 partzela egingo ditu Al-
tamira auzoan, beste horrenbeste 
herritarrentzat, eta baratze horietan 
lanean ari direnen lanabesak gor-
detzeko etxola ere jarriko du.

Proiektuaren helburu nagusia da 
herritarrei euren elikagaiak lortzeko 
aukera eskaintzea, beti ere irizpide 
ekologikoei jarraituz eta bertako pro-
duktuak sustatuz. Izan ere, baratze 
ekologikoak izango dira eta ezingo 
da erabili lurrari kalteak eragiten di-
zkioten ongarri eta fi tosanitariorik. 
Horrez gain, baratze horiek gizatal-

de ezberdinen arteko elkarbizitza 
eta harremanak bultzatzeko balioko 
dutelakoan da Udala, gazte eta hel-
duak ingurunearekiko errespetuan 
hezteko ere bai eta aisialdi aktibo 
eta jasangarria bultzatzeko. Herrita-
rren artean produktu lokala, garaian 
garaiko eta ekologikoen kontsumoa 
sustatzea ahalbideratuko dute eta 
nekazal kultura herriratzea, ingurune 
urbano eta landatarren arteko dis-
tantziak ezabatuz.

Kutxa Ekogunearekin elkarlanean 
jarriko da martxan baratze 
parkea. Hala eginda, Baratze 
Parkea Sareko kide izango dira 
baratze horiek, eta lursaila izateaz 
gain, nekazaritza ekologikoaren 
inguruko ikastaroak eta 
aholkularitza eta ikuskaritza ere 
izango dute. www.baratzeparkea.
ekogunea.net webgunean 
hainbat zerbitzu izango dituzte 
erabiltzaileek: baratzezaintzari 
buruzko aholku praktikoak, 
ikastaroak, ekimenen agenda, 
argazki galeriak,... eta baita beste 
herrietako kideekin harremanak 
egiteko ere.

Bestalde, Baratze Parkea Sareko 
kideek foroan parte hartzeko 
aukera izango dute.

Kutxa Ekogunearekin 
elkarlanean egingo dira 
ortuak, Baratze Parkea 
proiektuaren barruan 

65 baratze ekologiko,
herritarren eskura
Herritarrantzeko lursail txikiak prestatzen ari da 
Udala Altamiran, ortu gisa erabiltzeko

11



Azkoitian etxebizitzak eta lokal komertzialak errentan hartu eta ematea sustatu nahi du Udalak, eta horretarako 
erraztasunak emango ditu. Diru-laguntza bereziak onartu ditu, hiru motatakoak, bai etxebizitzak errentan hartu 
edo eman nahi dituztenentzat, bai lokal komertzial hutsak errentan eman edo hartu nahi dituztenentzat ere. 
Helburuak argiak dira: gazteei emantzipazio bidean laguntzea, herrian hutsik dauden etxeak alokairu sozialera 
bideratzea, eta negozio berriak jarri nahi dituzten herritarrei lagundu eta aldi berean herriko lokal hutsak betetzea.
Hiru motatako laguntzak prestatu ditu Udalak, eta dagoeneko bi eskatu daitezke.

• Gazteei etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak: 
18-35 urte bitarteko gazteentzat, errentaren araberakoak eta urte beterako. Gehienez 250 eurokoak izango 
dira laguntzak, eta eskatzaileak %65eko ezgaitasuna badu, edo etxebizitza alde zaharrean badago, 50 
euro gehiagokoa izango da. Interesatuek dagoeneko eskatu dezakete laguntza, Udaleko Harrera Bulegoan. 
Ekainaren 1a izango da eskaria aurkezteko azken eguna. Informazio gehiago: 943 85 71 51. 

• Etxebizitza hutsak alokairu sozialera bideratzeko diru-laguntzak. 
Hiru motatako laguntzak dira; etxebizitzak eraberritu eta haien irisgarritasuna bermatzeko obrak egiteko 
laguntzak; eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria lortzeko laguntza; etxebizitza berritzerakoan ordaindu 
beharreko tasa eta zergaren zati bat itzultzea, herriko saltokietan erosteko bonoetan. 

Laguntza hauek eskatu daitezke jada, Udaleko Harrera Bulegoan, abenduaren 31ra bitartean. Informazio 
gehiago: 943 85 71 51.

Hirugarren laguntza negozio edo enpresa berri bat jarri nahi dutenentzat herriko lokal komertzial hutsak 
alokatzeko da. 

Hiru urterako diru-laguntza izango da, eta aurreneko urtean alokairuaren %75a ordainduko du Udalak (gehienez 
hilean 400 euro), bigarren urtean alokairuaren %50a (gehienez 300 euro) eta hirugarren urtean alokairuaren 
%25a (gehienez 200 euro). Laguntza hauek arautzen dituen ordenantza erakusketa publikoan dago, eta ondo 
bidean, udan zabalduko da eskatzeko epea. Epeak zehaztu bezain pronto jakinaraziko ditu Udalak.

Las/los interesadas/os en las ayudas para las personas jóvenes que quieran alquilar 
una vivienda y en las ayudas para encaminar las viviendas vacías al alquiler 
social ya pueden presentar su solicitud, hasta el 1 de junio y el 31 de 
diciembre, respectivamente. Las ayudas para el aquiler del locales vacías 
para personas que quiera abrir un negocio nuevo están en proceso 
de tramitación y los plazos de solicitud se abrirán en breve. Para 
más información: 943 85 71 70. 

albistea- Alokairua
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Gazteei bideratutako laguntzak ekainaren 1era bitartean eskatu daitezke, eta 
etxebizitza hutsak alokairu sozialera ateratzekoak, abenduaren 31ra bitartean.

Dagoeneko eskatu
daitezke alokairurako laguntzak

Musika taldeentzat lokalak, 
martxan

Azkoitiko lehen gazte 
eguna, umoretsu

Musikagunearen hirugarren hankak 
ere hasi du bere ibilbidea. Herriko 
musika taldeetako ordezkariek eta 
Udalak adostu dute lokalen erabile-
raren arautegia, eta horrenbestez, 
asteburu honetatik aurrera, lokal 
horiek erabilgarri egongo dira.
Lokalen kudeaketa herriko mu-
sika taldeek osatutako Azkoitiko 
Musikeruen Elkarteak egingo 
du egunerokoan, baina funtzio-
namenduari jarraipena egiteko 
batzorde bat egongo da: Elkarte 
horretako kide batek, musika tal-
deetako kideek, udal teknikariak 
eta Elkarguneko teknikariak osa-
tuko dute jarraipen talde hori, eta 
bi urtean behin bilduko dira. 

Lokal horiek erabiltzeko 16 ur-
tetik gora izan beharko dira, eta 

musika taldekideen erdiek azkoi-
tiarrak izan beharko. Ordutegia, 
berriz, astelehenetik igandera, 
09:00etatik 01:00era izango da. 
Erabili nahi izanez gero,  Udale-
ko Kultura Sailean eman behar 
da izena, (udaletxeko 4. solairuan 
/943 85 71 70). 

Hain justu, hiru dira Musikagu-
nean Herriko taldeek entseatzeko 
dauden lokalak. Bandaren gunean 
eta Musika Eskolaren gunearekin 
batera daude, baina sartzeko eta 
irteteko ate propioa du, erabilera 
independentea izateko. 
Hiru hankak martxan, Musikagu-
nearen berezko izaera lantzen has-
teko moduan dira, beraz, Azkoi-
tiko musikariak, eta hala desio du 
Udalak ere, azpiegituraz haratago,  

talde ezberdinen arteko elkarlana 
eta sinergiak osatzeko helburua 
ere bai baitu Musikaguneak. 

Los locales de ensayo habilitados 
en Musikagune ya están a dis-
posición de los grupos de músi-
ca del municipio. El Consistorio 
y representantes de los grupos 
de música han consensuado una 
normativa de utilización y la aso-
ciación de los grupos de música 
de Azkoitia será la encargada de 
gestionar el uso de dichos loca-
les, bajo supervisión de una co-
misión de seguimiento.
Los grupos de música que quie-
ran ensayar en dichos locales 
tendrán que ponerse en contacto 
con el Departamento de Cultura 
del Ayuntamiento. 

Gaztien Herrixe, Moiu Ipurdixe mugimenduak Azkoitiko 
Aurreneko Gazte eguna antolatu zuen apirilaren 18an, 
eta dozenaka gaztek hartu zuten parte. Koadrilen arteko 
jolasak, irratsaio berezia, bazkaria… giro ederrean joan 
zen eguna. 

Buen ambiente en el primer Día de la Juventud organi-
zado por el movimiento Gaztien Herrixe Moiu ipurdixe.
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albistea- Gazteria

Musikaguneko lokaletan entseatu nahi dutenek Kultur Sailean 
eman behar dute izena



Eskualdeko eragile ekonomikoen mahaia 
abian da, elkarlanean sendotzeko

albistea - Sozio-ekonomia

Urola Erdiaren garapenerako erreminta 
berria sortu berri da: bailarako eragile 
ekonomikoen mahaia. Bailararen 
erronkei aurre egin eta aukera berriak 
sortzea du helburu, eta mahai teknikoa 
da. Eragile horiek dagoeneko aritu 
dira udalekin batera  parte hartzen, 
eta orain horretarako gune berezitu 
eta espezializatu batean elkartzea 
pentsatu da. 

Honakoak dira mahai tekniko horretako 
kideak: Urkome (Landa Garapena); 
Urolab (Ekintzaile Elkartea); Iraurgi 
Berritzen Sarea (Enpresa, Industria 
eta Ikastetxeak); Turismo Mahaia;  
Merkataritza; Ingurumena eta Agenda 
21. 

Erronka eskualdearen sustapen 
ekonomikorako proiektuak garatzea 
izanik, mahaiak izango dituen helburu 
eta funtzioak kideek eurek adostu 
dituzte, euren ibilbidea bermatuko 
duen metodologia eta konpromisoekin 
batera. Honakoak dira zehaztutako 
helburuak: 

1. Ikuspegi bateratua elkarrekin lan-
tzeko esparrua izatea, lana era-
ginkorragoa izateko.

2. Proiektuen komunikazioa eta elkar-
lana sustatzea, sinergia eta aukera 
berriak identifi katzeko.

3. Tokiko garapen ekonomikorako es-
kualde mailako udalen organo kon-
tsultiboa eta teknikoa izatea. 

4. Eragileen proiektuak sozializatzeko 
gunea izatea. 

5. Ezagutza desberdinak konbinatu 
eta aukera eta proiektu berritzaileak 
atzematea.

Ekimen hau , Iraurgi Berritzenetik 
garaturiko Urola Saretzen 
proiektuaren baitan sustatu da, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Gipuzkoa Sarean egitasmoaren 
baitan. 

Se ha creado una mesa técnica de 
agentes económicos del Comarca, 
con el objetivo de ahondar en el 
impulso al desarrollo económico del 
valle.

Bailararen indartze ekonomikoa hareagotzea du helburu mahai teknikoak
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Enpresa barruan ere partaidetza sustatzen

Krisiak enpresen egunerokoan eragin-
dako ondorioek erakutsi dute enpre-
sen barruan eta lan egiteko modue-
tan ere berrikuntza beharra dagoela, 
pertsonen partaidetza bultzatzeko eta 
lurralde eta enpresa proiektu lehiakor, 
jasangarri eta partekatuak eraikitzeko. 
Hala antzeman dute eskualdeko era-
gileek, eta horri erantzuna emateko 

asmoz, Iraurgi Berritzenek proiektu bat 
jarri du martxan.  

Enpresa, langile eta erakunde or-
dezkariez osaturiko topaketa eta ma-
hai inguruak antolatzen ari da, eragile 
desberdinen arteko konpromisoak eta 
akordioak  sustatzeko. Horretarako, 
azken hilabeteetan enpresa partaide-

tzari buruz enpresa eta eragile sozia-
lakin lan saioak egin ditu, sensibilizazio 
eta kapazitazio saioak euskal enpresa 
esperientzien bitartez, eta eragile ani-
tzeko mahai inguruak, hausnarketa eta 
neurri zehatzen proposamena ados-
teko.

Egitasmo hau, Iraurgi Berritzenek ko-
ordinatu -Urola Erdiko sustapen eko-
nomiko eta berrikuntzarako agentzia 
moduan- eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren Berrikuntza, Landa Garapena 
eta Turismo Sailak fi nantziatu du. 

Iraurgi Berritzen ha puesto en marcha 
un nuevo proyecto con el objetivo de 
impulsar nuevas formas de gestión de 
las relaciones laborales en las empresas 
de la comarca. Está organizando 
charlas, y sesiones de sensibilización y 
capacitación.

Lan harreman eredu berriak lantzen ari da Iraurgi Berritzen, bailarako enpresa, langile eta 
erankudeetako ordezkariekin
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albistea - Sozio-ekonomia

Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Errezil, Aizarnazabal eta Beizamako udalek aurten ere Enplegu 
planerako  eskaera egin dute, Iraurgi Berritzenen bidez; 202.120 euro eskatu dizkiote Lanbideri, 
bost proiektu garatu eta 17 lanpostu berri sortzeko

Enpleguaren alorrean udalek duten eskumena oso 
murritza izan arren (Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako 
Gobernuek duten horren eskumena), Urola Erdiko udalek 
langabeziari aurre egiteko euren esku dagoen guztia 
egiteko konpromisoa hartu zuten orain hiru urte, eta bide 
horretan beste pausu bat eman berri dute: Lanbidek 
martxoan zabaldu zuen eskualdeetan enplegu planak 
garatzeko diru-laguntzak eskatzeko epea, eta Azkoitia, 
Azpeitia, Zestoa, Errezil, Aizarnazabal eta Beizamak, 
elkarlanean eta Iraurgi Berritzenen bidez, 202.119,85 
euroko eskaera egin dute. 

Enplegu plan horren bidez bost proiektu garatzeko 
kontratatuko dira langabetuak eta 17 izango dira guztira 
bete beharreko lanpostuak. Honakoak dira landuko diren 
bost proiektuak (lau lehenak lehendik ere martxan daude, 
eta bosgarrena, berria da):

• EkoBailaren proiektua: jasangarritasunaren arloan 
kontzientzia soziala sortu eta bailarako baliabideak ba-
lorean jartzea izango du helburu.

• FabrikaTU proiektua: Urola Erdiko eskualdean Fa-
brikazio aurreratua eta Ekonomia zirkularraren inguruan 
ekimenak bideratzea du helburu. 

• FormaTeu-Inter proiektua: eskualdean nazioarteko-
tzea bultzatzea du helburu. 

• UrolEkin proiektua: eragile ezberdinen arteko elkarla-
na sustatzea eta ekintzailetasun ekosistema bat sortzea 
ditu helburu.

• Eta NagusiADI izeneko proiektu berria: Azpeitian 
proiektu pilotu bat martxan ipiniko da, hirugarren adi-
nean egon eta menpekotasu duten pertsonei gauerako 
zerbitzu integral espezifi koa eskainiz.

Lanbideri egindako eskaeraren erantzuna ekainerako 
izatea espero da, eta behin erantzuna jaso ondoren, lan 
postu hauen berri eman eta lan poltsa irekiko da. Kon-
tratazioak bailarako udalen bidez, Urkomeren edo Iraurgi 
Berritzenen bidez egingo dira.

Los seis municipios que conforman el valle del Medio Urola 
(Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Aizarnazabal, Errezil y Beizama) 
han solicitado la subvención de Lanbide para continuar 
desarrollando el Plan de Empleo de la Comarca. Con dicha 
subvención se pretende fi nanciar cinco proyectos que 
crearán 17 nuevos puestos de trabajo. Se ha solicitado una 
ayuda de 202.120 euros.

Bailaran beste 17 lanpostu sortzeko 
bidea ireki dute udalek 

Spri-ren (Jaurlaritzaren Enpresa Garapenerako Euskal 
Agentzia) Berrikuntza Saileko arduradun Josu Okariz 
Azkoitiko Intsausti Jauregian izan zen apirilaren 29an elkar-
te horrek ematen dituen diru-lagutzak aurkezten.

Dibertsifi kazioa, pertsonen partaidetza, kudeaketa au-
rreratua eta teknologia berrietan oinarritzen diren proiek-
tuentzat laguntzak aurkeztu zituen Okarizek, bakoitzaren 
ildo nagusiak argitu eta diruz lagundu daitezkeen ekintzak 
zeintzuk diren adieraziz.

Jardunaldian, 12 enpresek hartu zuten parte, tamaina eta 
jarduera desberdinetakoak.

El responsable de Innovación de SPRI, Josu Okariz,  presentó 
el pasado 29 de abril en el palacio Intsausti las ayudas que 
dicha entidad ofrece a las empresas.  

SPRIren diru-laguntzak hobeto ezagutzeko
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Iraurgi Berritzenek emandako datuen 
arabera, Aste Santuko oporraldiak iaz 
baino %30 turista gehiago pasatu dira 
eskualdeko turismo bulegotik; zeha-
tzago esateko, apirilaren 12a bitartean 
1.174 bisitari pasatu dira Loiolako turis-
mo bulegotik. Udalaren arabera, datu 
horiek “oso onak” dira, Donostia eta 
Gipuzkoak erakusten duten gorako 
tendentzia horri eusten diotelako, eta 
normalean Aste Santua datozen hila-
beteetako termometroa izan ohi de-
lako. Eskariari dagokionez ere, baikor 
egoteko moduko datuak dira, gero eta 
gehiago baitira Loiolaz haratago eskual-
deak eskaintzen dituen bestelako ekin-
tza, baliabide eta zerbitzuak ezagutzera 
etortzen direnak. 

Hain zuzen ere, herrira etortzen diren 

bisitariak hobeto hartzeko informazio 
panel berriak jarri ditu Azkoitiko Uda-
lak. Helburua da Azkoitiko ondarea eta 
azkoitiarren nortasuna islatuko dituen 
kontaketa osatzea, eta hori guztia is-
torio batean biltzea, nahiz herritar nahiz 
kanpotik herria ezagutzera datozenen-
tzat. Herriko plazan, Eliz atarian eta Bal-
da plazan jarri dira panelak, eta herriko 
eraikin esanguratsuenetan ere jarri dira 
bestelako informazio euskarriak.

El número de turistas que han visitado 
la comarca ha subido un 30% respec-
to a los datos del año pasado. Esto 
confi rma la tendencia positiva empren-
dida hace dos años. Para impulsar aún 
más la afl uencia de las/los visitantes, 
el Consistorio ha puesto paneles infor-
mativos nuevos en el pueblo.

Aste Santuan, iaz baino %30 
bisitari gehiago 

Euskara 
zerbitzuaren 
diru-laguntzak
Euskara zerbitzuak urtero ematen 
diru-laguntza batzuk eskatu dai-
tezke:
• Enpresetan euskara planak mar-
txan jartzeko laguntzak. Laguntza 
eskatzeko azken eguna: uztailak 15
• Euskara ikasteko eta uda ikasta-
roetako laguntzak. Eskatzeko azken 
eguna: irailaren 25a.
• Errotulu, irudi korporatibo, web orri 
eta programa informatikoen euska-
ratzeko laguntzak. Eskatzeko azken 
eguna: urriaren 30a.
Abierto el plazo de solicitud de las 
ayudas para promocionar de euske-
ra en las empresas, para aprender 
euskera o acudir a cursos de vera-
no, y promover el uso del euskera 
en los rótulos, imagen corporativa, 
páginas web…  de los comercios 
pequeños.

Ordutegi aldaketa 
autobus zerbitzuetan
Lurraldebusek zerbitzu batzuen or-
dutegia aldatu egin du. Ordutegi 
eguneratua lurraldebus.eus webgu-
nean dago. Lurraldebus ha cam-
biado los horarios de algunos ser-
vicios. Información: lurradebus.eus.

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

Herrian beste bi auzokonposta gune 
jarriko ditu Udalak datozen asteetan: 
bata Jausoron eta bestea San Mar-
tinen. Horrekin auzokonposta egin 
nahi duten herritarrei aukerak zabal-
tzea nahi du Udalak, lur sail propiorik 
ez duten azkoitiarrek ere konposta 
egiteko aukera izan dezaten, euren 
auzotarrekin elkarlanean.
Bi gune berri horiekin bost auzokon-
posta gune izango ditu Azkoitiak: 
dagoeneko martxan daude liburu-
tegi atzekoa, Ipintza auzokoa, eta 
Santa Klara-Bizkargi plaza arteko 
zubi ondokoa, eta bi berri horiekin, 
herritar gehiagori zabalduko zaie 
aukera.
Gune horietan auzokonposta egin 
nahi dutenek Hondakinen Infor-
mazio Bulegoan eman behar dute 
izena (Herriko plazan dagoena), bai 
bertara joanda, bai telefonoz edo 
bai e-mailez. Hemen kontakturako 
helbideak:
 
Hondakinen Informazio bulegoa:
Azkoitiko plaza z/g (lehen Azkoitia 
Lantzen)
Telef.: 943 85 73 19 / 688 820 755
E-maila: azkoitia@urolaerdia.eus

Urola Erdiko mankomunitateak be-
harrezko materiala, informazioa eta 
laguntza teknikoa eskainiko die au-
zokonposta guneetan parte hartu 
nahi dutenei.
Udalak izena eman eta parte hartze-
ra deitzen ditu herritarrak.
 
El consistorio pondrá dos nuevos 
puntos de compostaje comunitario; 
uno en San Martín y otro Jausoro. 
Así, los vecinos que no tengan te-
rreno particular podrán gestionar 
sus residuos orgánicos mediante el 
compostaje comunitario. Las per-
sonas interesadas en utilizar esos 
puntos deberán inscribirse en la 
Ofi cina de Información sobre la re-
cogida selectiva de residuos.

Etxeetan argindarra aurrezten 
laguntzeko programa, abian 

Etxeetako argindar energia murrizte-
ko tresna abian da jada. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak, Urola Erdiko Manko-
munitatearekin elkarlanean, Argi-
tu kanpaina martxan du herritarrei 
etxeetako energia kontsumoa jaisten 
laguntzeko, eta Azkoitiko Udalak tres-
na hori erabiltzera animatu ditu azkoi-
tiarrak. Egitasmoa Rubiko herrialdean 
(Herrialde katalanak) jarri zuten mar-
txan orain hilabete batzuk, eta energia 
kontsumoa %18 murriztea lortu dute. 
Orain, Gipuzkoan berdina lortzea nahi 
da, eta Foru Aldundiko arduradunek 
aurreikusi dutenez, egitasmoan parte 
hartzen dutenek, urteko argindarrean 
%10 aurreztu dezakete. Herritarrek 
izena eman dezakete jada, www.
argitu.eus webgunean. Etxeko kaxa 
elektrikoan neurgailu digital bat jarri 
eta kontsumo elektrikoaren historikoa 
kontsultatzeko baimena eman behar 
dute kanpainan parte hartu nahi du-
tenek. Aipatutako neurgailua aplika-
zio informatiko bat da eta etxebizitza 
bakoitzaren “aholkulari energetiko 
pertsonalizatu” bihurtuko litzateke.

Behin izena emanda, teknikari bat 
izena eman dutenekin harremanetan 

jarriko da, neurgailua etxean jarri eta 
energia kontsumoaren ohituren gai-
neko galdetegi bat betetzeko. Hori 
eginda, kontsumo datuak eta hori 
murrizteko aholkuak jasoko dituzte 
erabiltzaileek. Egitasmoan parte har-
tzeko, hainbat baldintza bete behar 
da. Hala nola, “konpromiso pertso-
nala” izan behar dute izena ematen 
dutenek: “Kontsumo energetikoa mu-
rrizteko benetako interesa izan behar 
dute, kostuak murrizteagatik edo in-
gurumen arrazoiengatik izan”. Horrez 
gain, urtebetean bizitokiz aldatzeko 
aurreikuspenik ez dute izan behar ize-
na ematen dutenek, eta etxean Inter-
neterako konexioa izan, eta telefono 
mugikorra, tableta edo ordenagailua 
eduki behar dute.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha pues-
to en marcha el programa Argitu, para 
ayudar a la ciudadanía a ahorra el con-
sumo de electricidad de sus hogares. El 
programa aporta la información de tu cur-
va horaria de consumos y propone dife-
rentes maneras de ahorrar. El Consistorio 
anima a las/los azkoitiarras a participar 
en el programa, inscribiéndose en la web 
www.argitu.eus. 

Jausoron eta 
San Martinen ere, 
auzokonposta 
guneak 
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Maiatza

8, ostirala
• Garagardo azoka. 19:00etan, 

Iraurgi SBko talde guztien aur-
kezpena, eta 22:00etan, Tania 
de Sousaren kontzertua. Herriko 
plazako karpan. 

9 larunbata
• Garagardo azoka: 10:00etan, 

Salestarren elkartasun pintxoak. 
17:00etan, umeentzako paila-
zoak. 22:00etan, Emon taldea-
ren kontzertua. Herriko plazako 
karpan.

•    XIX. Udaberriko Musikal-
dia. Santa Kutz komentuan, 
18:30ean. (Programa osoa, azke-
neko orrian).

•    Eli Gras. Bebarrueko jardunen 
barruan, Mataideixen, 22:30ean.

10, igandea
• Txori kantarien txapelketa, Orion 

elkartearen eskutik. 
• Urbasara mendi irteera. 

07:00etan. Anaitasuna Mendi 
Bazkunak antolatuta.

• ‘Denak ezberdinak, guztiak 
beharrezko’ ipuin kontaldia. 
19:00etan, Matadeixen, bertako 
antzerki jardunaldien barruan.

14, osteguna
•  Pediatria topaketa. EAEren 250. 

urteurrenaren ospakizunetan. 
Intsausti jauregian, arratsaldean.

15, 16, 17 18, igandea
• ‘Pride’ fi lma. Ohiko ordutegian, 

Baztartxon.

16, larunbata
• XIX. Udaberriko Musikaldia, San-

ta Kutz komentuan, 18:30ean. 
(Progama, azkeneko orrian)

• Kaiola galaper tiraketa, Orion 
elkartearen eskutik.

 
17, igandea
• Txahal eta sagardo dastaketa eta 

baserritarren azoka.
• Haurrentzako zinea: ‘La oveja 

Shaun’. 17:15etan, Baztartxon.

19, asteartea
 •“Gu ere bertsotan” egitas-

moko kurtso bukaerako jaialdia. 
17:30ean, Baztartxo antzokian.

 •Poesia errezitaldia: ‘Kapital 
publikoa’ Jose Luis Otamendire-
kin. Bebarruko jardunen barruan, 
19:30ean, Matadeixen. 

22, ostirala
 • Zine foruma: ‘Syria self-portrait’, 

22:00etan Baztartxon.

23, larunbata
• XIX. Udaberriko Musikaldia, San-

ta Kutz komentuan, 18:30ean. 
(Progama, azkeneko orrian)

• “Los fastidios” eta “Rue pri-
de” taldeen kontzertua. Herriko 
plazan, 23:00etan, Tabernarien 
elkarteak antolaturik. 

23,24 eta 25eam
• ‘Los vengadores’ fi lma, ohiko 

ordutegian, Baztartxon.

23, igandea
 • ‘Amodioaren ziega’ antzezlana, 

Matadeiko antzerki jardunaldien 
barruan. 19:00etan, Matadeixen 
bertan.

30, larunbata
•  XIX. Udaberriko Musikaldia, San-

ta Kutz komentuan, 18:30ean. 
(Progama, azkeneko orrian)

31, igandea
•   Jasokunde kooperatibaren 100. 
urteurrena Batzarra. 12:00etan, 
Baztartxon.

Ekaina

6, larunbata
• Jasokunde kooperatibaren 100. 

urteurrena
- 18:00etan, Baztartxon, Musike-

neko metal taldearen kontzertua. 
 - Herriko Plazan, haurrentzat 

puzgarriak. 
• Arrantza txapelketa, Orion elkar-

tearen eskutik.

7, igandea
• Jasokunde kooperatibaren 

100. urteurrena. Herriko Plazan, 
12:00etan ardo dastatzea,  
trikitilariak eta haurrentzat puzga-
rriak.

• ‘Abarkak mikroteatruk’, 
19:00etan Matadeixen, bertako 
antzerki jardunaldixen barruan.

13, larunbata
• “Anestesia” eta “Krauss” 

taldeen kontzertua. Herriko 
plazan, 23:00etan, Tabernaien 
elkartak antolaturik.  

14, igandea
• Karabina tiraketa, Orion elkartea-

ren eskutik. 

20, larunbata
• Musika Bandaren kontzertua, 

Plaza Berrin, arratsaldez.

23, asteartea
• Sua piztu aurretik (19:30ak 

inguruan), Xabier Munibe Ikastola 
eta Floreaga Ikastetxeko Kandiola 
dantza taldea eta Bizkargi Dantza 
Taldearen emanaldia.

   Musika Bandaren Kalejira
   - 22:00etan, Balda Plazan, 

suaren piztuera, Sahatsa Dantza 
Taldea, Iraurgi   

   - Abesbatza, Parrokiko Abesba-
tza eta Azkoitiko Musika Bandaren 

     laguntzarekin. 
  - Ondoren, Musika Eskolako 

Dantza Taldeak “VII. Zatoz Dan-
tzara Balda Plazara emanaldia 
eskainiko du.

28, igandea
•  XXXIII. Azkoitiko Hiria - Xake 

Txapelketa. Joxe Azkueren 
IV. omenaldia. Kontzejupean, 
10:00etan.  

19
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50 urte dira Umore Ona elkartekoek 
Azkoitian aurrenekoz umeen 
danborrada antolatu zutela, eta 
ordutik, makina bat lan egin dute 
bost hamarkadetan elkarte horretako 
kideek, festa hori herrian gero eta 
sustraituago egon dadin. Ahalegin 
hori eskertu egin nahi izan die Udalak, 
eta horregatik, umeen danborrada 
egunean bertan, omenaldia egin zien 
orain mende erdi danborrada antolatu 
zuten herritar horiei. Danborjole txikiak 
plazara iritsi zirenean balkoira irten 
ziren omenduak, eta merezitako 
harrera egin zioten udal ordezkariek eta 
herritarrek. Danborrada amaitutakoan, 
berriz, pleno aretoan harrera ofi ziala 
zioten eta oroigarri bana eman zioten.

Umore Ona elkarteak, Udalarekin 
batera, txikienen danborradako 
arropak berritzeko konpromisoa hartua 
du eta urtero konpania batek jantziak 
aldatuko ditu, beti ere Azkoitiarekin 
zer ikusia duten motiboekin. Aurten 
pelotari jantziak estreinatu dira, eta 
hurrengo urterako zalduntxoenak 
ari dira prestatzen. Aurtengo beste 
berrikuntza Gastadoreen konpani 
txikia izan da: talde horretakoak 
Napoleon jantzita atera ziren, pala eta 
pikatxoiekin.

Guztira 240 bat umek hartu dute parte 
danborradan, eta eguraldi ona lagun, 
umorez bete zituzten herriko kaleak. 

Ha pasado medio siglo desde que la 
sociedad Umore Ona organizó la pri-
mera tamborrada infantil, y el Consis-
torio ha aprovechado este aniversario 
para homenajear a las personas que 
en su día pusieron en marcha esta 
fi esta. El mismo día de la tamborrada 
infantil, los homenajeados salieron al 
balcón del Ayuntamiento y posterior-
mente se  hizo un pequeño acto en el 
salón de plenos. En total participarón 
240 niñas/os en en la edición de la 
tamborrada infantil de este año. 
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albistea- Festak

50.a, eguzkitsua eta umoretsua
Umeen danborradaren mende erdia sortzaileei egindako
omenaldiarekin ospatu dute



Informazioa eman eta jasotzeko eta 
herritarren partea hartzea errazteko:

Kale Nagusia, zg. • Tel.: 943 080080
20720 AZKOITIA 
Informazio gehiago: www.azkoitia.eus 
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XXIVXXIV.UdaberrikoUdaberriko
musikaldiamusikaldia

Maiatzak 9, Maiatzak 9, 
larunbatalarunbata
Euskadi Brass-en
emanaldia.

Maiatzak 16, Maiatzak 16, 
larunbatalarunbata
Quartor Arnaga-ren 
emanaldia.

Maiatzak 23, Maiatzak 23, 
larunbatalarunbata
Helena Orcoyen 
sopranoa.

Maiatzak 30, Maiatzak 30, 
larunbatalarunbata
KEA Ahots taldea.

Emanaldi guztiak, Santa Kutz komentuan, 18:30eanEmanaldi guztiak, Santa Kutz komentuan, 18:30ean
Autobusa egongo da 18:00etan Eroski txikiaren aurreanAutobusa egongo da 18:00etan Eroski txikiaren aurrean


