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 «GURE ASMOA DA IDIAKEZ EDERRA ETXEKO 
OBREKIN IRAIL AMAIERAN HASTEA» 

Txema Muñoz Etxezarraga 

«Nuestra idea es 
comenzar las obras 

de la Casa Idiakez 
Ederra a finales 

de septiembre. 
Tenemos ya todo muy 

avanzado»

Es gerente de las empresas Campezo y Teusa, y repre-
sentante de la UTE constituida junto a Altuna y Uria 

para la rehabilitación y promoción de viviendas en 
la Casa Idiakez Ederra. Desde 2018 es presidente de 

Ascongi, la Asociación de Constructoras de Gipuzkoa. 
Le hemos preguntado sobre los planes y los plazos que 

manejan. 

Udalak lizitazio prozesu baten bidez Idiakez 
Ederra etxea (Nagusia 80) saldu dio Altuna 
y Uriak, Campezo eta Teusa enpresek osa-
tu duten Aldi Baterako Enpresa Elkarteari 
(UTE). Campezo eta Teusa, biak, talde be-
rekoak dira, Grupo Campezorenak, hain 
zuzen. Txema Muñoz da hiru enpresek 
osatutako elkartearen ordezkaria eta berari 
galdetu diogu zer lan plangintza duten Idia-
kez Etxearen birgaitze lanak gauzatzeko. 

Zeharka bada ere, urteak daramatzazue 
Idiakez Ederra Etxeari lotuta, eta azke-
nean, zeuon esku hartu duzue...

Horrela da. Urteak daramatzagu Idiakez 
Ederraren Etxearen inguruan aholkatzen, 
hitz egiten... 2005etik hain zuzen, eta guk 

proiektua gure haurra izango balitz bezala 
hartu dugu. Altuna y Uria eta Grupo Cam-
pezo elkarrekin gaude honetan, ondo era-
maten gara eta pozik gaude. 

Zein dira obrak hasteko aurreikusita 
dituzuen epeak?

Aldi Baterako Enpresa Elkartea eratuta 
dugu dagoeneko eta oinarrizko proiektua 
ere egina dugu. Lan asko aurreratu dugu. 
Udaletxean lizentzia ere eskatuta dau-
kagu, aurreratu egin gara. Salmentarako 
planoak ere prestatuta dauzkagu, eta be-
raz, gure asmoa da obrak irailean hastea. 
Irailaren hasierarako ez digu denborarik 
emango, baina irailaren amaieran edo 
urrian hasi nahiko genuke. Hori da une 
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honetan mahai gainean daukagun plan-
gintza. Uztailean hastea alferrik da, erdian 
abuztua egonda. Uda ondoren hasi eta ez 
gara geratuko. Aurki zintzilikatuko ditugu 
kartelak. 

Ze iraupen dute obrek?

Gehienez 24 hilabeteko epea dute, baina 
oinarrizko proiektuaren iraupena 16 hi-
labetekoa izango dela aurreikusten dugu. 
Gure kalkuluen arabera, 2024ko uda au-
rretik amaituta egon daitezke eraikiko di-
tugun 16 etxebizitzak. 

Eraikinaren birgaitze lana zirujau lana 
dela esan daiteke, ezta?

Bai, horixe da konplexuena. Teusa onda-
rearen birgaitze lanetan espezialista da 
eta gure arkitektoek, lantaldean ditugun 
Arte Ederretako  lizentziatuek, e.a. fase ez-
berdinetan hartu dute parte. Babestutako 
fatxadak ditu, eta horrek ezhoiko eraikina 
bihurtzen du. Oso berezia da eta erronka 
bat suposatzen du. Konplexuena fatxaden 
egonkortasuna da, zeren oso egoera txa-
rrean daude. Seguruenik lanketa hori bi 
fasetan egingo dugu. Lanerako, makinak 
sartzeko-eta, tokirik erosoena ere ez da. 
Bi eta hiru logelako 16 etxebizitza eraikiko 
ditugu. 

Donostiako Artzain Onaren katedrala 
eraberritu duen aditu bera arduratuko 
da Idiakez Etxearen eraberritze lane-
taz. Horrela da ezta?

Bai. Askotan egin dugu lan berarekin eta 
ziurrenik da eraberritze mota honetarako 
dagoen espezialistarik onena. Aitor Zubia 
da bera, eta esaterako, Donostiako Artzain 
Onaren katedralaren eraberritzeaz bera 
arduratu da. Mikel Arrillaga arkitektoare-
kin arituko da. 

50.000 eurotan erosi duzue eraikina, 
baina etxeak dituen kostuak 3.000.000 
eurotik gora kalkulatzen dira. Enpresa 
zareten heinean, irabazi aldetik nola 
ikusten duzu?

Guk hau ez dugu promozio operazio gisa 
ikusten. Hala balitz, ez ginatekeen honetan 
sekula sartuko. Obrarako aukera bezala 
ikusten dugu soilik. Visesak lizitaziora ate-
ra zuenean gu bakarrik aurkeztu ginen, 
hortxe dago inori interesatzen ez zaiona-
ren proba. Visesaren lizitaziora aurkeztu 
ginen eta zentzuzkoa iruditu zitzaigun 
salerosketa lizitaziora berriro elkarrekin 
aurkeztea Campezo taldea eta Altuna y 
Uria, baina inork uste badu negozioa egi-
ten ari garela, etor dadila. Kontrako ustea 
duen edozeini jokatuko nioke: irabaziak 
baldin badaude partekatuko ditugu. Orain, 
galerak baldin badaude eta dirua galtzen 
badugu, jar dezala. Oraintxe sinatuko nuke 
nahi duenarekin. 

Arazoa da birgaitze lanen kostua. Obra 
berria balitz, beste kontu bat litzateke. Eta 
horri lehengaien garestitzea gehitu behar 
zaio. 

Eraikinaren salerosketa lizitazioan 
jasota dago Udalaz gaindiko erakundeei 
dirulaguntza eskaera egitearen baldin-
tza. Egin duzue?

Eusko Jaurlaritzak ez du oraindik deialdia 
atera. Gipuzkoako Foru Aldundian eskaera 
partziala egin dugu, baina badakigu, ho-
rrerako ez ditugula eskakizunak betetzen. 
Aurrez bagenekien hori. Jaurlaritzaren 
deialdiaren zain gaude. Laguntzak jaso-
tzen baditugu, Udalarentzat izango dira. 
Horrela dago jasota hitzarmenean. 

Denbora daramazu Ascongiko presi-
dente gisa lehengaien garestitzearen 
inguruan oharrarazten. Nola ikusten 
duzu egoera?

Ez da berria, hilabeteak daramatzagu. Ara-
zo larriena da prezioak garestitzen ari di-
rela baina ez dakigula noiz eta zenbat hasi-
ko diren jaisten. Erakundeek erabaki dute 
prezioak errebisatzea, baina gehienez %20
ko mugarekin eta bakarrik kontuan hartu-
ta aluminioa, kobrea, altzairua eta betuna. 
Energiaren igoera, esaterako, ez da aintzat 
hartzen. 

«Tenemos el proyecto básico 

hecho, la licencia solicitada y 

tenemos preparados los planos 

de venta. Tenemos todo adelan-

tado para intentar comenzar las 

obras en septiembre, no a prin-

cipios, sería a finales. Teniendo 

agosto de por medio no podemos 

empezar antes de verano»

«Para la rehabilitación de las 

fachadas contamos, creo, que 

con el mayor especialista en ese 

tipo de trabajos que es Aitor 

Zubia, el mismo que se ha encar-

gado de la rehabilitación de la 

Catedral del Buen Pastor»
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Horrelako egoerarik ezagutu 
duzu lehen?

Horrelako ezegonkortasun eta ziur-
gabetasun egoerarik nik ez dut eza-
gutu. Krisiak, bai, baina koiuntura-
lagoak izan dira. Orain ez dakigu zer 
pasa daitekeen. 

Alabaina, eraikuntza sektorean 
mugimendu handia dagoela 
dirudi.

Asko ari da eraikitzen, baina pre-
zioen ziurgabetasunaren ondorioz,  
hutsik geratzen ari diren obrak ere 
badira, maila publikoan eta priba-
tuan. Obra batzuk geratu egin dira 
eta beste kasu batzuetan, kontra-
tuak desegitera iritsi dira. 

Ezin da eskaintza bat egin zure hor-
nitzaileek emandako prezioek bi 
eguneko iraungitze data baldin ba-
dute, eta hori ari da gertatzen altzai-
ruaren prezioarekin, adibidez. Nola 
aurkeztuko duzu eskaintza bat gaur 
agian lau hilabete barru esleituko 
dizutena? Zer egiten duzu gaurko 
prezioekin?

Babes Ofizialeko Etxebizitzekin 
arazo bera gertatuko da...

2009tik ez dira babestutako etxebi-
zitzen prezioak gainbegiratu. Nork 
irauten du 13 urtez ezer berrikusi 
gabe? Prezioen igoera hain da basa-
tia, inork ez duela babestutako pro-
moziorik eraiki nahiko.

PROYECTADA UNA AMPLIA OFERTA 
DE VIVIENDA LIBRE Y PROTEGIDA 
A MEDIO PLAZO

«No lo vemos como una opera-

ción de promoción, sino como 

una oportunidad de obra. 

El problema es el coste de la 

rehabilitación. Una obra nueva 

sería otra cosa.»

Urte gutxiren buruan etxebizitza arloan bi-
lakaera esanguratsua izango du Azkoitiak. 
Floreagan, Txalonerrekan, San Martinen 
eta Kale Nagusian etxebizitza berriak iku-
siko ditugu, babestuak eta libreak. Horrek 
esan nahi du etxebizitza eskaintza nabar-
men areagotuko dela. 

Floreagan Visesa sozietate publikoa erai-
kitzen ari den babestutako etxebizitzak 
eta etxebizitza sozialak aurtengo bigarren 
seihilekoan entregatuko dira, aurreikusi-
takoaren arabera. 46 etxebizitza dira guz-
tira. Babestutako etxebizitzak izango dira 
Eusko Jaurlaritzak Txalonerrekan eraiki-
ko dituenak ere. Alokairura bideratutako 
40 etxe eraikiko dira hiru etxe-bloketan. 

Edonola ere, Jaurlaritzak lursaila du as-
koz etxe gehiago altxatzeko Txalonerre-
kan. Modalitateari dagokionez, eskatzaile 
gehienek alokairua dute lehenetsita  Etxe-
biden izena ematerakoan. 

Halaber, eraikuntza enpresa pribatuek 
hainbat proiektu dituzte esku artean Az-
koitian etxeak eraikitzeko. Amenabar en-
presak 60 etxebizitza eraikitzeko asmoa 
du Jausoron, Danobat kokatzen zen tokian. 
Hasi dituzte eraikuntza lanak. 

Txalonerrekan, Grupo Munok hiru bloke-
tan 66 bat etxe eraikitzeko proiektua mar-
txan du, eta Grupo Eibarrek San Martinen 
70 etxebizitzako promozioa abian du. Sal-
gai daude jada etxeak.

Kale Nagusian, berriz, Idiakez Ederra 
Etxean gehienez beste 16 etxebizitza libre 
eraikiko dituzte Altuna y Uriak, Teusak eta 
Campezok.

Azkoitian erroldatutako 334 lagun dau-

de Etxebiden izena emanda, babestutako 

etxebizitza bat eskuratzeko zain. Haieta-

tik 67 dira etxea erosi nahiago dutenak. 

Gainontzeko 267 eskatzaileek alokairua 

dute aukeratuta. Alegia, %79,9ak alokairua 

lehenesten du.

Azkoitian erroldatu gabe daudenen 

artean, beste 67 dira Azkoitian babestu-

tako etxebizitza nahiko luketenak. 
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El área de Intsausti es un punto clave del muni-
cipio por ser uno de los principales accesos al mu-
nicipio. Precisamente, por ello urge ir avanzando 
para que en un futuro no muy lejano se pueda eje-
cutar una actuación urbanística que mejore nota-
blemente la estética urbana del área. 

Todavía no hay un proyecto de urbanización, y 
hay un largo camino por delante, pero a lo largo 
de esta legislatura se han dado importantes pasos 
previos para poder construir viviendas en la zona. 

Es la Junta de Concertación, organismo con carác-
ter administrativo, la encargada de la gestión de 
la futura actuación urbanística en la citada área.

La sociedad pública del Ayuntamiento Azkoitia 
Lantzen y la sociedad Etorlur, de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, tienen el 49% de propiedad, 
mientras que el resto se divide entre otras familias 
y empresas.El desarrollo urbanístico del área de 
Intsausti supondrá una extensión del núcleo ur-
bano y la revitalización de una zona actualmente 
degradada. Es un objetivo a medio plazo.

Derribo de Lidl

El Ayuntamiento ha propuesto a la Junta de Con-
certación derribar el antiguo edificio de Lidl para 
poder darle un uso funcional al solar mientras 
comience la ejecución del desarrollo urbanístico, 
solicitud que ha sido aceptada. Azkoitia Lantzen se 
encargará del coste del derribo.

 Azkoitia contará a medio plazo con una amplia 
oferta de vivienda libre y protegida. La promo-
ción de Floreaga, que abarca 30 viviendas de 
protección oficial y otras 14 viviendas sociales 
destinadas al alquiler, está ya en su fase final, 
mientras otras vienen en camino.

 Txalonerreka acogerá la mayor promoción de 
viviendas sociales gracias al acuerdo suscrito 
en mayo del año pasado entre el Ayuntamiento 
y el departamento de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. 
Azkoitia Lantzen ha vendido tres parcelas de 
Txalonerreka al ejecutivo vasco por valor de 
1.080.910,96 euros para construir 40 viviendas 
sociales destinadas al alquiler. Dispone además 
suelo para edificar otras 130 viviendas más. 

 Para que comiencen a edificar es necesario 
construir el nuevo vial entre Txalonerreka y Al-
tamira, proyecto en el que se está avanzando. 
Azkoitia Lantzen ha adjudicado recientemente a 
Asmatu S.L. la elaboración del documento final y 
la dirección de obra por valor de 143.138,13 eu-
ros para dar inicio a la licitación de los trabajos. 
Es una actuación costosa que será financiada en 
su mayor parte gracias a la compra-venta de par-
celas al Gobierno Vasco. 

 La empresa privada también ha puesto el foco 
en Txalonerreka donde proyecta construir vi-
vienda libre, así como en San Martín, donde 
Grupo Eibar prevé edificar una nueva urbani-
zación cuyas viviendas están ya a la venta, se-
gún informa la promotora en su web. El hecho 
de que el Ayuntamiento plantee una mejora de 
la accesibilidad del barrio ha sido clave para el 
desarrollo urbanístico de la zona. Igualmente, el 
Ayuntamiento ha intercedido para que la futura 
promoción cuente con garajes y plazas de apar-
camiento para los residentes.

 Cuanta mayor sea la oferta de vivienda privada, 
más competitivos serán los precios. 

TRABAJANDO POR LA FUTURA 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN EL 
ÁREA DE INTSAUSTI
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FLOREAGA . UDAL A , HITZAREN JABE

Urriaren 27an jarri zen martxan estrainekoz Floreaga auzoko 
lehen igogailua. Aurreko legealdian landu ziren alternatibak eta 
behin aukerak lehenetsita, aurrera eraman da proiektua. Aur-
tengo maiatzean bigarren igogailua instalatzeko lanak lizitaziora 
atera ziren baina prozesua hutsik geratu da. Ez da enpresen al-
detik proposamenik jaso eta horrek aurreikusitako planen atze-
rapena ekarriko du. Materialen garestitzearen ondorio argia da. 

Orain, Udalak lanen aurrekontua eguneratu behar du, diru-par-
tida egokitu, eta berriro bigarren igogailua ipintzeko lanak lizi-
taziora atera. 

Edonola ere, Udalaren konpromisoa irmoa da eta bizilagunei 
emandako hitza betetzen ari da. Hasieratik Udalaren eta auzo-
tarren arteko hartu-emana etengabekoa izan da eta erabakiak 
adostuta hartu dira. Alkateak bizilagunen ordezkariekin mar-
txoan egindako bileran, esaterako, zera adostu zuten, laugarren 
fasea hirugarrenaren aurretik egitea. Hala eskatu zuten auzota-
rrek, eta Udala horrela egiten ahaleginduko da. Udalak beti de-
fendatu izan du hobekuntzak behetik gorantz burutzea eta fase 
ezberdinetan, esku-hartze bakoitzak duen aurrekontu altuaga-
tik. Planteamendua beti izan da auzo osoari ematea soluzioa eta 
ez bakarrik, zati edo bizilagun gutxi batzuei bakarrik. 

Proiektu globala mamitzen hasita, lehenengo faseko igogailuak  
Floreaga eta Zuazola lotzen ditu, eta hurrengoak, bigarrenak, 

SAN JOSE EGOITZA . 
PROPOSAMENETATIK EKINTZETAR A

San Jose Egoitzako joan-etorriak errazteko, Udalaren asmoa igo-
gailua jartzea da. San Martin auzoan bezala, kasu honetan ere 
azterlana egina dago, eta aurkeztutako proposamenetatik zeini 
lehentasuna eman ere argi dute udal arduradunek. Exekuzio 
proiektua esleitzea izango da hurrengo pausoa. 

Zuazola eta Floreagaberri. Hirugarren fasean aurreikusten da 
Zuazolan eskaileren ordez arranpak ipintzea. Laugarren fasean, 
aurretik eginda dagoen proiektua berreskuratuko da eta Florea-
gaberri eta Izarraitz artean jarriko da igogailua. Azkenik, bosga-
rren fasean, Izarraitz eta Aretxabaleta lotuko dituen igogailua 
eraikiko da, laugarren igogailua, alegia. 

Legealdi honetan, gauzak ondo bidean, bigarren fasea amaituta 
izango da. 

FLOREAGAN, SAN MARTINEN, 
 SAN JOSE EGOITZAN ETA HILERRIAN 

IRISGARRITASUNA HOBETZEKO  
PROIEKTUAK MARTXAN DIRA.

IRISGARRITASUNA 
JOMUGAN
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SAN MARTIN.  IRISGARRITASUNA 
HOBETZEKO KONPROMISOA

Gurutzeagako lursail batzuengatik konpentsazio ekonomikoa 
jasotzea zegokion Udalari, Grupo Eibar enpresak etxeak eraiki 
ahal izateko, onartutako birpartzelazioaren ondorioz. Udalak 
diru hori bertako, alegia San Martin auzoko, irisgarritasuna ho-
betzera bideratzeko konpromisoa du. 

Hori horrela, LKS aholkularitzak auzoko irisgarritasuna hobetze-
ko azterlana egin zuen eta iazko abenduan aurkeztu zitzaizkien 
azterlanak jasotzen dituen aukerak bertako bizilagunei. 

Egokien ikusten den alternatiba da Balda kalea, Rikardo Otaño 
kalea eta Beidazar kalea lotuko lituzkeen hiru mailatako igogailu 
bat ipintzea. Altamirako bizilagunentzat ere onuragarria litzate-
ke proiektua. 

Auzotarrek Aita Madinabeitia plazan hartuko lukete orain da-
goen igogailua Balda kalera iristeko. Hara iritsitakoan, Altamira 
alderantz jo eta proposatutako igogailua hartu ahalko lukete Ri-
kardo Otañora heltzeko edota Beidazar kalera jaisteko. Rikardo 
Otaño kaletik San Martin goikaldera sarrera irisgarriagoa egite-
ko arranpak jarriko lirateke. 

Behin azterlana eginda, hurrengo urratsa exekuzio proiektua 
egitea da. Udalaren asmoa da legealdi honetan proiektuaren 
idazketa burutu ahal izatea. 

HILERRIA .  AZTERL ANA EGIN DA

Hilerriko irisgarritasuna hobetzeko azterlana ere egin da legeal-
di honetan, eta proposamena landuta dago lanak burutzea era-
bakitzen denerako. 

Irisgarritasun proiektuak jorratzera-

koan, kontuan izan behar da eskaile-

ra mekanikoak ez direla soluzioa, ez 

dituztelako irisgarritasun unibertsala-

ren arauak betetzen. Gurpildun aul-

kian mugitzen direnentzat, esaterako, 

eskailera mekanikoek ez dute balio. 

IRISGARRITASUN PLANA

Udalak Irisgarritasun Plana egin du 
aurten. Bide publikoetako, garraio 
publikoetako eta udal eraikinetako 
irisgarritasuna aztertu da modu 
sakonean, eta jarduketa eremuak zehaztu 
dira. Alegia, irisgarria izango den herri-
ingurunea lortzea ahalbidetuko duten 
ekintzak identifikatu eta zenbatu dira, 
eta jarduketa proposamenak jaso, Udalak 
plangintzarako jarraibideak izan ditzan.  
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PERTSONA 
ARDATZ, GIZARTE 

INKLUSIBOAGO 
BATERANTZ GOAZ

ABRIENDO PUENTES Y 
MENTES PARA FACILITAR 

EL DÍA A DÍA A LAS 
PERSONAS

Pixkanaka pixkanaka Udala, 

eta gizarte osoa, urratsak 

ematen ari da inklusioaren 

alde. Kontzientziazio lana 

sustatzeaz gain, ekintza 

zehatzak garatu dira legealdi 

honetan. Helburua da pertso-

na guztien eskubideak ber-

matzea, eta denen eguneroko 

bizimodua errazagoa izateko 

baliabideak eskaintzea. 

Desde 2018, el Ayuntamiento mantiene un acuerdo de 
colaboración con Gureak y con Atzegi para la inserción 
laboral de personas con discapacidad intelectual. Desde 
entonces, Ander Idoeta acude de lunes a viernes al 
Ayuntamiento a trabajar. 

Elkargunea cuenta, por su parte, con la ayuda de Nora 
Cagigal que ha estado asistiendo dos días a la semana 
a hacer prácticas, gracias al acuerdo entre Elkargunea y 
Azkoitia BHI.

Hemos reunido a Ander Idoeta y a la persona de apoyo 
encargada de su seguimiento, Esther Bastida, y a Nora 
Cagigal y a su educadora del Aula de Aprendizaje de 
Tareas de Azkoitia BHI, Jaione Uranga. 
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Ander Idoeta udaletxean ari da lanean 
Pauso Berriak programari esker. Zer-
tan datza zehazki egitasmoa?

Esther Bastida: Anderrek bosgarren 
urtea du. Lehenengo urtean praktiketan 
egon zen eta geroztik zerbitzu okupazio-
nalean dago, hitzarmen bidez. Pauso Be-
rriak Gureakek eta Atzegik 2010ean jarri 
zuten martxan adimen urritasuna duten 
pertsonei lan mundu normalizatuan pau-
soak ematen laguntzeko. Zerbitzu okupa-
zionean edo lan kontratu bidez egon dai-
tezke, lehenengo kasuan laguntza gehiago 
behar izaten dute. Anderrena ez da lan-
postua, laguntzailea da. 

Zer lan egiten dituzu Ander?

Ander Idoeta: Gutunak banatzen ditut 
sail ezberdinetan, dokumentuei zigilua 
jarri, txostenak artxibatu, faxak bidali, 
orriak gutun-azaletan sartu... Bake epai-
tegira, Correosera eta liburutegira ere joa-
ten naiz. Egunero 8:45etik 12:45ra egiten 
dut lan, lau ordu. Oso gustura joaten naiz. 

Esther Bastida: Ander, Nora bezala, Ze-
regin Ikaskuntza Gelan (ZIG) hasi zen. 
Hura bukatuta, ikusi zen lantegira joan 
baino nahiago zuela beste bide bat hartu 
eta Pauso Berriak programan sartu zen. 
Formazioa egiten dute Donostian hiru hi-
labetez , eta gero,  guk lanerako tokia bila-
tzen diegu, euren beharretara egokitutako 
tokia. Ondoren, pertsona batek prestatzen 
ditu egin beharreko lanak ikasi , eta lan-
kideak ohitu arte. Azkenean, nire figura 
sartzen da prozesuaren jarraipena egite-
ko. Astero egoten naiz udalekoekin.

ZIG gelan ere praktikak egiteko aukera 
dute?

Jaione Uranga: ZIG gelan 16 eta 20 urte 
bitarteko ikasleak ditugu eta aukera dute 
azken bi ikasturteetan edo azkenengoan 
praktikak egiteko, gure helburuetako bat 
lan mundura gerturatzea delako. Praktikak 

   

El objetivo es dar una oportunidad a 

todas las personas para que puedan 

integrarse en un entorno laboral or-

dinario en el que puedan desarrollar 

sus habilidades y socializarse.

egin ahal dituzte Gureak-en edota ohiko 
lan eremuetan. Batzuk tailerretan gustura 
daude. Noraren kasuan, Elkargunearekin 
egiten dugun lehen hitzarmena da aurten-
goa. Bere kasuan, tailerra baino aukera 
egokiagoa ikusten genuen, zeren igerileku-
ra etortzen da eta bertako giroa ezaguna da 
beretzat. Astean bitan etortzen da eta pare 
bat ordu egiten ditu. Apalak ordenatu, pa-
perak suntsitu...

Zein da zuen balorazioa orokorrean Uda-
larekin eta Elkargunearekin itxitako hi-
tzarmenen harira?

Esther Bastida: Garrantzitsua da. Ande-
rrek jende berria ezagutu du, bere ahal-
menak garatu, laguntzen duela sentitzen 
du. Konpetentzia aldetik konfiantza hartu 
du. Azkenean, beste ingurune bat ezagutu 
du, eta lanera ez ezik, bazkaltzera joaten 
da lankideekin, watsappez harremana du... 
sozialki ere abanikoa asko zabaltzen da. 
Herrian bisibilitatea ere ematen dio, Ander 
denek agurtzen dute. 

Jaione Uranga: Gu oso pozik gaude, hala 
ere, balorazioa epe motzera ez du izan 
behar. Bisibilizazioa oso garrantzitsua da, 
eta nola ez, toki ezagunetan praktikak egi-
teko aukera ere bai. 

Lehen ZIG gelara Zumaira joaten ziren 
Azkoititik, ezta?

Jaione Uranga: Bai, aurtengoa seigarren 
ikasturtea dugu. Bailaran ZIG egotea se-
kulako abantaila da. Sei ikasle ditugu ma-
trikulatuta, eta DBHn dauden beste bi ere 
etortzen zaizkigu. Baratzagintza, sukaldari-
tza...lantzen ditugu eta baita, matematika, 
hizkuntza, e.a. ere.

Praktikak egiteko aukera eskaintzen du-
ten enpresak edo erakundeak gero eta 
gehiago dira? 

Esther Bastida: Gure kasuan 150 en-
presekin dugu lankidetza hitzarmena Gi-

PERTSONA GUZTIEN 
GARAPEN SOZIO-LABORALA 
SUSTATZEKO AHALEGINA 
EGITEN

puzkoan. Lortzen dira enpresak. Sektore 
askotan gaude, ikastetxeetan, egoitzetan, 
udaletxeetan, gestorietan, enpresa priba-
tuetan... Zenbait tokitan, pandemiaren os-
tean, funtzionamendua berrartzea apur bat 
kosta zaigu, baina jendea prest eta irekita 
agertzen da. Hasieran beldurra egoten da, 
baina egoera ikusi ahala, beldur guztiak 
uxatzen dira. Gipuzkoa aurreratua dago gai 
hauetan. 

Jaione Uranga: Gure kasuan, enpresa pri-
batuekin ez dugu hitzarmenik. Ikasle bat, 
adibidez, ikastetxeko atezainarekin ari da 
praktikak egiten eta oso pozik dago. 

Esther Bastida: Arazoak ditugu lan publi-
koarekin, zerrendak daudelako. Oraintxe 
atera dira adimen urritasuna duten pertso-
nentzat oposaketak eta Ander aurkeztu zen 
Foru Aldundiak aterako oposaketetara. Pix-
kanaka bagoaz. 
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Los Ayuntamientos de Azkoitia y Azpeitia, Marea Urdina, 
la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoa-
na de Deporte Adaptado han reunido sus fuerzas para mejo-
rar y ampliar la oferta de deporte escolar adaptado, desde el 
convencimiento de que practicar deporte es un derecho, un 
derecho que niñas, niños y jóvenes con diversidad funcional 
han visto quebrado. El deporte es un factor primordial en la 
integración y en la calidad de vida de las personas. Por ello, 
se ha logrado avanzar y ofrecer a todas las personas la posi-
bilidad de practicar deporte adaptado a sus posibilidades. En 
Urola Medio un 6% del alumnado sufre algún tipo de diversi-
dad funcional. 

KIROL EGOKITUA 
ANIZTASUN 
FUNTZIONALA 
DUTEN HAUR ETA 
GAZTETXOENTZAT

Erakundeek eta 

Marea Urdinako 

ordezkariek bat 

egin dute, Kirol 

Egokituaren 

aldeko apustuan. 

Guztiok dugu kiro-

la praktikatzeko 

eskubidea.
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MÁQUINA PARA PRACTICAR EL KRANKING

Elkarguneko gimnasioan Kranking bezala ezagutzen den akti-
bitatea praktikatzeko aparatu berria ipini da. Kranking-arekin 
gorputzaren goiko partea lantzen da, eta beraz, gerritik behera 
lesioren bat dutenentzat ere aproposa da, esaterako, gurpil-aul-
kia erabiltzen dutenentzat.

BALIABIDEAK, 
BEHAR-BEHARREZKOAK

SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LA 
PISCINA

Ezintasun fisikoa duten pertsonentzat aulki egokitu berria jarri 
da Elkarguneko igerilekuan. Igerilekuak handitzeko aurreiku-
sitako proiektuaren gakoetako bat irisgarritasunaren hobekun-
tzan dago, hain zuzen. Bitartean, ahalik eta soluzio hoberenak 
ematen saiatuko da Udala. 

PICTOGRAMAS EN LOS PASOS DE CEBRA

Bisibilitatea inklusiorako kontzientziazio ardatz hartuta, Azkoi-
tiak piktogramak margotu ditu oinezkoen pasabideetan, Autis-
moaren Espektroaren Nahasmendua (AEN) duten pertsonek 
erabiltzen duten komunikazio sistema baita piktogramena. Iru-
diak erabiltzen dira ingurua ulertzeko ahozko edo idatzizko ka-
nalak ez direnean baliogarriak. Azkoitia izan da pasabideetan 
piktogramak jarri dituen Euskadiko lehen udalerria, eta aldi be-
rean, lehena izan da piktogramak euskaraz ipintzen.

SUELO PODOTÁCTIL Y SEÑALÍTICA EN 
BRAILLE

Irisgarritasun kognitiboan aurrerapausoak eman dira. Elkargu-
nea da horren adibiderik onena. Sarreran lurrean seinaleztapen 
podotaktila jarri da ikusmen murritza edo itsutasuna duten per-
tsonak gidatzeko eta ohartarazteko. Horretarako, modu erregu-
larrean kokatuta, kupula edo barra formako elementuak daude 
lurrean. 

Halaber, seinaleen ondoan ikonoak edo piktogramak jarri dira 
eta braille alfabetoa ere gehitu da.
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Aspaldiko eskaera zen Azkoitia eta Urretxu 
arteko errepidea, GI-631, konpontzea eta iritsi 
da. 2020ko uztailean ekin zion Foru Aldundiak 
proiektuari. Lehenengo, Aizpurutxon, Erdiko-
benta eta Ibaiondo artean, oinezkoen pasabi-
dea eta zubia eraiki ziren. 2021eko ekainean 
hasi ziren errepidean lanak aurreratze tarte bat 
eraiki ahal izateko, eta aurreikuspenen arabe-
ra, azarorako amaituta izango dira obrak. 1,3 
kilometroko aurreratze tartea egiten ari dira, bi 
udalerrien artean, Aizpurutxotik gertu. Lehen 
esku-hartze honek 7.759.602 euroko aurrekon-
tua du.

Halaber, Aldundiak esleitu du dagoeneko bigarren 
fasearen idazketa proiektua ere. Exekuzioari da-
gokionez, ondo bidean, 2023an eta 2024an egingo 
dira obrak. Bigarren fasean bigarren aurreratze 
tartea eraikiko da, eta 1.450 metro luze izango 
ditu. Errepide tarte hori zabaldu eta hobetu ere 
egingo da.

GI-631 errepidea hobetzeko proiektu osoak 45,5 
milioi euroko aurrekontu du. Jarduketa horien bi-
dez, nabarmen hobetuko dira errepide horretatik 
igarotzen den trafikoaren arintasuna eta segurta-
suna. 

AZKOITIA ETA URRETXU 
ARTEKO ERREPIDEA 

ASPALDIKO 
ESK AE R A 
BETETZE 

BIDE AN

 El ente foral ya 

ha adjudicado la 

redacción del proyecto 

de la segunda fase que 

se ejecutará entre 2023 

y 2024. 

 LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA PREVÉ FINALIZAR LOS 

TRABAJOS DE LA PRIMERA FASE, QUE COMENZARON CON 

VARIAS MEJORAS EN AIZPURUTXO, PARA NOVIEMBRE.
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2020 urte amaieran bukatu ziren Munategiko biribilgunearen eraikitze la-
nak, Basarte industrialdean. 42 metroko diameatroa duen errotondaz gain, 
bi autobus geltoki eta pasabidea ere egokitu dira. 411.268,65 euroko aurre-
kontua zuen Foru Aldundiaren eskutik exekutatutako esku-hartzeak. 

MUNATEGIN BIRIBILGUNEA

En el marco del plan de mejora continua de las calles del centro urbano, du-
rante esta legislatura se han realizado dos actuaciones significativas. El año 
pasado se reformaron las calles Ibaiondo y Altzibar, y este año, los trabajos 
de asfaltado se han centrado en Julio Urkixo kalea y Xabier Munibe kalea. De 
esta manera, queda reformada la arteria principal del núcleo urbano

Actuaciones en los polígonos Basarte y Ugarte

Se han realizado trabajos de pavimentación en los polígonos Basarte  
y Ugarte. 

ASFALTATZE LANAK HERRIAN: IBAIONDON, ALTZI-
BARREN, JULIO URKIXON ETA XABIER MUNIBEN

Udalak 2016an, landa-bideen sarearen egoeraren azterketa burutu zuen 
konponketa lanak planifikatzeko asmoz, epe labur, ertain eta luzean. Legeal-
di honetan Udalak 732.020,02 euro inbertitu ditu landa bideetan eta aurten 
beste 127.000 euro bideratuko ditu landa garapena sustatzeko hain oinarriz-
koak diren bide azpiegituretara. Urte hauetan baserri bideak konpondu dira 
Martirietan, Kukuherrin, Madariagan, Izarraitzen edota Urrategin. Aurten 
Egurbideko bidea konponduko da. Azken zazpi urteetan 1.273.483,93 euro 
erabili dira baserri-bideak konpontzen. 

BASERRI BIDEEN KONPONKETA, URTEROKO 
EGITEKOA

Anbulatorioko sarrera

Anbulatorio aurreko espaloia berritu da eta hainbat eskailera maila kendu 
dira sarrera-irteerak errazteko eta erorketak saihesteko. 

Zalduntxoen kalea, Beidazar eta Nemesio Otaño

Zalduntxoen kaleko, Beidazar eta Nemesio Otañoko espaloiak berritu dira. 
Argiteria lanak ere burutu dira. 

BESTE HAINBAT ESKU-HARTZE:
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HEZKUNTZA INDARGUNE

Los espacios tienen 
que estar al servicio 

del proyecto 
educativo. Es 

innegable que son un 
elemento relevante en 

el marco educativo. 

Tanto Azkoitia BHI 
como Xabier Munibe 

Ikastola tienen sendos 
proyectos para 

remodelar sus patios 
y han hecho partícipe 

de sus objetivos al 
Ayuntamiento.

La Escuela Oficial de 
Idiomas abrió sus 
puertas hace seis años 
con 84 plazas y el ingés 
como única lengua. En 
este curso escolar el 
número de plazas ha sido 
casi de 400 y además 
de inglés, el alumnado 
puede aprender francés 
y alemán en diferentes 
niveles. Año tras año, ha 
ido a más contribuyendo 
a mejorar la formación 
de jóvenes y adultos, 
lo que implica dar 
facilidades de acceso al 
mercado laboral. 

JOL ASTOKIE N E R ALDAKETA

Espazioen diseinua, espazioen antola-
keta bezala, giltzarri da eskoletan, ha-
rremanetan, sormenean edota ikaskun-
tza prozesuan eragin zuzena duelako. 
Hori horrela, bai Azkoitia BHI-k eta bai 
Xabier Munibe Ikastolak argi dute zer 
nolako jolastokia nahi duten. Udalak, 
Hezkuntza sailaren bidez, etengabeko 
harremana du herriko hezkuntza zen-
troekin, eta haien eskutik ezagutu ditu 
bi proiektuak. 

Xabier Munibe Ikastolako haurrek zu-
zenean aurkeztu zioten alkateari esku 
artean duten proiektua. Udala bidela-
gun izango dute. 

HIZKUNTZA ESKOL A , URTEZ 
URTE GOR AK A

Hizkuntza Eskolak 2016-2017 ikastur-
tean zabaldu zituen ateak Gaztanenea 
Formazio Zentroan. 84 plaza eskaini zi-
ren urte hartan eta ingelesa zen ikas zi-
tekeen hizkuntza bakarra. Udalaren as-
moa beti izan da zentroa indartzea eta 
lan egin du bai plaza kopurua igotzeko 
eta bai hizkuntza eskaintza zabaltzeko. 

Horren adierazle dira azken datuak. 
2021-2022 ikasturtean ia 400 plaza es-
kaini dira, 392 zehatz mehatz eta ingele-
saz gain, frantsesa eta alemana ikasteko 
aukera ahalbidetu da azken ikasturtee-
tan. 

Udalak formazioa lan munduratzeare-
kin lotzen du, eta baita hizkuntzen ikas-
keta ere. Egun, hizkuntzak jakiteak lan 
munduko ateak zabaltzen laguntzen du 
eta herrian bertan horrelako eskaintza 
izatea abantaila handia da, nolanahi 
ere. 

Herrian bost 

ikastetxe ditugu 

eta zalantzarik 

gabe, eraiki nahi 

dugun gizartea 

eraikitzeko, giltza-

rri da hezkuntza. 

Guztion ardura 

da, ez bakarrik 

ikastetxeena, hau-

rren eta gazteen 

heziketa. 
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HEZKUNTZA INDARGUNE
ESKOLEKIN 
ELKARLANA

A ZKOITIA BHI - KO ETA 
FLORE AGA IK ASTET XE KO 
PATIOAK ZABALIK 

Aisialdiaz gozatzeko espazioak egoki-
tzeko asmoz, Udalak Azkoitia BHI eta 
Floreaga Ikastetxearekin hitzarmenak 
egin ditu, asteburuetan bi eskoletako 
jolastokiak zabalik mantentzeko. Erabi-
lera publikoa dute.  

ESTALPE A X ABIE R MUNIBE 
IK ASTOL AKO SARRE R AN

Aurreko legealdian Xabier Munibe 
Haurreskolako jolastokia estali zen, eta 
legealdi honen hasieran, Xabier Muni-
be Ikastolako sarreran estalpea jarri 
zen, haur eta familiek sarrera-irteerak 
erosotasunez egin ahal izateko. 

Son varios los programas que se desarrollan en los 
centros escolares en colaboración con el Ayuntamiento.

HEZKIDETZA PROGRAMA

Udalarekin lankidetzan, hezkidetza programa lantzen 
dute herriko bost ikastetxeetan. Genero berdintasuna 
jorratzen da, sexuaren araberako estereotipoak eta ro-
lak ezagutuz, era guztietako bazterkeria eta indarkeria 
mota saihesteko asmoz. Programaren baitan, Hezkidetza 
Foroa dago. Foroan hartzen dute parte Xabier Munibe 
Ikastolak, Floreaga Ikastetxeak, Azkoitia BHI-k, Bizilo-
re Eskola Aktiboak eta Izarraitz Lanbide Heziketak, eta 
eskolekin batera, kale-hezitzaileek eta Udaleko Gazteria 
Zerbitzuak eta Berdintasun arloak. 

PREBENTZIO PROGRAMA

Prebentzio programaren baitan, Udalak finantzatuta, 
ikasturtean zehar drogen inguruko lanketa egiten da 
herriko ikastetxeetan. Taldearen presioa, autoestimua, 
droga ezberdinen ezaugarriak, jokoarekiko adikzioa 
saihesteko lanketa, e.a. lantzen dira urteko plangintza-
ren arabera. Prebentzio programa Udalak kontratatzen 
du.

GU ERE BERTSOTAN

Gipuzkoako Bertsozale Elkartearekin elkarlanean, ahoz-
kotasuna eta bertsolaritza sustatzeko ikastetxeetan Gu 
ere Bertsotan programa garatzen da. 

MUNDUKOLOREAK 

Mundukoloreak programaren bidez, hezkuntza zentrotik 
kanpo, LH eta DBHko ikasleei euskara ikasteko errefor-
tzu eskolak ematen zaizkie.  Programa azken bi urtetan 
kanpotik Azkoitira bizitzera etorri diren ikasleei zuzen-
dua dago eta helburua da gaztetxoak lehenbailehen eus-
kara ikastea D ereduko hezkuntza sisteman integratzeko. 

ESKOLAKO AGENDA 2030

Eskolako Agenda 2030 garapen iraunkorreko ingurumen 
hezkuntza lantzeko tresna da. Udalak eta eskolek elka-
rrekin hartzen dute parte. Aurten lau ikastetxek hartu 
dute parte. 



U

 Javier Zubizarreta 

 Azkoitiko alkatea 

Bigarren legealdia du alkatetzan 
Javier Zubizarretak eta azken hiru 

urteotako ibilbideaz eta emaitzaz 
galdetu diogu. Etxeko lanak eginak 

dituenaren kontzientzia lasaiarekin 
hitz egiten du, ardurak sarri loa 

galarazten diola onartzen badu ere.

 «HEMOS DEDICADO TODO NUESTRO 
ESFUERZO A CUMPLIR CON 

NUESTROS COMPROMISOS» 

Urtebete eskas geratzen da legealdia 
amaitzeko. Zer balorazio egiten duzu 
hiru urte hauetaz?

Ez dugu denborarik galdu, eta hartutako 
konpromisoak betetzea izan da Udalaren 
eguneroko kezka eta ardura. Horretara bi-
deratu ditugu ahalegin guztiak. Adminis-
trazioak bere denborak ditu, eta proiektuak 
luze joaten dira, baina beti diodan moduan, 
borondatearekin, bideragarritasun ekono-
mikoa bilatu, eta aurrera ateratzea da Uda-
laren egitekoa. Hirigintza departamentutik 
haratago,  uste dut, urrats inportanteak 
eman direla, esaterako, Euskaran edota Ber-
dintasunean. Lan asko egin da, eta balioan 
jarri behar da. 

Bestalde, zerbitzu aldetik, ikusten da herri-
tarren eskakizunak gero eta handiagoak di-
rela. 

Udala herritarrei laguntzeko dago, baina 
batez ere, herritar zaurgarrienei laguntzeko 
dago.

Egina dago gehiena ala oraindik geratzen 
da?

Beti dago zeri heldu. Duela hiru urte, legeal-
dia hasitakoan hiru proiektu nagusi geni-
tuen buruan, eta hirurak daude bideratuta. 
Bat, oso garrantzitsua, Azkoitia eta Urretxu 
arteko errepidearen hobekuntza zen. Ari 
dira lehenengo aurreratze erraia eraiki-
tzen. Azarorako amaituta izango dira lanak, 
eta bigarren fasea ere esleituta dago. 2024 
amaierarako exekutatuta egon daiteke. 
Hainbeste urte eman ondoren errepideari 
soluzioa jartzeko eskatzen... azkenean, lortu 
da. 

Azpimarratuko nukeen bigarren proiektua 
Idiakez Ederra Etxearena da. Udalak egin 
zezakeena egin du, eta orain, bere martxa 
eramango du. Erosleen esanetan, uda ondo-
ren, udazkenean, hasiko dira obrekin, iraila-
ren amaieran, diotenez.

Eta hirugarrena?
Hirugarrena, Floreagako irisgarritasunare-

kin lotua dago. Aurreko legealdian auzora-
ko zeuden alternatibak landu genituen, eta 
oraingoan, lehenengo fasea garatu da. Biga-
rren fasearen exekuzioa ere hortxe-hortxe 
ibiliko da legealdia bukatzerako. Lizitaziora 
inor ez da aurkeztu eta horrek atzerapena 
ekarriko digu, baina prozesua azkartzen 
saiatuko gara. Gainera, legealdi honetan ez 
du hirugarren fasea gauzatzeko denborarik 
emango, baina erabakia nire esku baldin 
badago, laugarren fasea aurreratu egingo 
dugu, eta hirugarrena, atzeratu. Hori da bi-
zilagunek eskatutakoa, eta horrela nahiago 
dutenez, ez dugu oztoporik jarriko. 

Egia da auzoa oso aldapan dagoela eta ezin 
dela miraririk egin. Eskailera mekanikoek 
ez dituzte irisgarritasun irizpideak bete-
tzen, gurbildun aulkian doan batek, esate-
rako, ezingo lituzkeelako erabili, eta aldi 
berean, igogailuak gorantz bertikalean era-
maten zaitu, baina gero pasabideak behar 
dira. Esan nahi dut azpiegitura aldetik ele-
mentu asko behar direla, baina Floreagako 
auzotarrei bizimodua aldatu egingo zaie. 
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 «HEMOS DEDICADO TODO NUESTRO 
ESFUERZO A CUMPLIR CON 

NUESTROS COMPROMISOS» 

dagokionez, ukaezina da inpaktua. Hilabete 
askotan erritmo normala eramatea ezinez-
koa izan da. Geldialdi handia eragin du le-
gealdi osoari begiratzen badiogu. 2020 eta 
2021 ez dira urte errazenak izan.

Justu Covid-19ak bete-betean harrapatu 
aurretik sortu zen Azkaraten eraiki 
nahi zuten Eraikuntza eta Eraispen 
Hondakinen plantaren inguruko gataz-
ka. Orain, Buruzai parke eolikoarekin 
ere badago kalean eztabaida...

Hala da, eta normala da. Horrelako proiek-
tuetan, kontsentsua bilatzearen aldekoa 
naiz, eta ez erabakiak hartzeak izutzen 
nauelako, guztiok dugulako ardura baizik. 
Azkarateko plantaren kasuan, argi nuen 
guztion adostasunik gabe, ez zela plan-
tarik altxatuko. Administratiboki Udalak 
eman zitzakeen pauso guztiak eman ziren, 
baina azken hitza ez du Udalak, hori garbi 
utzi behar da. 

Buruzai parke eolikoaren kasuan, berriz, 
uste dut lehenengo, garrantzitsuena dela 

Argiteria publiko guztia berritzeak ere 
inbertsio handia eskatu du, ezta?

Bai, bai, dudarik ez. Aurreko legealdian 
ohartu ginen argiztapen-instalazioen egoe-
ra tamalgarria zela, eta zeozer larria gerta-
tzeko arriskua ere bazegoela. Ordura arte, 
inork ez zion jaramonik egin argiteriari, eta 
arazo bat zegoen bakoitzean, unean une-
ko soluzioarekin konpontzen zen dena. Ez 
buru ez hanka ez zeukan argiak aldatzeak, 
instalazio zaharrak utzita, beraz, herriko 
koadro elektriko guztiak aldatu ziren eta le-
gealdi honetan, herriko ia 2.000 argi berritu 
dira. LED argiak dira. Aurrezte energetikoa 
ekartzeaz gain, kutsadura luminikoa mu-
rriztuko da. 

Azken urteotan ez da etxebizitza berri 
askorik egin Azkoitian baina orain mugi-
mendua dagoela dirudi. Horrela da?

Floreagan Visesa eraikitzen ari den ba-
bestutako etxebizitzak eta sozialak aurki 
bukatuko dituzte. Babes ofizialeko 16 etxe 
eta alokairura bideratutako beste 14 etxe-
bizitza sozial dira. Halaber, Txalonerrekan 
Eusko Jaurlaritzak babestutako beste 40 
etxebizitza eraikitzea aurreikusten du, Uda-
lak saldutako lursailetan. Hori da hartutako 
konpromisoa. Horretarako, aurretik Txa-
lonerreka eta Altamira lotuko dituen erre-
pidea eraiki behar dugu, baina lanean ari 
gara. 40 etxe horiez gain, Jaurlaritzak lur-
saila du Txalonerrekan babestutako askoz 
etxe gehiago altxatzeko.

Enpresa pribatuei dagokienez, mugimen-
dua dago, bai. Horrek prezioetan eragina 
du, alegia, zenbat eta eskaintza zabalagoa, 
hobe eroslearentzat. Urte gutxitan sekulako 
buelta emango du Azkoitiak etxebizitzari 
dagokionez. 

Legealdi hau Covid-19aren legealdi gisa 
pasatuko da historiara...

Seguru. Asko iraun du pandemiak eta pen-
tsa oraindik nola gauden. Pandemia tarte-
ko, etxeko norbait galdu dutenek edo ospi-
talea zapaldu dutenek sufritu dute gehien, 
noski. Baina inork ezin izan du ihes egin, 
eta modu batera edo bestera, bortizki era-
gin digu guztioi. Udaletxeko kudeaketari 

jakitea herritarroi onurarik ekarriko di-
gun, edo onurak ekartzeko modurik egin al 
daitekeen. Ez dakigu, esaterako, inguruko 
enpresa elektrointentsiboen autokontsu-
morako baliagarria izan daitekeen edo udal 
eraikinen autokontsumorako. Oraindik de-
finitzeko dago hori guztia. Dakiguna da en-
presak bi aerosorgailu aurreikusten dituela 
Azkoitiko lurretan, eta sarrera Zumarraga 
aldetik izango lukeela. Hori da guri esanda-
koa. 

Udalak egin duena da ingurumen inpaktua-
ren ebaluaketak beharko lukeen xehetasun 
maila eta kontuan hartu beharreko azterla-
nak egiteko eskatu Eusko Jaularitzari. Deba-
te sozial sakona eskatzen duen gaia da, eta 
momentu honetan dakiguna ez da nahikoa 
jarrera bat hartzeko. 

Egia da inork ez duela bere lorategian ho-
rrelakorik nahi, baina ondokoarenean 
bada, orduan gauzak beste modu batera 
ikusten ditugu. Etorkizunean tokatuko da 
agian solidarioak izatea, eta erabaki min-
garriak hartzea arlo energetikoan zerbait 
lortu nahi bada. Azkoitiko herriari eta beste 
askori, noski. 

Enpleguari dagokionez, nola dago langa-
bezia tasa?

Sekulako lorpena izan da emakumezkoen 
langabezia tasa %10etik jaistea. Gizonez-
koetan ia ez dago langabeziarik. Maiatzeko 
datuen arabea, gizonezkoetan %5,9 dago 
langabezian, eta emakumezkoetan, %9,3. 
Oso datu onak dira. Enpleguaren kalitatea 
da gehiago kezkatzen nauena. Argi-ilunak 
ikusten dira. 

Covid-19a ez dugu oraindik atzean utzi, 
Ukrainako gerran jendea hiltzen ari da, 
eta lehergailuen azpian ez gaudenok gerra 
ekonomikoan murgilduta gaude. Badirudi 
udazkenean egoerak okerrera egingo duela. 
Orain, jendea udaz, festez eta bidaiez goza-
tzeko amorratzen dago, bi urteko hustasu-
naren ondoren.

«El hecho de quedar desierta la 
licitación del segundo ascensor de 
Floreaga implica un retraso, pero 
el compromiso es firme. El día a 
día de las vecinas y vecinos de 
Floreaga irá dando un gran cam-
bio según se vayan ejecutando las 
distintas fases previstas».

«La primera pregunta es qué po-
sibilidades hay de que Azkoitia 
se beneficie del parque eólico de 
Buruzai. Es un proyecto que está en 
una fase muy incipiente para tomar 
una posición. Siempre defenderé en 
estos casos el consenso y el deba-
te social, aunque sí es verdad que 
nadie quiere algo así en su jardín, 
mientras que si es en el de al lado, 
no se ve con los mismos ojos».

«Ha sido un gran logro que la tasa 
de desempleo de las mujeres baje del 
10%. Los datos son buenos, aunque 
también hay que poner el foco en la 
calidad del empleo». 

«En materia de vivienda, en pocos 
años Azkoitia habrá dado un gran 
vuelco, tanto en la oferta de vivien-
da pública como privada».
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Hay una demanda evidente en 
torno a la Residencia San José, 
gestionada por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. Una de las principales 
reivindicaciones es su cambio de 
ubicación.

Hay quien opina que Santa Clara puede 
ser una opción...

Hemos mantenido contactos serios con res-
ponsables de la Diputación Foral y con altos 
cargos del ente foral en materia de inversio-
nes, y puedo decir que esa opción es absolu-
tamente inviable, y si alguien tiene la fórmu-
la o sabe cómo hacerlo, que me lo diga. No 
es posible. El Convento de Santa Clara es del 
Convento de Santa Ana de Oñati y es un edi-
ficio protegido con todo lo que eso supone de 
coste. Santa Clara no es una opción válida de 
ninguna manera.

También hay quien defiende la actual 
ubicación porque es un lugar discreto en 
un entorno natural que tiene sus benefi-
cios, ¿qué opina?

Es cierto que desde las instituciones se vie-
ne defendiendo la idea de integración de 
este tipo de servicios en los núcleos urbanos.
También creo que el modelo vigente se está 
quedando obsoleto y que las futuras residen-
cias no tendrán nada que ver con las  que 
hoy conocemos. Ahora bien, no todo se pue-
de cambiar de la noche a la mañana. 

Por suerte, en la mayoría de los casos, las per-
sonas acaban en una residencia cuando son 
ya muy mayores. Su grado de dependencia 
es muy alto y no les queda autonomía para 
moverse. Es una opinión personal, pero creo 
que más que en la ubicación en sí o solo en la 
ubicación, tendríamos que poner el foco en 
el modelo, en el concepto de vivienda. 

Desde el Ayuntamiento estamos trabajando 
codo con codo con el departamento de Servi-
cios Sociales de la Diputación Foral.  

¿Con qué fin?

Con el objetivo de ir mejorando los servi-
cios, que es lo que nos toca. No hay que ol-

nuestras personas mayores. En ese sentido, 
ambas instituciones tenemos una total vo-
luntad de colaboración y en cuestión de días 
ofreceremos una rueda de prensa para in-
formar de todo ello. 

Todos, instituciones y ciudadanía, quere-
mos lo mejor para las personas usuarias de 
las residencias. Ahora bien, es cierto que la 
Covid-19 ha puesto de manifiesto determi-
nadas necesidades de mejora, pero, cuidado, 
hay quien interesadamente está dañando la 
imagen de las residencias. No podemos caer 
en falsedades o rumores.

El Ayuntamiento planea instalar un 
ascensor que mejore la accesibilidad a la 
Residencia San José. ¿Para cuándo?

Hemos analizado las posibles alternativas 
y ahora tenemos pendiente redactar el pro-
yecto y sacar a licitación los trabajos. Sería 
precipitado poner una fecha concreta, pero 
el año que viene tiene que haber un ascensor 
para facilitar el acceso a la residencia.

Hay un nuevo servicio en marcha para 
las personas mayores. 

Desde el departamento de Servicios Socia-
les, hemos puesto en marcha un nuevo ser-
vicio totalmente gratuito, que es el Servicio 
de Atención Diurna. Se ubica en la Casa de 
Cultura y las personas usuarias acuden tres 
veces a la semana donde realizan distintas 
actividades. Es un espacio de socialización, 
porque no olvidemos que el gran problema 
de muchas personas mayores es la soledad. 
Tenemos que buscar herramientas para 
combatir la soledad y este servicio es una de 
ellas.

vidar que además de la residencia, tenemos 
un Centro de Día y una Unidad de Psicoge-
riatría, que también requieren algunas mo-
dificaciones. 

Respecto a la residencia, en Gipuzkoa ya se 
están dando los primeros pasos para avan-
zar hacia un nuevo modelo de atención cen-
trada en la persona, conectando mejor las 
personas mayores con sus familias y con el 
entorno comunitario, a partir del diseño de 
entornos físico-organizativos similares a los 
domésticos. 

En nuestro caso, compartimos con la Dipu-
tación Foral la conveniencia de impulsar un 
cambio del modelo residencial actual hacia 
un entorno más parecido al hogareño, en el 
que se respete la intimidad y la dignidad de 

«DESPLAZAR LA RESIDENCIA SAN JOSÉ 
A SANTA CLARA ES ABSOLUTAMENTE 
INVIABLE, SINO QUE ME DEN LA FÓRMULA»

A z k o i t i k o  U d a l a

18 A L K A T E A R E K I N  S O L A S E A N

UDAL BARRUKO KUDEAKETA

Javier Zubizarreta alkatearen hitzetan, legealdi honetan udal barrura begira ere lan 
asko egin da. "Kontuan hartu behar da udaletxea bera enpresa dela, 60 langiletik gora 
ditu, eta edozein enpresetan suertatzen diren arazoei ere aurre egin behar izaten 
diegu. Hori ez da kanpotik ikusten. Ordezkari politikoak lau urterako sartzen gara 
udaletxean, eta beharbada, errazena da kanpora begira lan egitea, etxe barrua alde 
batera utzita. Ez da urte hauetako kasua. Sail ezberdinetako teknikari eta langileek 
ondo egon behar dutela irizten diogu, gero herritarrei ahalik eta zerbitzu hoberena 
eman ahal izateko".
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AZKOITIA,  
700. URTEURRENAREN  
ATARIAN

HERRILAB+700
La gobernanza colaborativa, que en el caso 
de Azkoitia lleva la marca Herrilab+700, se 
sustenta en la confianza, en las relaciones 
interpersonales organizadas. En un mundo 
caracterizado por la incertidumbre y la 
velocidad, ningún municipio, territorio o 
estado puede ser comprendido, gestionado 
e ideado por un equipo de gobierno sin 
altura de miras y sin salir de los despachos. 
Se busca con ello inteligencia gubernativa 
y confianza, implicación y compromiso por 
parte de las instituciones, de la ciudadanía y 
de los agentes sociales. Con esa perspectiva, 
se puso en marcha el año pasado 
Herrilab+700, que nos proporciona una 
estrategia y un proceso para hacer avanzar 
este pueblo entre todas y todos. 

Hausnarketarako une aproposa zela pentsatuta, Azkoitiko 
herriak 2024an 700. urteurrena betetzen duelako, iaz Herri-
lab+700 prozesua abiatu zen. Partaidetzatik haratago, lanki-
detzazko gobernantzari bide ematea du xede, herritarrei eta 
eragileei ateak irekitzea, iritzi eta inteligentzia kolektiboa ba-
tzeko, eta erabaki guneetan iturri anitzen ikuspegiak kontuan 
izateko. Interes indibidualetatik haratago, guztion onerako di-
ren egitasmo eta proiektuetan jarri behar dugu begirada, eta 
hori da Herrilab+700 prozesuarekin bilatzen dena. 

Iaz Herri Diagnostikoa garatu zen, eta aurtengo egitekoa Herri 
Plana garatzea izango da. 

Metodologia aldetik, ere urrats berria emango da eta ohiko 
dinamikez gain, ausazko lantaldea osatuko da Herri Planaren 
kontrastea eta balidazioa egiteko, Herri Kontseilua, alegia. 

L ANKIDETZA ZKO  
GOBE RNANTZARE N BIDE A 

EG ITE N
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ROBOTIKAREN ETA AISIALDI 
HEZITZAILEAREN ALDEKO 
APUSTU IRMOA

Gazteria zerbitzutik sekulako apustua egin da 

azken urteetan etorkizunean lan merkatuan eskari 
handia izan dezaketen profilak txikitatik lantzeko. 
Horregatik, Gazteria zerbitzuak, eskolako ikasgaien 
osagarri gisa, robotika eta programazio ikastaro es-
kaintza zabala antolatzen du urtean zehar. 

Helburua da etorkizunari aurre hartzea eta aplika-
zio praktikoekin gozatzea zientzietatik, matematike-
tatik, fisikatik eta kimikatik abiatuta. 

Robotikak hainbat abilezia garatzeko balio du, hala 
nola, sormena, hizkuntza, memoria, taldelanerako 
trebezia edota pentsamendu kritikorako gaitasuna.

IKASTARO ETA JARDUERA 
ESKAINTZA ZABALA

Gazteria zerbitzuak, Abarketatxo Ludotekarekin eta 
Artxamendi Topalekuarekin batera, urtean zehar 
ikastaro eta jarduera eskaintza zabala antolatzen du, 
beti ere, aisialdi hezitzailea irizpidetzat hartuta.

ARTXAMENDI TOPALEKUA

2019ko urrian zabaldu zituen ateak Artxamendi To-
palekuak Elkarguneko instalazioak handitu ostean. 
Zerbitzuaren geroz eta erabilera handiagoak espa-
zioak birrantolatzera eraman zuen Udala eta Hel-
duen Eskola birkokatzeak ahalbidetu zuen Topale-
kuaren tamaina handitzea. 

Desde el servicio de Juvendud 
se está realizando un gran 
esfuerzo para adaptar la oferta 
de cursos y talleres a los nuevos 
tiempos marcados por nuevos 
retos y nuevas oportunidades. 
El emprendizaje, la creatividad 
o la habilidad para el trabajo 
en equipo son competencias 
clave en el siglo XXI. Por ello, 
uno de los retos del servicio 
es contribuir a la educación y 
preparación de las personas en 
su infancia y en su adolescencia 
tomando como base los nuevos 
modelos educativos basados en 
el aprendizaje por proyectos y 
en los perfiles demandados. 
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Azkoitiko herriak erakusketa 
areto berria du. Torrezuri zaharra 
ordezkatzera etorri da Portalebu-
ru, udal instalazioak berrantola-
tu ostean. Gune argitsua, zabala, 
ondo kokatua eta erakargarria. 
Bertako artistek badute erakus-
leihoa eta topagunea. Helburua 
da baliabideak eskaintzea, arteari 
eta kulturari hegoak emateko. 

Azkoitia cuen-

ta con una 

nueva sala de 

exposiciones 

que ha abierto 

sus puertas 

para ofrecer 

a nuestros ar-

tistas un lugar 

donde exponer 

sus trabajos y 

poner en valor 

su obra. 

HERRIKO ARTISTEN LANA, 
LAU HAIZETARA 

Azkoitiko herriaren 700. urteurrena ira-
gartzeko asmoz, Udane Juaristiren eta 
Gorka Larrañagaren horma-pinturak ikus 
daitezke Altzibarko bi etxebizitza-bloke-
tan. Azkoitiko herriaren historiaren hain-
bat elementu agertzen dira bi artelanetan.

I. KULTURA SARIA, SAHATSA 
DANTZA TALDEARENTZAT

Udalak, estrainekoz, aurten eman du I. 
Kultura Saria. Sahatsa Dantza Taldeak 
jaso du aitortza, euskal folklorearen sus-
tapenean eta euskal dantza tradizionalen 
hedapenean egindako ekarpenarengatik. 

LITERATURA SOLASALDIA 
ETA IRAKURLE TALDEA

Irakurketaren alde urratsak eman dira. 
Batetik, Helduen Eskoletan Literatur Sola-
saldiak kendu egin zituztenez, Udalak, Az-
koitia Lagunkoiaren bidez, ekimenarekin 
jarraitzeko aukera ahalbidetu dio taldea-
ri. Bestetik, herritar talde batek Irakurle 
Taldea jarri du martxan Udalaren lagun-
tzarekin.

ANTZERKIA, BETI

Kultura sailak azken urteetan egin duen 
apustu sendoenetakoa antzerkiaren alde-
ko bultzada izan da. Antzerki eskaintza 
zabala du Azkoitiak, eta euskal antzerki 
konpainien azken lanak herrian bertan 
ikusteko aukera izan du publikoak. 

SARRERAK ONLINE SALGAI

Teknologiaren abantailak aprobetxatu 
nahian, legealdi honetan jarri da Baztar-
txo Antzokiko emanaldietarako sarrerak 
digitalki eskuratzeko parada.  

PORTALEBURU, 
ERAKUSKETA ARETO BERRIA
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GARANTIZAR 
EL DERECHO A 
APRENDER EUSKERA

HIKE EIZAN!, 
HITANOA BE-

RRESKURA-
TZEKO SAIA-

KERA BIDE 
ONEAN

Todas las personas que viven en 

Azkoitia podrán aprender euskera 

gratis. La matrícula será financia-

da al 100% y se dará facilidades a 

aquellas personas que tienen di-

ficultades para adelantar el pago 

de la matrícula. En esos casos, el 

Ayuntamiento adelantará el 80% 

del coste y pagará al iniciar el cur-

so de euskera. 

Euskara sailaren eskutik, 

Udalak iazko maiatzean 

aurkeztu zuen, hitanoa, eta 

bereziki noka, berreskura-

tzeko egitasmoa. Ordutik, 

lanketa ez da eten. 

Euskararen arnasgunea da Azkoitia, baina arnasgu-
ne izateari eutsi egin behar zaio, asko baitira atzeraka 
goazela susmatzen dutenak. Gure hizkuntza sustatzeko 
xedez, Udalak pauso esanguratsua eman du. Herrita-
rrek euskara doan ikasi ahalko dute. Lehen ikasketa 
matrikularen %75 ordaintzen zuen Udalak, ikastaroa 
gaindituz gero. Orain, matrikularen kostuaren %100 ja-
soko du ikasleak. Gainera, ordainketarako zailtasunak 
dituztenei dirulaguntza aurreratuko zaie. 

"Urrutiko intxaurrak hamalau, gertu-
ratu eta lau. Nire ikuspegia ez da baikorra, 
ez dut hainbeste intxaur ikusten", bota 
zuen Xabier Eizagirre irakasleak, proiek-
tuaren aurkezpen egunean. "Nekez en-
tzuten da tokaren eta nokaren erabilera 
egokia. Gaur egun, hika mutilekin lotzen 
da eta nesken artekoa, galbidean dago". 
Diagnostiko horretatik abiatuta, Hike ei-
zan! proiektua abiatu zuen Udalak, hita-
noa berreskuratzeko asmoz, ez egitasmo 
puntual gisa, baizik eta jarraipena izango 
duen proiektu egonkor modura hartuta.

Ordutik hainbat ekimen burutu dira. Lo-
gotipo lehiaketa izan zen lehena, proiek-
tua irudiz hornitzeko. Hikako bertso saioa 
etorri zen hurrena, eta esan daiteke Azkoi-

tia aitzindari izan dela hikako bertso saioa 
antolatzen. Andoni Egaña eta Eli Pagola 
bertsolariek aise gainditu zuten froga. 

Aurten Hike I. Bertsopaper Lehiaketa an-
tolatu da. 

Hike gehien erabiltzen diren aditzen 
gida 

Hike gehien erabiltzen diren aditzen gida 
ere kaleratu du aurten Udalak. Xabier 
Eizagirrek egin du lanketa eta 37 aditz 
laguntzaile eta 30 aditz trinko jasotzen 
ditu liburuxka, "ibili-ibilixek" diren adi-
tzak. Helburua da hiztunei erraztasunak 
ematea toka eta nokaren erabilera zuzena 
egin dezaten. 



euskeraz!
Esaizu Dímelo en 

euskera
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"ESAIZU EUSKERAZ! 
 DÍMELO EN EUSKERA" 

AHOTSAK 
PROIEKTUA 

Menpekotasuna duten pertso-

nen zaintzaileak kasu askotan 

emakume atzerritarrak dira 

eta ez dakite euskaraz. Euskara 

sailak, zaintzaileei zuzendu-

ta, egunerokotasunean gehien 

erabili ohi diren hitz eta esa-

moldeen hiztegitxoa kaleratu 

du. Azkoitiar hizkeran jasotzen 

dira hitzak. 

"Los datos ponen de manifiesto que la 
mayoría de las personas que se encargan 
del cuidado de personas dependientes son 
mujeres extranjeras que no conocen el 
euskera, mientras que para algunas de las 
personas a las que cuidan el uso del cas-
tellano puede ser un problema añadido 
que obstaculiza una comunicación flui-
da. Ante ello, el departamento de Euskera 
ha editado una pequeña guía de tamaño 
bolsillo, dirigido muy especialmente a los 

Ahotsak proiektuaren helburua 
ahozko ondarea jasotzea da. Egitasmoa-
ren baitan, 81 herritarren grabazioak 
daude jasota, 1.400dik gora pasartetan. 

Ahotsak proiektuaren baitan 2008tik 
2010era 33 herritarren hizkera jaso 

cuidadores y cuidadoras que no hablan el 
euskera. El objetivo es que tengan a mano 
un pequeño diccionario que les permita 
aprender lo antes posible  palabras y ex-
presiones cotidianas de mayor uso. 

Bajo el lema "Esaizu euskeraz!, Dimelo en 
euskera", la guía recoge los términos si-
mulando el euskera oral que se habla en 
Azkoitia.

zen. Etenaldi luze baten ostean, 2019an, 
Udalak Badihardugu Euskara Elkarteare-
kin hitzarmena sinatu zuen proiektuari 
jarraipena emateko asmoz eta horretan 
dihartu. 
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ILUMINACIÓN LED: 
MENOS CONTAMINACIÓN 

LUMÍNICA Y MAYOR 
AHORRO ENERGÉTICO

INGURUMEN 
MAHAIA OSATZEKO 
PROZESUA ABIAN DA

Iaz garatutako Herrilab+700 parte hartze prozesuaren baitan, 
herritarrek Ingurumen Mahaia osatzea eskatu zuten. Udalak 
ondo hartu du aldarrikapena, eta Ingurumen Mahaia osatzeko 
lanean ari da. 

Mahai sektorial guztiek ez dute izaera eta jarduteko modu 
bera eta Azkoitiko errealitatearen arabera definitu beharko da. 
Mahaiaren xedea eta helburuak, izaera kontsultiboa ala loteslea 
izango duen, zeintzuk izango diren partaide izateko baldintzak, 
funtzionamendua, egitura, e.a. defintiu beharko dira. Horreta-
rako, Udalak aholkularitza enpresa kontratatuko du, eta behin 
zehaztasunak itxita, bere ibilbidea egiten hasiko da. 

Asmoa da uda ondoren lansaioekin hastea. 

MUNOAUNDIKO 
LURSAIL BAT, 
AZKOITIARREN ESKU

Udalak Munoaundiko lursail bat azkoitiarren esku utzi du pi-
nuak atera eta bertako zuhaitzak landatzeko. Lursailaren zati 
bat Urola Bizirik Natur Taldeak kudeatuko du eta bestea, Esko-
lako Agenda 2030 egitasmoan parte hartzen duten ikastaldeek. 

En marzo comen-
zaron los trabajos 
para renovar el 
alumbrado público 
e implantar la ilu-
minación LED. Si la 
planificación pre-
vista se mantiene, 
para finales de julio 
se habrán sustitui-
do 1.963 luminarias 
del casco urbano, 
que generarán un 
ahorro de hasta un 
82,60%. Es una de 
las actuaciones de 
mayor presupuesto 
de esta legislatura.
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Herritarrak hasi dira aldaketa nabarmen-
tzen. Martxotik hona LED argiak ipintzen ari 
da enpresa esleipenduna eta aurreikuspena-
ren arabera, uztail amairarako bukatuta izan-
go dira lanak. Herrian 3.280 argi-puntu daude 
guztira eta herriguneko 1.963 aldatuko dira. Po-
tentzia murrizteaz eta argi-kalitatea hobetzeaz 
gain, ordutegiaren arabera, argien intentsitatea 
doitu ahalko da. 

Argiteria berriarekin %82,60rainoko aurrezte 
energetikoa lortuko da. Aurre azterketen arabe-
ra, potentzia 312,72kW-tik 78 kW-ra jaitsiko da. 

LED argiek beherantz botatzen dute argi fluxua 
eta horrela, kutsadura luminikoa murriztu egi-
ten da. Luminaria zaharrekin argiaren %25-30 
zerurantz eta fatxadetara joaten zen, argi-ku-

tsadura sortuz. LED argiekin fluxua beherantz 
zuzentzen da eta goiko fluxu hemisferikoa hu-
tsa edo oso-oso murritza da. 

Legealdi honetan, aurrekontu altuenetarikoa 
duen jarduketa da argiteriaren berritzearena. 
Edonola ere, Udalak Europatik 487.519,18 euro-
ko dirulaguntza jaso du, Eskualde Garapenera-
ko Europako Funtsetik (EGEF-FEDER), Energia-
ren Dibertsifikazio eta Aurrezte Institutuaren 
bitartez (IDAE). 

Kaleko argiak aldatu aurretik, aurreko legeal-
dian Udalak herriko 47 koadro elektriko berri-
tu zituen. Zaharkituta zeuden eta segurtasuna 
arriskuan jar zezaketen. Orain, argi instala-
zioak eta luminariak, denak, berrituta geratuko 
dira. 

SARE METALIKOAK 
JARTZEN, AZKOITIA 
AITZINDARI

Udala aurreko legealdian hasi zen sare metalikoak jartzen lu-
rrean egon daitezkeen plastikoak ibaira eror ez daitezen, haizea-
ren edo beste mugimendu baten ondorioz. Sarea lurzoruaren eta 
barandaren azpikaldean ipintzen da. Azkoitia aitzindaria izan 
da sare metalikoak ipintzen eta gerora, beste zenbait udalerrik 
neurri bera hartu du. Udalak urtero jartzen du diru-partida jakin 
bat, hesiak gune gehiagotara zabaltzeko.

IBILGAILU  
ELEKTRIKOENTZAT 
KARGAGUNEAK

Legealdi honetan bi kargagune jarri dira ibilgailu elektri-
koentzat. Bata Herriko plazan, Kultur Etxearen azpian, eta 
bestea, Trenbidearen Zumardia Aldapan. Udalak eskaintzen 
duen zerbitzu publikoa da, eta mugikortasun elektrikoa sus-
tatzea du helburu. 
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BERDINTASUNAREN  
BIDEAN, ATSEDENIK EZ

La lucha por la igualdad entre mujeres y 

hombres es una cuestión transversal y dia-

ria que atañe a las instituciones y a toda la 

sociedad.



27

A z k o i t i k o  U d a l a

K O N T U A K  E M A T E N  2 0 1 9  -  2 0 2 2

BERDINTASUNAREN  
BIDEAN, ATSEDENIK EZ

EMAKUMEEN  
ETA GIZONEN  
BERDINTASUNER AKO 
I I I .  UDAL PL ANA 
(2022-2026)

Berdintasunerako II. Udal Pla-
naren (2018-2021) indarraldia 
amaituta, Udala III. Udal Plana 
garatzen ari da. Berdintasunaren 
aldeko tokiko politiken sustapena 
jasoko du planak, programa eta 
ekintza zehatzak definituz.

GIDAK ETA 
BALIABIDEAK

Udaleko Berdintasun sailaren 
egitekoaren zati handi bat sen-
tsibilizaziora bideratuta dago. 
Horretarako, gidak eta paperezko 
baliabideak herritarren esku jar-
tzeaz gain, erakusketak, antzez-
lanak eta bestelakoak antolatzen 
ditu. 

INDARKERIA 
SEXISTAREN 
AURREAN 
JARDUTEKO 
PROTOKOLOA

Sexu eraso baten aurrean, arreta 
zerbitzuen koordinaziorako 
protokoloa du  Udalak, Osasun 
Publikoarekin, Ertzaintza eta 
Udaltzaingoarekin eta Gizar-
te Zerbitzuekin adostutakoa. 
2020an, erantzun instituzionala 
nola eman jasotzen duen proto-
koloa onartu zuen. 

AHALDUNTZE  
IK ASTAROAK

Emakumeei zuzenduta, Ahaldun-
tze Ikastaroen eskaintza urtez 
urte zabaltzen doa eta erantzuna 
gero eta hobea da. Arteterapia, 
Batukada, Haurdunaldirako yoga, 
Xilografia, Trikotatze saioak,  
Hitz-ahalduntzen ikastaroa edota 
Noka eskaini dira aurten.
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PASIRA
UN PASEO SEMANAL,  EN COMPAÑIA DE 

VOLUNTARIOS Y MONITORES

Jarduera fisikoak hobeto sentiarazten 
laguntzen digu, baina ez da beti erraza 
izaten eroso senti zaitezkeen inguru-
nea bilatzen, aktibitateaz eta konpainiaz 
gozatzeko. Horregatik, “Pasira” aukera 
ona da askorentzat. Ostegunero, goizeko 
10:00etan, gizon eta emakume talde bat 
elkartzen da Udal Liburutegi aurrean 
elkarrekin ibilalditxo bat egiteko. Joan-
-etorria eguneroko gauzetaz hitz egiteko 
aprobetxatzen dute, solasaldi animatuan. 
Ariketa egiteaz gain, asialdia beste ba-
tzuekin partekatzeko modua da.

Partaideek ibilbidea Izarraitz Lanbide He-
ziketako ikasleek lagunduta egiten dute, 
monitore gisa parte hartzen baitute. Ho-
rrela, askoz seguruago sentitzen dira.

Proiektuan parte hartzen dute Udalak, 
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak, Iza-
rraitz Lanbide Heziketak, Mugi Azkoitia-
-Kirol Orientazio Zerbitzuak, Plaza Ondo 
Jubilatuen Elkarteak, Gurutze Gorriak, 
Caritasek eta Azkoitia Lagunkoiak.

Iazko apirilean jarri zen martxan ekime-
na esperientzia pilotu gisa eta erantzuna 
ikusita, egitasmoa egonkortzea erabaki 
zen. Gero eta handiagoa da partaide ko-
purua. 

KIROL ORIENTAZIO ZERBITZUA
SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA IN-

TEGRAR EN EL DÍA A DÍA LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES

Jarduera Fisikoko edo Kirol Orientazio 
Zerbitzua, Mugi Azkoitia, herritar guztiei 
zuzendutako zerbitzua da, baina, berezi-
ki, persona nagusiak ditu jomugan. Modu 
erregularrean jarduera fisikoa egin nahi 
duten haiei programa bat proposatzen die 
orientatzaileak eta jarritako helburuen 
betetze mailaren jarraipena egiten du. 
Bizimodu sedentarioa saihesteko modua 
da. Orientatzaileak jarraibideak emateaz 
gain, jarraipena egiten du. 

Normalean, anbulatorioko osasun lan-
gileek bideratzen dituzte adin nagusiko 
pertsonak Orientazio Zerbitzura. Edonola 
ere, zerbitzua irekia da, eta edonork du 
aukera erabiltzaile izateko. Kirol Orienta-
zio Zerbitzua asteartetan eta ostegunetan 
Kultur Etxean eskaintzen da 9:00etatik 
13:00era eta 15:00etatik 19:00etara. 

EGUNEKO ARRETA ZENTROA
SERVICIO CUYO PRINCIPAL FIN ES 

DOTAR A LAS PERSONAS DE RECURSOS 

PARA QUE PUEDAN PERMANECER EN 

SUS HOGARES

Urrian jarri zen martxan zerbitzua, Kul-
tur Etxeko eraikinean, Jubilatuen Elkar-
tearen egoitzaren instalazioetan. Helbu-
rua da hauskortasun egoeran dauden 
adineko pertsonei euren autonomiari 
eusten laguntzea, ohiko ingurunean eta 
sozializazioan jarraitzeko ahalmena izan 
dezaten ahalik eta denbora luzeenean. 

Zerbitzuak 15 plaza ditu eta bilatzen dena 
da adinekoen segurtasun-sentimendua 
areagotzea, komunitate-ingurunean inte-
gratzen laguntzea eta egunerokotasune-
rako baliabideak eta erraztasunak eskain-
tzea. 

Zerbitzuaren hartzaileak izan daitezke 
oro har mendekotasun egoera arinean 
edo arriskuan dauden 65 urtetik gorako 
pertsonak, eta baita hauskortasun egoe-
ran daudenak ere. 

Jarduera estimulatzaileak egiten dituzte, 
osasun fisikoa eta kognitiboa lantzeko  
jarduerak, gimnasia, erlaxazio saioak, es-
kulanak, prentsa irakurketa, musikotera-
pia, e.a. 

ZERBITZU BERRIAK 
MARTXAN, ADINEKOEN 
ONGIZATEA BERMATZEKO



Ania Subinas
Kirol Orientazio Zerbitzua

“Kirolak gorputzari eta buruari la-
guntzen dio, eta saiatzen gara adi-
neko pertsonek euren eguneroko-
tasunean ohitura osasungarriak eta 
jarduera fisikoa txertatzen lagun-
tzen”.

Nora Rubio
Eguneko Arreta Zentroa

“Bakardadeari aurre egiten lagun-
tzea oso garrantzitsua da. Astean 
hiru goizez plan bat izateak horretan 
asko laguntzen du”.
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AZKOITIA LAGUNKOIA
EL GRUPO MOTOR CONTINÚA TRABA-

JANDO POR LOS INTERESES DE LAS 

PERSONAS MAYORES

Adineko pertsonen bizi-kalitatea hobe-
tzeko egiten du lan Azkoitia Lagunkoiak. 
Irisgarritasuna, partaidetza, komunika-
zioa, sozializazioa eta beste hainbat arlo 
lantzen ditu. Halaber, Udalarekin bitar-
tekaritza lana etengabea da eta adineko 
pertsonen beharren ahotsa da Azkoitia 
Lagunkoia. Jarduerei dagokienez, hitzal-
diak eta tailerrak antolatzeaz gain, Litera-
tur Solasaldiak ere bere ardurapean buru-
tzen dira. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza 
Sailak Helduen Eskoletan Literatur Sola-
saldiak kentzea erabaki zuen eta ordutik, 
Azkoitia Lagunkoiaren aterkipean antola-
tzen dira. 

ZERBITZU SOZIO-HEZITZAILEA

EL SERVICIO PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVO OFRECE AYUDA A TRAVÉS DE SUS 

DIVERSOS PROGRAMAS A NIÑAS Y NIÑOS,  ADOLESCENTES,  PERSONAS ADULTAS Y 

FAMILIAS.

Udaleko Gizarte Zerbitzuen sailak orain urtebete jarri zuen martxan zerbitzua, herrita-
rrek dituzten arazoei eta behar pertsonalei, familiarrei edota sozialei erantzuna emate-
ko, eta integrazio soziala sustatzeko. Zerbitzua babesgabetasun arriskuan dauden adin-
gabe eta familiei, eta gizarte bazterketa arriskuan dauden adin guztietako pertsonei 
zuzenduta dago bereziki. 

HURKOA
LA FUNDACIÓN, CON OFICINA EN AZKOI-

TIA DESDE 2017,  CUIDA A LAS PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE FRAGILIDAD Y NECESI-

DAD DE TUTELA

Hurkoa Fundazioak hauskortasun egoe-
ran edota tutela beharrean dauden per-
tsonei laguntzen die, 2017an  Udalak eu-
ren lana burutzeko entitateari lokala utzi 
zionetik. Helburua da hauskortasun, men-
dekotasun edo babesgabetasun egoeran 
dauden adineko pertsonei edo gaixotasun 
mentalak dituztenei arreta ematea. 

Une honetan, 18 erabiltzaile ditu zerbi-
tzuak hauskortasun programaren baitan. 
Hauskortasuna errealitate ikusezina da, 
eta bakarrik bizi diren gero eta adineko 
gehiagori eragiten die. Pertsona horiek ez 
dute familiaren babesik, osasun arazoak 
dituzte eta mugaturik egon ohi dira euren 
premiak eta baliabideak antolatzeko. Ga-
rrantzitsua da egoera horiei azkar antze-
matea.

A lo largo de esta legislatura, desde el área de Deportes y desde el departamento de 
Servicios Sociales se han puesto en marcha nuevos servicios con el fin de contribuir en 
la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Se trata de ofrecer alternativas 
para ayudar a las personas a mantener mejores condiciones físicas, sociales y mentales 
por medio de un modelo de envejecimiento activo y saludable.

En ese marco, se han puesto en marcha iniciativas como Pasira, el Servicio de Orientación 
de Actividad Física o el Servicio de Atención de Día. Por su parte, colectivos como Azkoitia 
Lagunkoia o la Fundación Hurkoa velan por los intereses de las personas mayores.

% 9,55

% 11,26

 gizonezkoak

 emakumezkoak

Azkoitiko biztanleak

11.605
% 20,81

65 < urtetik gorakoak

Gizarte Zerbitzuen sailak farmaziek 

duten guardiako egutegia banatzen 

du etxe guztietan, herritarrek eskura-

garri izan dezaten urte osoan. 
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K I R O L A ,  O S A S U N A

KIROL 
INSTALAZIOETAN, 

ETENGABEKO 
HOBEKUNTZA

EEl Ayuntamiento ha realizado un gran 
esfuerzo económico en la mejora 
de las instalaciones deportivas. El 
cubrimiento de una de las pistas 
de tenis de Txerloia responde a una 
demanda que venía de lejos. La 
ampliación de las piscinas es otro gran 
proyecto que sigue su curso y que 
antes o después se hará realidad. La 
sala de ciclo indoor de Elkargunea se 
ha equipado con nuevas bicicletas y se 
ha instalado un lavadero de bicicletas, 
una actuación que agradecen los 
ciclistas. 

BULTZADA IG E RILE KUE N HANDITZE 
PROIE K TUARI

A lo largo de esta legislatura se le ha dado un gran impulso 
al proyecto de ampliación de las piscinas. Por un lado, el 
proyecto de ejecución está elaborado lo que significa que, 
como último paso, solo queda licitar y ejecutar las obras. 
Por otro lado, el Ayuntamiento siempre ha tenido el pro-
yecto sobre la mesa a la hora de planificar las inversiones. 
El Ayuntamiento espera recibir una subvención por parte 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa para financiar parcial-
mente la ampliación. Según la información que maneja el 
Ayuntamiento, probablemente la Diputación publique la 
convocatoria de ayudas para equipamientos deportivos an-
tes de verano. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento ha ido dando pasos 
para cubrir la financiación de este proyecto. En 2020, de-
bido a la pandemia, las administraciones supramunicipa-
les tomaron una serie de medidas urgentes posibilitando 
a las entidades locales que adoptaran sus propias medidas 
en materia de política de inversiones y endeudamiento. En 
aquel escenario, el Ayuntamiento decidió solicitar dos prés-
tamos para poder hacer frente a las principales inversiones 
previstas como la mejora de la accesibilidad de Floreaga o 
la ampliación de las piscinas. 

El Ayuntamiento prevé sacar las obras a licitación después 
de verano para poder comenzar con los trabajos el año 
que viene, aunque hay que tener en cuenta que la actual 
carestía de los precios puede influir en el desarrollo del pro-
yecto.
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MEJOR AS E N T XE RLOIA

Txerloian hainbat hobekuntza burutu 
dira. Besteak beste, legealdi hasieran 
250m2-tik gora dituen  belar artifizialezko 
gune bat egokitu zen jokalariek beroketak 
egiteko. Esku-hartze harekin batera, irisga-
rritasuna hobetzeko lanak ere burutu 
ziren. Justu aurretik harmaila guztiak 
berritu ziren eta etxolatxo bat eraiki zen 
txartel-leihatila kokatzeko.

CUBIE RTA L A PISTA DE TE NIS

Txerloiko hiru tenis pistetatik bat estali egin du Uda-
lak, Txerloia Tenis Klubaren eskaerari erantzunez. 
Eguraldi txarra egiten duenean ere, erabiltzaileek 
badute gutxienez pista bat jokatzeko. 474.986 euro 
kosta da pista estaltzea. Martxoan hasi ziren lanak eta 
jada erabilgarri dago.

SUMINISTRO DE GAS A L AS 
INSTAL ACIONES DE L CAMPO DE 
FÚTBOL DE SAN JUAN

San Juan futbol zelaiko instalazioetan gasa 
sartu da, bertako aldageletako dutxetan 
erabiltzen den ur kopurua behar bezala 
berotzeko. 

NUEVAS BICICLETAS PAR A L A 
SAL A DE CICLO INDOOR DE 
E LK ARGUNE A

Elkarguneko indoor zikloa eskaintzen den 
gelan 25 bizikleta berri jarri dira aurten. 
2009an jarritakoak ziren aurrekoak, eta 
nahikoa zaharkituta aurkitzen ziren. Hel-
burua da pixkanaka gimnasioko makinak 
ere berritzea, eta etengabe hobekuntzekin 
jarraitzea. 

BE L AR ARTIFIZIALEZKO FUTBOL 
ZE L AI BE RRIA E LK ARGUNE AN

El proyecto de ampliación de las piscinas 
contemplaba un nuevo campo de fútbol de 
hierba artificial haciendo uso del espacio 
que ocupaba el campo de baloncesto. En 
lugar de esperar a la ejecución total de las 
obras, el Ayuntamiento decidió adelantar 
la construcción del campo de fútbol y los 
trabajos ya habían culminado para junio 
de 2020. De esta manera, hasta la construc-
ción de la nueva piscina, se mantendrán 
los dos campos de fútbol.

L AVADE RO DE BICICLETAS , UN 
SE RVICIO CON ALTA DE MANDA

Mendiko edo errepideko txirrindularitza 
praktikatzen dutenek eskertu dute bizi-
kleta garbigunea ipintzea Xabier Munibe 
kalean. 2020ko urritik dago martxan. 




