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Asier Aranbarri alkatea
“Hasieratik ondo hartu diogu
pultsua legealdi berriari”

Alde Zaharra biziberritze
bidean

Udal Mailako Etorkinen
Harrera Sarean sartzeko
inmigrazio plana lantzen
ari da Udala

ELKARRIZKETA HIRIGINTZA ETORKINAK4 12 14

UDALA
Herritarren arretarako bulegoa 943 080 080
Idazkaritza 943 85 71 75
Alkatetza 943 85 71 76
Kultura, Hezkuntza eta Kirolak 943 85 71 70
Udaltzainak 943 85 71 71
Lanak eta Zerbitzuak 943 85 71 72
Kontuhartzailetza 943 85 71 73
Gizarte Ongizatea 943 85 71 74

ADMINISTRAZIOKO HAINBAT BULEGO
Ertzaintza 943 08 37 80
Bake Epaitegia 943 85 15 97
Iraurgi Lantzen 943 85 11 00
Ipar Urak 943 85 07 59
Postetxea 943 85 33 93
ASCODEL (www.ascodel.org) 943 85 11 00
Azkoitia Lantzen 943 85 71 51
KIUB (Kontsumo Bulegoa) 943 85 73 05

GIZARTE ONGIZATEA
Gizarte ongizate saila 943 85 71 74
Eguneko zentroa 943 85 13 23
Jubilatuen etxea 943 85 21 68
San Jose egoitza 943 85 13 23

OSASUNA
Osasun etxea 943 85 22 13
Osasun etxea

(Aurretik txanda hartzeko) 943 85 20 08
Gurutze Gorria 943 85 32 97
DYA 943 46 46 22
SOS-DEIAK 112

HEZKUNTZA
Floreagako San Jose Ikastetxea 943 85 30 43
Xabier Munibe Ikastola 943 85 06 46
Urola Ikastola BHI / Urola Lanbide Heziketa

943 85 21 74 / 85 22 65
H.H.I. 943 85 03 99
IMI 943 85 09 25
Bizkargi Musika Eskola 943 85 10 70

KULTURA
Aizkibel Liburutegia 943 85 08 98
Baztartxo Antzokia 943 85 19 86
Kultur Etxea 943 85 71 70
Torre Zuri (Sala de Exposiciones) 943 85 71 70
Gazte Informazio Bulegoa 943 02 60 27
KZ Gunea 943 85 01 46
San Martin Ondaregunea 943 85 71 70
Ludoteka 943 02 60 27

KIROLAK
Zubi Aurre Kiroldegia 943 85 25 44
Gurea udal pilotalekua 943 85 36 39
Txerloia futbol zelaia 943 85 20 61
Tenisa 669 62 18 02
Txiki Golfa 943 85 10 06

HONDAKINAK
Garbigunea 696 676 456
Mankomunitatea 943 85 73 19
Tamaina handiko trasteak jasotzeko zerbitzua 943 45 98 74
Udaletxeko Ingurumen teknikaria 943 85 71 72

1ean eta 2an:
INAUTERIAK

1ean:
Baztartxo antzokian, gaueko
10etan, Zine Foruma. 

8an:
Kultur Etxean, arratsaldeko
7:30ean, VII. BIDAIA TER-
TULIEN barruan, Jesús Tor-
quemadaren hitzaldia: “Yu-
goslavia”.

8an:
Kultur Etxean, gaueko
10etan, IV. ERNIARRAITZ
SARIKETA. Sarrera 3euro.

15ean:
Baztartxo antzokian, gaueko
8etan, Xabi Aburuzagaren
“BIZKAIKO TRIKITIXA”
diskaren aurkezpena. 

17an:
Baztartxo antzokian, eguerdiko
12:30ean, Musikeneko Banda
Sinfonikoaren kontzertua. 

25ean eta 26an:
Baztartxo antzokian, Txirri,
Mirri eta Txiribitonen ikuski-
zuna. 

29an:
Baztartxo antzokian, gaueko
10etan, Zine Foruma. 

Inauteriak ate joka

O T S A I L A  0 8

iTe le fono in teresgar r iak

2008ko otsai la  01

AZKOITIA
U d a l a

(               )

3
1
9
9
-0

0
8

pa
pe

r 
bi

rz
ik

la
tu

an
 e

gi
na



Aurkibidea

Erabateko adostasuna dago, mai-
la guztietan, Berrikuntzak duen
garrantzia onartzerakoan; izan
ere, guztiok onartzen dugu mun-
du globalizatu batean, gero eta
lehiakorrago den dena, bizirik
irauteko ezinbestekoa dela berri-
kuntza. Hau da, berrikuntzak au-
rrea hartzen laguntzen digu eta
besteek eskaintzen ez dutena es-
kaintzeko bidea ematen digu,
onenekin lehian aritu eta kostue-
tara bideratuago dauden eta inda-
rra hartzen ari diren herrialdeak
epe laburrera guretzat izan daitez-
keen konpetentzia gogorrak sai-
hestu ahal izateko.    
Agian pentsa genezake, eta arris-
ku hori hor dago, berrikuntzak

batez ere enpresei, beraien produktuei
eta beraien merkatuei eragiten diela, bai-
na ez da horrela. Lortu nahi dugun hel-
buruarekin koherenteak bagara, bete-
betean onartu behar dugu, berrikuntzak
ez duela bakarrik enpresetan eragiten,
gizarte osoan eta gizartea osatzen duten
pertsonengan ere eragina duela, eta nola
ez, gizartearen balioak eta oinarrizko
ezaugarriak osatzen laguntzen dituzten
gure moduko erakundeetan, hala nola
unibertsitate, lanbide heziketako ikas-
tetxe eta ikastoletan eta, jakina,  admi-
nistrazio publikoetan ere bai. 
Sinetsi behar dugu benetan denok garela
berritzaile potentzialak eta hori, jendeari
jakinarazi behar diogu. Hori da, hain zu-
zen ere, eman beharreko lehen urratsa,
jarrera kontua alegia. Urrats kontzeptua-
la da baina ezinbestekoa, benetako asmo
berritzaileaz, ereindako eremu batera iga-
rotzea eragozten digun hesia gainditu na-
hi badugu. Denok “berritu ahal dugula
jakitea” barneratuz hasten
da guztia.
Baina ez da nahikoa berri-
kuntzaren aurrean jarrera
positiboa izatea, beste zer-
bait ere behar da, gaitasu-
na alegia. Eta testuinguru
honetan, gaitasuna eta
Prestakuntza sinonimoak
dira. Prestakuntza da, bu-
ruan ditugun eta imajina-
tu ditzakegun ideiak, ho-

bekuntzak edo berrikuntzak gauzatzeko
behar diren baliabide teknikoak eta inte-
lektualak eskuratzeko era, eta erabiltzeko
gai egingo gaituen bidea.
Ezin dugu ahaztu, gainera, prestakuntza
egoki batek prozesua elikatzen duela. Be-
rrikuntza prozesuari eragiten dion ele-
mentua da prestakuntza beraz, zenbat eta
ezagutza gehiago izan, gero eta aukera ge-
hiago izango dugu aldatu nahi dugun ho-
rretarako, alternatibak aurkitzeko. 
Prestakuntza-Berrikuntza  binomioa erre-
ferentziazkoa izango da datozen urteetan;
izan ere, gure herriak modu iraunkorrean
eta arduratsuan aurrera egin dezan, hau
da, helburu handinahi horri erantzun
ahal izateko, ezinbestekoa izango da. Ho-
ri dena gogorarazteko eta euskal gizarte-
ak helburu horrekin bat egin dezan, Eus-
ko Jaurlaritzak, Lehendakaria buru dela,
2008. urtea Berrikuntzaren Urtea izenda-
tu du. 
Hori horrela, benetan Herri Berritzailea

izan nahi badugu, irakas-
le berritzaileak izango di-
tuzten unibertsitate eta
eskola berritzaileak izan
behar ditugu, ikasle be-
rritzaileak emateko, bai
eta udalerri eta pertsona
berritzaileak eratuko di-
tuzten udal eta erakunde
berritzaileak ere. Erronka
handia denontzat eta au-
kera handia ere bai.

Azkoit iko
istor io kontatzai lea

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da
eta bere liburuetan dioen moduan,
bere altxorrik ederrenaren berri ema-
ten du beti, Azkoitiaren berri, alegia.

Azkoitia 
berrikuntza bidean

Iosu Zabala
Azkoitiarra eta Mondragon
Unibertsitateko Errektorea

Editoriala

Pako Pako
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Ezetz asmatu inauterien
inguruko lehen aipamena
noiz agertzen den?
Azkoitiko Udaletxeko 1519ko Kontuen

Liburuaren I. zenbakian egiten da le-

hen erreferentzia. Txosten horretan

“Chamorros de las Carnastolengas”i

eginiko ordainketa eta herrira ekarrita-

ko zezenaren berri ematen da. Ordutik

gaur arte, zer edo zer asmatu edo al-

datuko genuen, ala? 

Gainean ditugu inauteriak!

La innovación implica, no
sólo a las empresas, sino a
toda la sociedad, a cada

una de las personas que la
integran, y como no, de for-
ma muy especial, a aquellas

instituciones y entidades
que contribuimos a  confor-
mar muchos de sus valores

y rasgos fundamentales.



Bai, zeren Plaza Berriren erabe-
rritzeak zerikusi zuzena du Alde
Zaharra merkataritza ikuspegitik
biziberritzearekin. Azoka Plaza
aurten eraberrituko da, 2008ko
aurrekontuetan jarrita dagoelako
partida bat horretarako. Eta hel-
buru nagusia litzateke kaskoa be-
rritzearekin batera, oinezkoei
ematea nagusitasuna eta horre-
kin batera Alde Zaharreko mer-
kataritza indartzea, Ibai-Ondo
eta Julio Urkixo kaleekin lotuz. 

Edonola ere, Azkoitiak azken
aldian egunkarietako goiburu
bat merezi izan duen bakoitze-
an, Udalaz gaindiko proiektu
batengatik izan da: Habidite.
Zortea bilatu egin behar dena-
ren adibide bat al da? 
Dudarik gabe. Zortea da tren on
bat pasatzea, baina tren on bat
pasatzeko trenbideak egina egon
behar du. Kasu honetan trenbi-

dea egina zegoen. Udalaren esku dagoen

Legealdia aurrera doa. Zer gorputzaldi
utzi dizute lehenengo hilabete hauek?
Oso ona, hasieratik ondo hartu diogu
pultsua legealdi berriari. Nahiko azkar
osatu genuen udal gobernua eta adostu-
tako akordioari esker, gobernu egonkor
bat ahalbidetu dugu.

Kanpotik begiratuta, badirudi
Azkoitia mugimendu zu-

rrunbilo batek bete-bete-
an harrapatu duela. Az-

koitiarrak euren he-

rriaz harro egoteko arrazoi bat da hori
ala errazagoa da aldaketen aurrean ki-
kiltzea?
Bi sentipenak bateratzen dira. Azkoitia-
rrok, neurri batean, pertsona umilak ge-
ra, “xanoak” esan ohi digute kanpotik,
baina egitasmo berrien aurrean jendea
ilusioz ikusten dut, azkoitiar izatearen
harrotasunarekin. 
Erakutsi nahi dut gai garela, azkoitiar
erara, gure izaera eta tradizioa errespeta-
tuz, egitasmo ausartak aurrera eramateko,
hori da nire erronka. 

Hori horrela, zuk esana da legealdi hau
Alde Zaharraren eraberritzearena izan-
go dela. Nola helduko diozue horri? 
Alde Zaharra da Azkoitiko bihotza. Ho-
rregatik, iraganaren eta etorkizunaren ar-
teko uztarria izan behar du Alde Zaha-
rrak. Gure historia eta iragana oso ga-
rrantzituak dira, baina herriak etorkizu-
nari begira egiten dira.
Beraz, Alde Zaharraren berrikuntzak izan

behar du herriaren berrikuntzaren adi-
biderik nabarmenena. Aurten ekingo
diegu Inazio Iriarte Kalearen eta Kale
Nagusiaren eraberritze lanei, baita
Azoka Plazaren berritzeari ere. Eta
legealdiko eztabaida sano eta polita

Plaza Berriaren ingurukoa izango
da. Gure planteamendua da pa-

re bat proiektu landu eta he-
rritarren esku uztea herrita-
rrek erabaki dezaten zer  eta
nola egin. 

Esan ohi da herrien ADNa
Alde Zaharretan dagoela. In-
guruko zenbait herritako Al-
de Zaharrak, ordea, galbide-
an daude, inbertsioak lehena-
go egin behar zirelako. Zuek
garaiz zabiltzate, ala?
Uste dut baietz, garai onean
gaudela. Alde Zaharrak badi-
tu zenbait abantaila. Histori-
koki nahikoa ondo zainduta-
ko Alde Zaharra da eta ez da
astakeria handirik egin. Man-
tentzen du bere izaera, herri
askotan tamalez galdu dena.
Emandako hiri-antolaketa
pausoekin lortu dena da Alde
Zaharra Azkoitia erdi-erdian
mantentzea. 
Azkoitiarren topagune ga-
rrantzitsuena da eta izango da.

Aurretik proiektua lantzera-
koan ere aintzakotzat hartu
dituzue merkatarien iritzi eta
ekarpenak, ezta?

Esku artean dituen proiektuei
gainbegirada bat ematen aha-
legindu gara. Gauza askotxo,

orri gutxi hauetarako.

Asier
Aranbarri 

“Un alcalde tiene que anticiparse y ver qué va a ser de su municipio
dentro de seis u ocho años. A partir de ahí, hay que tener las ideas
claras e ir tomando decisiones”. A eso se le llama intuición. Y valen-
tía. Cree en los proyectos.  Y se van haciendo realidad. Azkoitia, sin
duda, es y va a seguir siendo un muy buen lugar para vivir. Lo ve. ¿De cuántas horas es su jornada labo-

ral?
No tiene horario, aunque trato sincera-
mente de compatibilizar la vida laboral
con la familiar. Trato de llegar todos los
días al baño de mis hijos. Así de claro.
Y es algo que no quiero perder. 

Según el presidente de Eudel, Jokin
Bildarratz, el siglo XXI es el siglo de la
participación ciudadana. En Azkoitia,
tienen pendiente alguna consulta po-
pular.
Hemos tenido una experiencia en ese
sentido y vamos a tener la segunda. La
primera fue con el proyecto de Elkargu-
ne, donde participaron un montón de
personas tanto a título individual como
asociaciones. La segunda va a ser la
consulta sobre la futura configuración
de Plaza Berri. 

¿Qué opina del pasotismo de la gente
respecto a la política?
Es una pregunta fácil y la respuesta,
complicada. Tenemos que reactivar de
alguna forma la creencia en la política,
porque al final la política yo la traduciría
como “herrigintza”. En definitiva, hacer
pueblo, hacer país. Las decisiones que
se van adoptando a todos los niveles
afectan al día día de los ciudadanos.
Por lo tanto, aunque uno pasa de la po-
lítica, la política no pasa de él, y como
la política no pasa de él, pues es fun-
damental que no pasemos de la políti-
ca. Tanto en el Ayuntamiento, como en
el resto de las instituciones, se van to-
mando decisiones que son vitales para
el desarrollo personal de todos nos-
otros. 
Y hoy en día, aunque la política no tiene
buena prensa, siempre tendrá que ha-
ber gente que se dedique a trabajar por
la mejora del país y las condiciones de
vida de las personas. Y nosotros esta-

Para Asier Aranbarri la producción de viviendas modulares de Habidite es equiparable
con la revolución que supuso la implantación de producción de coches en cadena de
Ford. Un proyecto totalmente innovador que creará unos 1.500 puestos de trabajo. “En
Azkoitia no hay desempleo. ¿Para qué necesitamos entonces una empresa como Habi-
dite? Pues sencillamente para poder seguir sin desempleo. Nadie sabe cómo va ir el
sector productivo que tenemos dentro de 10 o 15 años”. Si Habidite decide ubicarse en
Azkoitia, es porque el Ayuntamiento tenía los deberes bien hechos. Ahora, únicamente
falta el convenio definitivo que regule los apartados de formación o coordinación con
las empresas existentes,  así como los compromisos recíprocos que requiere un proyec-
to de estas características que generará importantes ingresos a la Hacienda Foral de Gi-
puzkoa.
El objetivo que se persigue desde este Ayuntamiento no  es otro que el de atraer al valle
del Urola una empresa referente, al igual que lo son Irizar, Indar o CAF en el Goierri. En
definitiva, un elemento tractor que dinamizará no sólo la economía de Azkoitia y del
Urola, sino de todo el territorio. 

Azkoitia por la vía de la innovación y del emprendizaje

El Casco
Histórico de
Azkoitia ha

logrado
mantener su

personalidad y
los

planteamientos
urbanísticos
llevados a
cabo han

hecho que siga
siendo el

corazón del
municipio.

Siempre será
un lugar de
encuentro.
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Azkoitiko alkatea

Asier Aranbarri
La persona

“Hasieratik ondo hartu diogu pultsua legealdi berriari”



tore oso onak ditu-
gula, langile kopuru
altuekin, baina argi
ikusten dena da pro-
duktuek balio erantsi
bat behar dutela lana
izaten segitzeko. Di-
bertsifikazioari begi-
ratuta, lagunduko du
etorkizunean dauka-
gun lan kopuru bera
edo handiagoa iza-
ten.  

Azpiegitura aldetik, aldaketak eskatzen
ditu horrelako proiektu batek. Zuma-
rragako bidea hobetzea aurreikusita du-
zue. 
Zumarragako bidearen hobekuntza Al-
dundiaren plan estrategikoaren barruan
sartuta dago. Aldundiak 2008an proiek-
tua egingo du eta gauzak ondo badoaz,
lanak 2009an egingo dira. Horrek ahal-
bidetuko du Zumarragara irteera, Bea-
sain-Durango korridorera, N-1era, eta
etorkizunean Ezkio-Itsasoko AHT gelto-
kira. Ondo komunikatuta dagoen neu-
rrian Azkoitia, Habiditeren etorrera, Be-
asainen CAF edo Oñatin ULMA egote-
aren antzekoa izan behar du.

Azkoitian 500 BOEtik gora eraikitze-
kotan zarete. Horrek esan nahi du,
Etxebiden izena emanda dutenak erre-
ferentziatzat hartuz, etxebizitzaren ara-
zoa konponduta izango dela legealdia
amaitzerako?
Horrela ikusita bai. Etxebiden izena
emandakoen kopurua kontutan hartuz
gero, eskainiko dugun etxebizitza kopu-
rua handiagoa da. Etxebiden 200 bat
daude eta merkatura aterako direnak ge-
hiago dira. Txalon Errekan 332 Babes
Ofizialeko Etxe entregatu nahi ditugu le-
gealdi honetan eta beste 33 Floreagan
(Iraurgi Lantzen zegoen tokian).  Beste
110 Intsaustin eta 60 Altamiran, etorri-
ko lirateke ondoren. Txalon Errekako
kasuan, auzoa herrian integratzen lagun-
duko dute etxebizitza berriek. Lurrei da-
gokienez, Udalak Kutxarekin etxebizitza
kopuru bat alokairura ateratzeko akor-
dioa lortu du eta beste kopuru bat Jaur-
laritzari eskainiko dio.

Arau Ordezkatzaileen berrikuspena
denbora izpirik galdu gabe egin duzue.
Horri esker, Egino Berriko eremua
Habiditeri eskaintzeko aukera izateaz

gain, Oinartxon
beste 140.000 m2

industri-lur izango
dituzue bertako
zein kanpoko en-
presei ateak irekiz.
Etorriko direlako-
an?
Arau Subsidiarioak
lantzen joan ginen
eta horrekin batera
zenbait aldaketa
puntual egiten. Ho-

rri esker, ez da etenik egon.  Hiru urtetan
onartu genituen arauak eta horren ondo-
rioz Egino Berri eta Oinartxo eremuen
artean, enpresak kokatzeko lurra prest
dago.

Alkate gisa, zurea da Azkoitia kultura
eta artearen txoko egitearen lorpena.
Nola doaz Jorge Oteiza Pilotalekuen
edo Antonio Oteiza Fundazioaren dina-
mizazio lanak? Espero zen erantzuna ja-
so dute?
Behin azpiegitura martxan jarrita, dina-
mizazio lanak egin behar dira oso ondo.
Ezin da edozer eratara hasi. Daukagun
konpromisoa da Fundazioa erregistratzea
eta hori hilabete eta erdi barru egina
izango da eta dinamizazio plan guztia
martxan bai Fundazioarena, bai Jorge
Oteiza Pilotalekuena. Nahi duguna da
Azkoitia bilakatzea pilota eta kultura uz-
tartuko dituen leku. Guretzat, eta Otei-
zarentzat hala zen, pilota da euskal sena-
ren adierazgarri nabarmenena. Oso epe
motzean dinamizazio plan berezi batekin
hasiko gara pilotalekuei dagokienez.

Jorge Oteizak burua altxatuko balu, zer
esango ote luke?
Pilotalekuak ikaragarri gustatuko zitzaiz-
kion batetik eta bestetik zerbait esango
luke kontra, bera horrelakoa zelako.
Kontraesanez betetako gizona zen, baina
uste dut gustura egongo litzatekeela, ze-
ren bere ametsen artean zegoen pilotale-
ku horiek egitea. Berak Izarraitz puntan
egin nahi zituen eta konbentzitu genuen
behean egitea hobe zela, eta tamalez ez
du ikusterik izan baina bere ideia nahiko
ondo jaso dugula uste dut. 

Kulturaz ari garela, bada oraindik inork
gutxik ezagutzen duen kirol, gizarte eta
kultura ekipamendu berri bat: Elkargu-
nea. Nola doaz lanak?
Herritarrak txundituta geratuko dira

guztia egina dago, lurra prestatuta dago
eta horrela, Azkoitiak aurre hartu die
beste Gipuzkoako zenbait herriri.
Laister  Eusko Jaurlaritzak eta Habiditek
behin betiko hitzarmena itxiko dute eta
horrekin batera,  Udalaren asmoa da,
egitasmo edo plan berezi bat martxan
jartzea, Gipuzkoako Foru Aldundia eta
Eusko Jaurlaritzarekin batera, langile be-
rrien formazioa edo bertako enpresekin
koordinazioa sustatu asmoz.

Epsilon Euskadi, Habidite… nola
lortzen da horrelako enpresak Azkoi-
tira ekartzea?
Hor ere gauza bera gertatu zen. Epsilonek
Gipuzkoan kokatu nahi izan zuen, garai
hartan Aldundiaren laguntza lortu zuela-
ko eta hasi zirenean begiratzen zein he-
rritan zegoen industria lurra eta pabi-
lioiak prestatuta, ba Azkoitirekin egin
zuten topo. Alkate batek egin behar due-
na da lau-sei urte aurreratu. Buruan izan
behar duena da herri horrek 4-6-8 urte
barru zer izan behar duen eta hori ikusiz
gero, neurri batzuk hartzen dituzu eta on-
dorioz, gauzak lortzen dira.

Ez dago eskolarik horretarako…
Ez, intuizioa behar da. Askotan proiek-
tuak usaindu eta haietan sinestarazten
dizun balentria edo sanidade puntu bat
behar da, zeren dena zehaztu arte pauso-
rik ez bada ematen, ezinezkoa da ezer au-
rrera ateratzea. 
Habiditeren gaia esaterako, aurreko hau-
teskundeetan bero-bero egon arren, hau-
teskundeak pasa arte itxaron genuen ho-
rren berri emateko.

1.500 langile aipatzen dira. Azkoitia-
rrek, gipuzkoarrek, etorkinek… postu
horiek nortzuk beteko dituzten aurrei-
kusi da? 
Langile kopuru handia da. Ez dira denak
kolpetik hasiko, zeren enpresaren asmoa
da 3-5 urtetan errendimendua handitzen
joatea %100ean jarri arte. 
Gure lehenengo helburua litzateke Az-
koitiko bailarako jendearentzat izatea
lanpostuak. Kanpoan lan egiten duen
Azkoitiko zein bailarako jendeari bertan
lan egiteko aukera eskaini. Beste gako
garrantzitsu bat da emakumearen lane-
ratzea.  Ikerketek diote hainbat emaku-
me prest legokeela etxetik kanpora lane-
an hasteko.
Guk egin dugun azterketa oso sinplea da.
Uste dugu Azpeitian eta Azkoitian sek-

ikusitakoan. Oraindik gutxi
batzuk izan dute zuzenean
ikusteko aukera eta ikusi dute-
nak harrituta geratu dira. Gi-
puzkoan dagoen ekipamendu
onenetarikoa izango da, kultur
eta kirol mailan eta abantaila
handi batekin: herri erdi-er-
dian dagoela. Ez da erraza he-
rri erdian 9.000 m2 izatea. 

Kultura eta kirola uztartzea-
ren beste adibide bat…
Bai, obra hori egiteko lurra
sortu beharra egon zen. Alta-
mirako eskola zegoen lehen
kokaleku horretan eta eskola-
ko patioaren kotara iritsita, 20
metroko zuloa egin zen eraikin
berri bat altxatzeko. Datorren
urte hasierarako inauguratzea
espero dugu eta uste dut herri-
tarrak benetan gustura izango
direla ekipamendu horrekin.

Kirolarekin eta aisiarekin lotutako ba-
liabideak areagotuz doaz. Aipatzekoak
igerileku irekiak eta belar artifizialez-
ko futbol zelaia. Noizko izango dira
martxan? 
Igerilekuak datorren urteko udako prest
izango dira. Asko ari dira atzeratzen, bai-
na esan dezaket aurtengo lehenengo sei-
hilekoan obrekin hasteko moduan izango
garela. Helburua da 2009an igerileku be-
rrietan bainatzeko modua izatea. Guk ez
genituen igerilekuak edonon egin nahi,
baizik eta leku eder batean. Toki hori ka-

tegorikoa da. 10.000 m2ko gu-
ne bat eraikiko da, igerilekuak
barne. Ziur naiz itxaroteak
merezi izango duela.
Futbol zelaiari dagokionez,
proiektua lantzen ari gara.
Otsail edo martxo alderako
bukatuta izatea espero dugu
eta baloratu beharko dugu he-
rriko futbol taldearekin, Anai-
tasunarekin batera, noiz ekiten
diogun obra horri zeren ez da
futbol zelaia bakarrik, skate
parkeko pista bat eta denbora
libreko gune bat ere eraiki na-
hi dira San Juan inguru horre-
tan. 

Nire agendan gaur datorren
esaldia: “Lotsatiek eta za-
lantzatiek dena ezinezko
ikusten dute, hala iruditzen
zaielako”. Zalantzak uxatzen
jakin behar da 28 milioi eu-

roko udal aurrekontu bat kudeatzeko,
ezta ala?
Dudarik gabe. Gauzak argi izan behar di-
ra, bai alkatetzan eta bai bizimoduan.
Lau oinarri argi. Horiek garbi edukita eta
baldin badakizu nora iritsi nahi duzun,
gero erabakiak hartzen joatea da. Ahal-
mena izatea erabakiak hartzeko eta egoe-
ra ezberdinetara  moldatzeko. Alkate ba-
tek hori egin behar du. Erabakiak hartu,
egoera ezberdinetara egokitzen jakin eta
talde handi bat martxan jarri gauzak mo-
du egokian bideratzeko.

Si Jorge Oteiza
levantara la

cabeza, por un
lado, le
hubieran

encantado los
frontones

porque es uno
de sus sueños
hecho realidad.
Y también diría
algo en contra
porque era un

hombre lleno de
contradicciones.

La suerte hay que
buscarla. Suerte

puede ser que pase
un buen tren a tu
lado. Pero, claro,

para eso las vías del
tren tienen que estar

“
“

“

“

mos dispuestos a hacerlo.
¿Cómo compatibiliza su trabajo como
alcalde con el de portavoz de las Jun-
tas Generales?
Al final entiendo que es un trabajo per-
fectamente compatible, el día a día de
la alcaldía ayuda para ser un mejor por-
tavoz en Juntas y el ser portavoz ayuda
a mantener una relación directa, tanto
con el resto de grupos junteros como
con la Diputación. 
Aunque haya que meter más horas y ha-
cer malabarismos, entiendo que son
dos trabajos complementarios. 

¿Y encima saca tiempo para contarles
un cuento a la noche a sus dos hijos?
Para eso hay que sacarlo, son las cosas
importantes de la vida.

En este año, 2008, brinda por…
Brindo, primero, por la salud de todos.
Porque si no hay salud no se puede ha-
cer absolutamente nada y brindo para
que vayamos ganando en convivencia. 

¿Qué tiene de apasionante ser alcalde de tu
pueblo?
Tiene mucho de apasionante. Estoy con-
vencido de que dentro de la política es
lo más bonito porque, aunque es duro y
exige un sacrificio personal enorme, es-
tás mejorando el día a día de tus ciuda-

Elkarrizketa



Esku bete proiektu gaur egun

Inauteriak gainean izaki, Iraurgi Abesbatzak
merezi du aipamen bat egitea, hango
abeslariei zor baitiegu, hein batean, Azkoi-
tian inauteri festa ospatzen hasi izana la-
runbatetan. “Diru apur bat ateratzeko ur-
tean pare bat ekitaldi egiten genituen. Pi-
lotalekuan inauterietako festa antolatzen
hasi ginen, sarrera kobratuz. Musika talde
bat ekartzen genuen, taberna ipini…”.
Festa indartzen eta zabaltzen hasi zen neu-
rrian, Udalak hartu zuen ardura hori. Baina
Iraurgikoek ekin ez baliote, auskalo zer os-
patuko zen gaur egun. Bejondeizuela!

1981ean sortu zen Iraurgi Abesbatza.
Gaur egun, urtean zehar 40 bat emanaldi
eskaintzen dituzte. “Estreinatu berri dugu
Martínez de Bizkargiren ‘Salve Regina’. XV.
gizaldiko obra da, Errege Katolikoen garai-
koa eta herriko seme batek egina”. Bi urte-
tik behin, Sahatsa Dantza Taldearekin eta
Musika Bandarekin elkarlanean, ikuskizun
bat ere antolatzen dute. “Azkena ikusgarria
izan zen eta pena da herrian bakarrik es-
kaintzea. Lan hura zabaldu egin beharko
litzateke”. Uztailean Tirri Tarra orkestrarekin
egindako “Argi Beltza” ikuskizunak ere aipa-
men bat merezi du.

Hasierako kontuak:
Inauterien bultzatzaile

“Gu -diote abesbatzako kideek- edozein
tokitara joanda ere, ondo pasatzen dakigunak
gara”. Herrian eta munduan zehar. Konpainia
onean eta gustuko tokian, aldaparik ez da iza-
ten. “Geure artean sekulako giroa dugu, be-
netan ondo konpontzen gara eta horrek asko
laguntzen du. Gainera, horrelako bidaia bat
egiteak aurrera jarraitzeko indarra ematen du,
zeren azkenean astean bitan entseguak izaten
ditugu, asteburu askotan emanaldiak… lotura
eskatzen du”. 
Irribarrerik galdu gabe hitz egiten dute Zaba-
letak eta Elortzak. Hori bai, “taldearen izene-

an”. 1988an ere Vienan izan ziren. “Alfredo
Krausekin hitz egin genuen, elkarrekin argaz-
kiak atera, autografoa eman… Hoteletik ate-
ra eta harekin topo. Aurrera segitzeko animo-
ak eman zizkigun”. “Orduan, ez pentsa, seku-
lakoa zen Vienara abestera joatea”, diote.
Krausekin egon ezezik, hango udaletxean
abestu eta gero, Loiola Irratiak zuzeneko elka-
rrizketa egin zien telefonoz. Azkoitiarrak Vie-
nan abesten, alegia! Ordutik, makina bat euri
jasa bota du eta abesbatzako kideak han-he-
menka jo eta ke ibili dira. “Alemanian,
Frantzian, Italian, Portugalen, Suitzan…

pentsa, gure oraingo zuzendariak, Ainhoa Arrietak, non eta
Erromako San Pedro basilikan egin zuen debuta”. 
Oraingo bidaiatik ere gorputzaldi onarekin etorri dira. Uda-
letxean eskaini zuten emanaldi ofiziala. Tronu areto ikusga-
rrian Aita Donostia, Guridi, Mocoroa, Bastida edota Azpia-
zu, abesbatzako kide eta zuzendari ohiaren obrak, entzun zi-
ren. Ez zuten erreparorik izan Shonbrun jauregiaren atarian
ere gabon kantak abesten hasteko. Eta bitartean, denbora
librea ondo aprobetxatzen ere ahaleginak egin zituzten.
Batzuk “La Traviata” opera ikustera joan ziren, beste batzuk,
berriz, Vienako Haur Kantarien Abesbatzaren emanaldi bat,
baletaz gozatzera beste taldetxo bat… 
Amaiera ekitaldian talde guztiei diplomatxo bat eman zieten
eta eskertzeko “Ilunabarra” abestu zuten. “Momentu hartan
geu ginen onenak. Je, je! Eta mundu osoko abesbatzak zeu-
den gero!”. 

Horrelako bidaia
bat egiteak au-
rrera jarraitzeko
indarra ematen

du”

“

“
Iraurgi abesbatza Vienan izan da abenduan,
hango Gabonetako Abesbatzen Topaketan. Zo-
ratzen etorri dira bueltan, dena ondo atera
baitzaie. Luzitzeko aukera izan dute eta “gai-
nontzekoen parera” behintzat iritsi omen dira.
Azken hiru hamarkada hauetan, kantatze alde-

ra, estatuko eta Europako hainbat bazter ikus-
teko pagotxa izan dute. Hasi baziren hasi, ez di-
ra gelditu. Estrainekoz, duela 19 urte izan ziren
Vienan. Orduko oroitzapenak eta oraingo ibile-
rak kontatu dizkigute Ignacio Zabaletak, Jesus
Elortzak eta Maite Juaristik. 

Iraurgi Abesbatzako kideak Vienako udaletxean eskainitako emanaldian.

Vienako Shonbrun jauregi aurrean ere saio ederra egin zuten.

Iraurgi abesbatzak, 27 urteAzkoitiar ahotsak VIENAN

Vienara egindako aurreko bidaian Alfredo
Krausekin egoteko aukera izan zuten.
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Inauterietako desfilean Xabier Munibe Ikastolako eta Floreaga ikastetxeko
ia 1.200 haurrek hartuko dute parte

Ate joka ditugu inauteriak. Xabier Munibe Ikastolako
eta Floreaga ikastetxeko ikasle, irakasle eta guraso-
ek asteak daramatzate zalapartaka mozorro jantziak
gora eta behera. Denetarikoak ikusi ahal izango dira
ostiraleko desfilean. Hori bai, badaezpada bateren
bat gogoratu da dagoeneko Santa Klarara arrautzak
eramateaz… 

Aste batzuetako lana izan
ohi da jantziak eta karroza
prestatzea. Xabier Munibeko
ikasleek beraiek hautatzen
dute mozorroa. Hori bai, ez
dira mozorrotzeagatik mozo-
rrotzen. Aurretik klasean
Euskal Herriko neguko jaiak
aztertzen dituzte. Kandelario
eguna, San Blas, Santa Age-
da eta inauteriak. Azken
hauek zergatik izaten diren
urtero data ezberdinetan ere
azaltzen zaie. Udaberriko le-
henengo ilargi betea tokatzen
den aste horretako igandea
Pazko Igandea izaten da. Justu, 50
egun lehenago, berriz, inauterietako
igandea. 

Isabel Jauregi,
Xabier Munibeko

irakaslea

“Kontserba latekin egin genituen
ttuntturroen dunbak lehenengo ur-
tean”

“Lehenengo urtean gogoan dut
ttuntturroen dunbak nola egin geni-
tuen. Kontserba latak hartu, punta-
paxez eta iltzez bete eta hala atera gi-
nen. Narruak ere baserrietatik ekarri
zizkiguten eta geu aritu ginen garbit-
zen. Badakizu, lehenengo urtea eta
frexko-frexko… Maria Jesus Aranbu-
ru zegoen zuzendari orduan. Egia esan,
gauza asko jarri genituen martxan,
ikastolarengatik, herriarengatik…”.
Gaur egun erabiltzen dituzten dun-
bak ere txikiak omen dira, Iturenera
edo Zubietara erostera joateak, seku-
lako aurrekontua eskatzen baitu. 

Floreagan urtero gai jakin bat
hartzen dute eta harekin lotura
duten jantziak lantzen dituzte
guraso talde baten laguntzare-
kin. Aurtengo gaia: Euskal In-
auteriak. Baztango dantzariak
izango dira batzuk, mamoxo-
rroak beste batzuk, ijitoak,
ttuntturroak… “Gure filosofia
da –dio Juan Inazio Sudupe
irakasleak– geuk egindako
jantzi merke-merke batekin jo-
atea”.
Lanik handiena karrozak ema-
ten die. Xabier Munibekoek,
esaterako, azken egunera arte

ez dute apaintzen. Dena prest izaten dute
baina desfile egunerako uzten dituzte az-
ken xehetasunak. 

Lanik gehien
karrozak ema-
ten die. Xabier
Munibekoek,
esaterako, az-
ken egunera
arte ez dute
apaintzen. 

“

“

“Luzaideko inauterietan erabiltzen di-
tuzten moduko jantziak eramango di-
tugu. Irakasleak arduratzen dira pres-
taketez. Ni, batzuetan, desfilean lotsa-
tu ere egiten naiz baina…”

“Niri asko gustatzen zaizkit inauteriak.
Iaz itsasoa zen hautatutako gaia eta
‘sardineraz’ atera nintzen. Gogo han-
dia dut aurten ere mozorrotzeko”.

“Euskal Jaiak landu ditugu eta toki ez-
berdinetako inauterietako jantziak egin
ditugu. Guraso talde batek laguntzen
digu” 

“Ni bakeraz mozorrotuko naiz. Amak
normalean lagunei eskatzen die mo-
zorro jantzia baina aurten seguruenik
erosi egingo dit. Pistola eta guzti ate-
rako naiz, baina jolastekoarekin eh!...
Anaia, berriz, Elvisez aterako da baina
ez du ileorderik topatzen”.

“Ni txinitaz jantziko naiz. Amarena da
jantzia baina izebaren etxera joan be-
har dut hartzera. Lehenengo probatu
egin beharko dut ondo daukadan edo
ez jakiteko”.

“Nire amaren lagun batzuk kanpora jo-
an ziren eta amak niretzat sevillana
jantzia ekartzeko eskatu zien. Arrosa
kolorekoa da eta puntu beltzak ditu”.

Juan Inazio Sudupe,
Floreagako
irakaslea

“Txaranga bat sortzeko kemena ba-
zegoela ikusi genuen eta gero Udala-
ri gu kontratatzeko eskatu genion”

Suduperen hitzetan, duela sei bat
urte hasi ziren Floreaga ikastetxe-
an txaranga bat osatzeko saiakera
egiten. Esan eta egin. “Txaranga
bat osatzeko kemena bazegoela
ikusi genuen eta herriari esan ge-
nion beste bat kontratatu ordez,
gu kontratatzeko. Diru hori ondo
etortzen zaigu gero tresnak eros-
teko”. Urnietako Salestar ikas-
tetxekoak izan ohi dituzte bide-
lagun. “Gero, San Mieletan gu
joaten gara Urnietara haiei la-
guntzera”.

NOR DA
NOR?

Joakin Isuskiza

Amaia Illarramendi

Ane Juaristi,
bere atzean Oihane,
Malen eta June

Nerea Artola

Leire Ruesga

Edurne Aldaia

Zer diote arduradunek?

Xabier Munibeko ikasle batzuk

Inauteriak
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Floreagako ikasle batzuk



Inazio Iriarte Margolaria kaleko
eta Kale Nagusiko berritze lanak

Aizkibel kalean burututako berritze
lan berberak egingo dira Inazio Iriarte
Margolaria kalean eta Kale Nagusiko zati
batean ere. Hau da, zoladura ipini, argite-
ria aldatu eta egoera ez hain onean dau-
den azpiegiturak eta instalazioak berritu. 
Inazio Iriarte Margolaria kalea oso-osorik
konponduko da. Hau da, Udaletxe aurre-
ko plaza ertzetik hasi eta Aizkibeleraino.
Kale Nagusiaren kasuan, 112. zenbakitik
120ra egingo dira lanak. Gune horretan
amaituko dira obrak, aurrerago Plaza Be-
rrirako aukeratzen den proposamenarekin
jarraitu ahal izateko. Asmoa da lan hauei
udaberrian ekitea.
Guztira, 818.000 euroko aurrekontua bi-
deratuko da berritze lan hauetara. Diru
kopuru horretatik 409.000 euro Eusko
Jaurlaritzak finantziatuko ditu, Alde Za-
harra Biziberritzeko Plan Berezia medio. 

Se procederá a reformar la pavimentación,
la iluminación y las infraestructuras de las
calles Inazio Iriarte Margolaria y Kale Nagu-
sia. El presupuesto total asciende a
818.000 euros.

Alde Zaharra
biziberritze
bidean
Alde Zaharrean datza herriaren bihotza. Zaindu eta babestu ezean, or-
dea, kaleak hustutzen, hiltzen joaten dira. Udalaren erronketako bat,
hain zuzen, zonaldi hori guztia biziberritzea da, horretarako beharrezko-
ak diren baliabideak eta inbertsioak bideratuz. 2005ean, Eusko Jaurla-
ritzaren Gobernu Kontseiluak Azkoitiko Alde Zaharra kultur ondare izen-
datzea onartu zuen, monumentu-multzo kategoria emanez. Horren ildo-
tik, Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plan Berezia garatu zen eta bertan
aurreikusitako hainbat eskuhartze gauzatzera doaz. Besteak beste, Ka-
le Nagusiaren zati bat eta Inazio Iriarte Margolaria kalea berrituko dira.
Halaber, Azoka Plaza eraberritzeko diru partida bat ere bideratu da aur-
tengo udal aurrekontuetan, beraz, lan horiei ere hemendik gutxira ekin-
go zaie. 
Azken urte hauetan, bestalde, Alde Zaharreko etxe asko itxuraldatu di-
ra. Besteak beste, Azkoitia Lantzenen bidez, Udalak diru-laguntzak
eman dituelako fatxadak konpontzeko, betiere, monumentu-multzoaren
barruan etxe bakoitzari ezarritako babes mailaren arabera. 
Ingurune duin eta atsegina izan behar du Alde Zaharrak, turistak era-
kartzeko, merkatariak beste zonalde batzuetara ez alde egiteko eta ber-
tan bizi nahi dutenak geroz eta gehiago izan daitezen. Hori da, bederen,
udal ordezkarien borondatea. Alegia, pil-pilean eustea herriguneari, gai-
nontzeko auzoak ahaztu gabe, inbertsioek Udalaren eta Udalaz gaindiko
erakundeen ahalegina eskatzen badute ere. 

Udalak 400.000 euroko partida
bat du aurtengo aurrekontuetan
Azoka Plaza eraberritzeko

Azkoitiko Udalak 400.000 euro bi-
deratu ditu 2008ko aurrekontuetan
Azoka Plaza eraberritzeko. Momen-
tu honetan, Udaleko hirigintza sai-
la exekuzio proiektua lantzen ari
da. Nagusiki, eraikinaren kanpoko
fatxada aldatzea eta barrua berran-
tolatzea proposatzen da, oso zahar-
kitua baitago. Oraingo itxura eta
estetika errespetatuz, aldaketa sa-
kon baten premiari erantzun bat
ematea da asmoa. Eskolen eraikina-
ri dagokionez, erreformak fatxada
berritzera mugatuko lirateke lehen
fase batean.

Iruditan Azoka Plazarako landuta-
ko proposamenak

Herritarrek erabakiko dute Plaza
Berrik nolakoa izan behar duen 

Ez da ohikoa Azkoitia bezalako herrietako
Alde Zaharretan Plaza Berri bezalako kale
zabalak izatea. Kasualitate historikoen on-
dorio da. Azkoitian sasoi batean hiru etxe
ilara ziren. Sute bat eta gero, garaiko osa-
sun eta higiene baldintzak ez zirelako ego-
kienak eta izurriteak zabaltzen ari zirela-
ko, 1848an erdiko etxe ilada botatzea era-
baki zen. Horregatik dago hain zuhaizti
zabala. Peñafloridako Alameda eraiki zen
eta hantxe jarri zituzten barrikak. 

Azkoitiko Udala bi proiektu lantzen ari
da herri-galdeketara eramateko. Bata
kontserbadoreagoa, bestea berritzailea-
goa. Non jarriko dira barrikak? Alame-
dak garai batean zuen izaera errespetatu-
ko da ala gaur egun ezagutzen dugun kale
zabala gustukoago du jendeak? Hori guz-
tia erabakitzeke dago eta herritarrek eu-
ren iritzia eman eta ekarpenak egiteko
aukera izango dute, hori baita Udalaren
borondatea. Beraz, aurreikuspenek huts
egiten ez badute, 2009ko hasieran egingo
da galdeketa, urte berean lanei ekin ahal
izateko. 

Serán los/as azkoitiarras quienes deci-
dan el futuro de Plaza Berri, a través
de una consulta popular que se realiza-
rá el próximo año. 

El Ayuntamiento cuenta con una
partida de 400.000 euros para
reformar el mercado.

Azkoitiko Alde Zaharra kultur ondare
izendatzeak, monumentu-multzo kate-
goria emanez, etxe bakoitzaren azterke-
ta egin eta merezi duen babes maila
finkatzea ekarri zuen. Eusko Jaurlaritzak
ditu eskumenak eta Udalak egin nahi
dituen esku-hartze guztiek Lakuaren
baimena behar dute. Edonola ere, Udala
jakitun da etxeen egoera zaintzeak

duen garrantziaz eta ahalegin ekonomi-
ko handia egin du diru-laguntzak ema-
nez bertako bizilagunei fatxadak kon-
pontzeko. Laguntzak %40ra iritsi daitez-
ke. Udalak azken lau urteetan 200.000
eurotik gora inbertitu ditu herriko fat-
xadak konpontzen. Jarraian Udalak,
Azkoitia Lantzenen bidez, diruz-lagun-
duta konpondu diren zenbait etxe. 

Udalak azken lau urteetan 200.000 eurotik gora inbertitu ditu
herriko fatxadak konpontzen
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Sasoi batean barrikak Plaza Berrin zeuden.



Etorkinak
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Laburrak
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Udal Mailako Etorkinen Harrera Sarean sar-
tzeko inmigrazio plana lantzen ari da Udala

Azkoitiko Udala etorki-
nen egoerari buruzko diag-
nosi bat lantzen ari da, plan
bat martxan jarri ahal izate-
ko. “Gure helburua da –dio
Miguel Pascual Reimundez,
Gizarteratze eta Inmigrazio
zinegotziak- Azkoitia Eusko
Jaurlaritzak sustatutako
Udal mailako Etorkinen Ha-
rrera Sarean sartzea”. Horre-
tarako, badira aurretik eman
beharreko zenbait pauso.
Batetik, inmigrazio teknikari
baten kontratazioa. Iragarkia
urtarrilaren 23ko GAOan
argitaratu zen eta beraz, pro-
zesua aurrera doa. “Bizpahiru
hilabete barru, inmigrazio
gaietaz arduratuko den tek-
nikari bat izango dugu Uda-
lean”. Bitartean, egoeraren
azterketa lanak aurrera doaz.
“Lehenengo lana da ikustea
etorkinak zenbat diren, zein
jatorritakoak, adinak… eta
jarraian, lan hori aurrera
eramaten ari direnak harre-
manetan jarriko dira Uda-
letxeko sail ezberdinekin, inmigrazioa-
ren inguruan benetan interesa erakutsi
duen jendearekin, Udaleko Inmigrazio
Kontseiluarekin, e.a.”. Informazio hori
guztia oinarritzat hartuta plan bat egin-
go da. “Esperientzia martxan duten

Udalerriko etorkinen egoeraren
inguruko diagnostikoa egiten
ari dira, integrazioa erraztuko

duen plan bat garatzeko. 

“

“
“

Gaur egun, 620 lagun inguru
dira udal erroldan agertzen
diren etorkinak. Nagusiki,

marokoarrak, pakistandarrak
eta portugaldarrak. 

“

“Si la entrada de la inmigración

se ha retrasado en Euskadi es

por la situación socio-política,

dado que el control policial es

mayor y, por tanto, también el

riesgo de deportación. Ahora, el

efecto imán es grande porque

estamos hablando de una comu-

nidad con una renta per cápita

muy alta”

Pakistan 111
Bosnia 20
Maroko 187
Argentina 29
Kenia 1
Ukraina 11
Lituania 1
Brasil 19
Algeria 28
Yemen 4
Nikaragua 3
Peru 2

Venezuela 1
Errusia 1
Paraguai 8
Kolonbia 14
Dominikar Errepublika 9
AEB 4
Angola 2
Ekuador 8
Mexiko 6
Malawi 1
Honduras 1
Bolivia 1

Ginea Bissau 1
Ekuatore Ginea 1
Senegal 1
Mauritania 2
Txile 3
India 1
Nigeria 1
Burundi 1
Kuba 3
Armenia 9

Errumania 51
Portugal 59
Bulgaria 1
Polonia 3
Frantzia 6
Britaina Handia 4
Irlanda 1
Italia 1
Alemania 1

Guztira 127

hainbat udalerrirekin aritu
gara eta denak bat datoz esa-
tean alde positiboak gehiago
dituela negatiboak baino”. 

Reimundezen iritziz, Az-
koitian ez da oraindik arazo
larririk suertatu. “Gutxi dira
etorkinak. 623 izaki errol-
dan daudenak, bost arazo
sortzen badira, gutxi da.
Baina 5.000 balira, portzen-
taia berdinak mantenduz,
arazoak 50 izango lirateke.
Haurren eskolatzea, berdin-
tasuna… landu beharreko
gaiak dira”. 

Izan ere, gaur arteko joe-
ra mantentzen bada, “lau ur-
te barru boskoiztu egingo da
etorkin kopurua. Orain arte,
Euskadin etorkinen sarrera
hainbeste nabaritu ez bada,
egoera sozio-politikoak era-
ginda izan da. Kontrol poli-
ziala beste zenbait tokitakoa
baino handiagoa delako he-
men. Baina erakartzen duen
toki bat da, zeren per capita
errenta altua dugu”. Edonola

ere, toki batean gustura sentitzen diren
heinean, lagunak eta familia ekartzen
joaten dira. “Krisirik ezean, etortzen ja-
rraituko dute. Errumaniarrek, esatera-
ko, ez dute inolako paperik behar hona
etortzeko”.

“Artista azkoitiarra zendu
da bere Alacanteko etxe-
an, 85 urte zituela”.

“2006an, bere obra
osoa jaioterriari eman
zion”.

“Bere errautsak Denian
eta Izarraitzen zabaldu-
ko dira”.

Jose Manuel Alberdik, Bu-
rruntxalik, (1922-2008) urtarrilaren 19an
eman zuen azken arnasa Denian, bere Ala-
canteko etxe-lantokian, han bizi baitzen
1972a geroztik. Bere errautsak Denian eta
Izarraitzen zabalduko dira.

Azkoitian jaioa 1922ko maiatzean, 13 ur-
terekin Donostiako Arte eta Ofizioen Esko-
lan hasi zen. Adin harekin, aitaren lagun
bati esker, Zuloaga ezagutzeko parada izan
zuen. “Gaztetxo honek etorkizuna du”, bota
omen zuen hark eta horregatik sartu omen
zen eskolara.  

1937an, ordea, Gerra Zibilaren erdian, In-
galaterrara erbesteratu zen bere bi arrebekin
batera. Maidenheadeko Arte Eskolan eman
zion jarraipena bere ibilbideari. Beka bat es-

kuratu eta ingenieritza ikaske-
tei ekin zien. Gerra amaituta-
koan, ordea, ikasketak utzi eta
eskulturari heldu zion bete-be-
tean. Hango St. Martins Scho-
ol of Art eskolan irakasle ibili
zen. Plastikoen erabileran, esa-
terako, aitzindari izan zen In-
galaterran eta hainbat sari jaso
zituen. Bere obrak ikusgai egon
dira, besteak beste, Basileako
Fita erakusketan, F.I.A.C.en,

Parisen eta AEBtan, Bilboko Art-Ederren,
Madrilgo Arcon, e.a. Londresen bizi izan zen
1972ra arte. Urte hartan Alacantera aldatu
zen eta azken urteak tamaina handiko eskul-
turak egiten eraman ditu. Bereak dira Lon-
dresko Barklays Bankeko obra nagusia, hango
Akademia Errealeko “Consumatum est” edo-
ta Oxfordeko Unibertsitateko “Alma Mater”. 

Azkotian, besteak beste, bere gurasoen
omenez eginiko lan bat ikus daiteke parro-
kian eta “Euskal Herriari omenaldia” izenez
ezagutzen den lana ere. Bost urte behar izan
zituen egiteko. Bere jaioterritik at, Gasteizko
Ajuria Enean dute “Aitor”. Baina hauek adi-
bide gutxi batzuk baino ez dira, bere obra oso
zabala baita.

Azkoitiko Udalak
logotipo berria du
“Irudi berriak itxura modernoa-

goa eta sinpleagoa du. Modu au-
sart eta dinamikoan irudikatzen
du Azkoitiko Udala”.

Azkoitiko Udalak logotipoa alda-
tu du. Udaletxeko fatxadan ikus
daitekeen armarria oinarri hartuta
landu da irudi berria eta moderni-
zatzearekin batera, sinplifikatu ere
egin da. Kolore bitan egina, modu
ausart eta dinamikoan irudikatzen
du Udala. 

Edonola ere, irudi berriak jarrai-
pen historikoa irudikatzen du, modu
egokian eguneratuta bada ere. 

Mugimendua adierazten duten bi
zirkulu erdi ireki erabili dira eta Az-
koitia izendapena indartu da, iden-
titate korporatibo berriaren oinarri
gisa. 

Logotipo berriaren erabilera ez da
egun batetik bestera egingo. Izan
ere, aurreko logotipoa daraman ma-
teriala agortu arte, ez dute berririk
eskatuko. Beraz, hasiera batean bi
logoak erabiliko dira. 

En realidad, el nuevo logosímbo-
lo representa la continuidad his-
tórica, si bien adecuada a la ac-
tualidad.

De este modo, respetanto la figu-
ra histórica que acapara la sim-
bología, se ha tratado en primer
lugar de reactulizarlo  mediante
su interpretación en forma de
trazo en medio de dos semircírcu-
los abiertos que denotan movi-
miento. Por otro lado, se ha tra-
tado de reforzar la denominación
de Azkoitia, como clave de la
nueva identidad corporativa.

Zuhaitz Egunean 2003an
jaiotako haurrek pagoak
eta haritzak landatuko di-
tuzte Aittolan

Aurreko urteetan 60 bat haurrek
hartu izan dute parte eta aurten ez di-
ra gutxiago izango.

Zuhaitz Eguna ospatuko da otsaila-
ren 23an. Azkoitiko Udalak haurrei
zuhaitz bat landatzeko gonbitea lu-
zatzen die. Aurten 2003an jaiotakoen
txanda da. Aurreko urteetan ia 60 la-
gunek hartu izan dute parte eta au-
rreikuspenen arabera, aurten ez dira
gutxiago izango. Aittolan egingo di-
tuzte landaketak. Bertako espezie hos-
tozabalak sartuko dituzte.  

Otsailaren 28an amaituko
da baserrietako ur hornidura
instalazioak hobetzeko diru-
laguntzak eskatzeko epea

Baserrietako ur hornidura, sanea-
mendu eta hondakin uren araztegi ins-
talazioak ipini edo hobetzeko diru-la-
guntzak eskatzeko epea zabalik izango da
otsailaren 28ra arte. Eskaera orria uda-
letxeko beheko solairuan dagoen Herri-
tarren Harrera Bulegoan jasoko da.

Jose Manuel Alberdi Burruntxali, goian bego

AZKOITIA
U d a l a

Orain arte eman
den joerak bere

horretan
jarraitzen badu,
beste inolako

eragilerik gabe,
lau urtetan

boskoiztu egin
daiteke etorkin

kopurua,
Gizarteratze eta
Inmigrazio buru

egiten den
Miguel Pascual

Reimundez (PSE-
EE) zinegotziaren

irudiko. 

“

“

EUROPAR
BATASUNEKO
HERRIALDEETAKOAK

Guztira 496 
Guztira 623 

Gizonak 397 • Emakumeak 226 

EUROPAR BATASUNETIK KANPOKO HERRIALDEETAKOAK

Miguel Pascual Reimundez,
Gizarteratze eta Inmigrazio zinegotzia.

Azkoitian dauden etorkinak
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