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“AMA, NORA GOAZ?” 
DOKUMENTALA IKUSGAI

ESZENATOKIRA SO
Agurtzane Intxaurraga zuzendaria
“Koadernoa zuri” 
emozioen bidaia bat da”

La película documental recoge la historia de las mujeres que en 1937 fueron expulsa-
das por las autoridades franquistas y que tuvieron que huir con sus hijos en brazos sin 
saber a dónde. Dos de las protagonistas, niñas por aquel entonces, son las azkoitiarras 
Agate Sodupe y Tere Larrar. 

“Ama, nora goaz?” dokumentala 
aurkeztuko da apirilaren 28an Baztar-
txo Antzokian. Gerra Zibilean beren 
etxe eta herrietatik kanporatuak izan 
ziren emakumeen bizipenak jasotzen 
ditu. 

Iban Gonzalez zuzendariak, “kol-
pisten aldeko herrietako agintariek 
beharturik, negu gorrian haurrak 
hartu eta zeukaten guztia utziz, nora 
ezean jarritako gipuzkoar errepublika 
zaleen aldeko borrokalarien emaz-
teen” istorioa jaso du.

Dokumentalean garai hartan umeak 
ziren bi emakume azkoitiarren testi-
gantzak bildu dira, Agate Sodupe eta 
Tere Larrarenak, alegia.

Antzerki emanaldiak

Antzerki denboraldiaren baitan, “Koadernoa zuri” antzezlanaz eta “Go!a-
zen” ikuskizun musikalaz gozatu ostean, “Txanogorritxo Rock” eta “Fran-
coren bilobari gutuna” obrak eszenaratuko dira Baztartxo Antzokian.

pasata pasata
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Javier Zubizarreta 

La puesta en marcha de las aulas desplazadas de la Es-
cuela Oficial de Idiomas ha sido una de las iniciativas 

que más interés ha suscitado en la ciudadanía. Ahora, 
desde el Ayuntamiento se ha dado un nuevo impulso a 
Gaztanenea Formakuntza Zentroa con nuevos servicios y 
un programa de actividades. El objetivo no es otro que 
dar facilidades a todas aquellas personas que quieran o 
necesiten aprender un idioma. 

Para quienes no se manejan en euskera aprenderlo sig-
nifica en muchos casos allanar el terreno para su inte-
gración. Ayudar, ayuda. Por ello, tenemos en marcha el 
programa Euskara Plus. Se trata de concienciar a todas 
aquellas personas que no saben euskera de la importan-
cia que tiene en Azkoitia un “kaixo” o un “Brahim naiz 
eta Aljeriakoa naiz”. 

Para quienes el inglés sigue siendo la asignatura pen-
diente, aprenderlo puede suponer acceder a un mejor 
puesto de trabajo o abrir el abanico de posibilidades en 
el mercado laboral. Hoy por hoy, en el Centro de Empleo 
de Iraurgi Berritzen se reciben pocos currículums de per-
sonas con dominio de inglés o francés cuando se trata de 
una ventaja competitiva, por ejemplo, para puestos admi-
nistrativos y un requisito fundamental para puestos de 
ingeniero o licenciados en empresariales.  

El aprendizaje de idiomas es una cuestión clave tam-
bién en los planes de formación de empresas. De esta ma-
nera, nuestra pretensión cumple una doble función por-
que también estamos ayudando de manera indirecta a las 
empresas. Desde las instituciones la manera más eficaz de 
mantenernos activos en el ámbito del empleo es precisa-
mente abrir cauces para la formación. No podemos obviar 
un dato: el 65% de las personas desempleadas no tiene es-
tudios lo cual recrudece la realidad de forma alarmante 
porque la solución es compleja. 

Y en ello estamos. 

Hizkuntza Eskola Ofizialaren gela desplazatuak mar-
txan jartzea interes handienetarikoa eragin duen 

ekimena izan da herritarren artean. Orain, Udalak bes-
te bultzada bat eman dio Gaztanenea Formakuntza Zen-
troari, zerbitzu propioak eta jarduera egitarau bat gara-
tuz. Helburua da erraztasunak eta baliabideak ematea 
hizkuntza bat ikastea nahi dutenei edo behar dutenei.

Euskaraz moldatzen ez direnentzat edo hitzik egiteko 
gai ez direnentzat, ikasteak integraziorako bidea samur-
tzea dakar. Horrek lagundu egiten du. Horregatik mar-
txan dugu Euskara Plus programa. Gutxienez hizkuntzak 
Azkoitian duen garrantziaz jabetzeko balio die. “Kaixo” 
edo  “Brahim naiz eta Aljeriakoa naiz” esateak gurean eta 
guretzat zer esan nahi duen ohartzeko.

Ingelesa konpondu gabeko arazoa izaten jarraitzen du-
tenentzat, ikasteak lanpostu hobeago bat lortzea edota 
lan merkatuan aukerak areagotzea suposa dezake. Gaur, 
oraindik, Iraurgi Berritzenen Enplegu Zentroan ingele-
sa edo frantsesa menperatzen edo maila altua dutenen 
curriculumak gutxi dira. Eta abantaila konpetitiboa da, 
adibidez, administraritzako postu baterako eta nahitaez-
ko betekizuna ingeniaritza edo enpresa ikasketak burutu 
eta lan bila dabiltzanentzat. 

Hizkuntzak erakustea enpresen formakuntza planetan 
ere funtsezko kontua da. Horrela, gure erronkan funtzio 
bikoitza betetzen du, enpresei ere laguntzen diegulako 
zeharka bada ere. Erakundeon aldetik enplegua sustatze 
bidean aktiboki lanean jarraitzeko modurik eraginkorre-
na formakuntza indartzea da. Ezin dugu alboratu ondo-
rengo datua: langabetuen %65ak ez dauka ikasketarik eta 
horrek egoera asko gaiztotzen du, kezkagarria baita ikus-
tea soluzioa askoz ere konplexuagoa dela kasu hauetan.

Horretan jarraitzen dugu. 

FORMAKUNTZA, ENPLEGURAKO 
BIDEA 

Azkoitiko alkatea

Editoriala
Alkatearen agurra
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Padres, Policía Municipal y Ertzaintza, hosteleros, comercian-
tes, profesores o directores de centros formativos son agentes 
implicados directa o indirectamente en la labor de prevención 
y control del consumo de alcohol y drogas en menores, así como 
el propio Ayuntamiento cuya responsabilidad como institución 
es proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad. 
Ante la alerta generalizada por el abusivo consumo de sustan-
cias así como por la cantidad de quejas por parte de ciudadanos 
que protestan por la situación que sufren cada fin de semana, 
desde el Ayuntamiento se está trabajando para ver  cómo evitar 
la ingesta de alcohol y drogas en adolescentes e intentar buscar 
un equilibrio entre el derecho al ocio nocturno y el derecho al 
descanso.

Udala lanean ari da nerabeen ar-
tean alkohola eta drogak nola 

saihestu ikusteko eta nola bilatu ore-
ka herritarrek aisialdirako eta atse-
denerako duten eskubideen artean.

Udala, Javier Zubizarreta buru dela, 
hainbat talderekin bildu da azter-
keta amankomun bat egin eta solu-
ziobideak finkatzeko xedez. Prozesu 
honetan zehar laurogei lagun ingu-
ruk hartu dute parte. “Hau guztion 
arazoa da eta denon lankidetza eta 

borondatea ezinbestekoak dira emai-
tzak ikusi nahi baditugu, zeren denon 
ahaleginak beharko ditugu. Udaltzai-
nak eta ertzainak arauak betearazte-
ko daude baina kontzientziazio lana, 
ez dezagun ahaztu, etxeko sukaldean 
hasten da. Horregatik, hain justu, bile-
ra hauek egin ditugu indarrak batu eta 
gutako bakoitzak bere gain hartu de-
zan duen ardura guztion onerako. Ba-
tek parrandarako duen eskubide bera 
du beste batek lorik eten gabe atseden 
hartzeko edota bebarruak gonbitoz 
eta pixez beteta ikusi beharrik ez iza-
teko”, dio Javier Zubizarretak.

Tabakoaren aurkako legea edota 
adin txikikoei alkohola saltzeko de-
bekua bezalako arauak zorroztasu-
nez betearazteko eskatzeko, sinadura 
bilketa abiatu zuten gurasoekin egin 
zuen lehenengoetariko bilera Udalak. 
Haien idatzian kontrola areagotzeko 
eta substantzia estupefazienteen sal-
menta zigortzeko exijitzen zitzaion 
Udalari, “trapitxeoaren paisaia ohi-
ko bilakatu delako”, haien esanetan. 

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN AL 
DIFÍCIL EQUILIBRIO ENTRE EL 
DERECHO AL OCIO Y EL DERECHO 
AL DESCANSO
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Halaber, boteiloiaren kasuan, kon-
tsumitzailea identifikatzeko eta ma-
teriala kentzeko eskatzen zuten. Da-
goeneko Udalak indarrean du neurri 
hau eta udaltzainak arduratzen dira 
betetzeaz. Dokumentua 240 sinadura 
baino gehiagorekin aurkeztu zuten 
udaletxean.

Udalak lortu du baita mahai ba-
ten bueltan biltzea Udaltzaingoa, 
Ertzaintza eta tabernariak. Halaber, 
bilerak egin dira merkatariekin, he-
rriko formakuntza zentro guztiekin, 
irakasle, zuzendari eta guraso elkar-
teekin alegia, eta baita kale kaltetue-
netako bizilagunekin ere. 

Espazio publikoaren erabilera arau- 
tzen duen ordenantzari ekarpenak 
egiteko aukera

Kontrolerako neurriak hartzeaz 
gain, Udala, besteak beste, kontzer-
tuen edo bestelako ekitaldien kasuan, 
espazio publikoaren erabilera arau-
tzen duen ordenantza lantzen ari da. 
Prozesu honetan parte hartu duten 
guztiei bidali zaie ordenantzaren zirri-
borroa nahi dituzten ekarpenak egite-
ko edo aldaketak eskatzeko. Eta parte 
hartu dutenei aukera eman zaien be-
zala, herritar guztiek eskura izan dute 
ordenantzaren zirriborroa udalaren 
webgunean edota udaletxean.

El Ayuntamiento está desarrollan-
do una ordenanza que regula el uso 
de espacios públicos para conciertos 
u actividades de otro tipo. Todos los 
que han participado en este proceso 
han recibido el borrador de la orde-
nanza para presentar aportaciones o 
solicitar modificaciones. Este proceso 
participativo se ha extendido a toda 
la ciudadanía, que ha tenido acceso 
al citado borrador a través de la web 
municipal pudiendo ejercer su de-
recho a participar. 

Los padres piden al Ayuntamiento 
que actúe con más contundencia y 
haga  respetar las normas como la ley 
antitabaco y la prohibición de venta 
de alcohol a menores. Exigen mayor 
control y sanción por la venta de sus-
tancias estupefacientes “porque el 
paisaje del trapicheo se ha convertido 
en habitual” según sus palabras. 

Ordenantzaren lanketarekin bate-
ra, Udala tabernariekin lanean ari da 
dituzten lizentzien arabera arauak 
zorrotz bete ditzaten.

Udalaren eskertza
Udalak prozesu honetan parte 

hartu duten guztiei bere esker ona 
adierazi nahi die. “Eskerrak ematen 
dizkiegu guztiei gure deialdiei eran-
tzuteagatik helburua guztion artean 
lortuko dugula sinetsiz, horixe baita 
jarraitu beharreko bidea”, dio Javier 
Zubizarretak.

Javier Zubizarreta. Alkatea
"Batek parrandarako duen eskubide 
bera du beste batek lorik eten gabe 
atseden hartzeko edota bebarruak 
gonbitoz eta pixez beteta ikusi beharrik 
ez izateko"

Los padres piden al Ayuntamiento 
que actúe con más contundencia y 
haga  respetar las normas como la ley 
antitabaco y la prohibición de venta de 
alcohol a menores
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Udalak Gaztanenea 
Formakuntza Zentroa 
sortu du martxan duen 
proiektuari espazio 
eta identitate propioak 
emanez

EUSKARA PLUS, 
LANERAKO 

EUSKARA 
GAITASUNA 
AKTIBATUZ

Martxan da Euskara Plus programaren edizio berri 
bat. Ekimena euskara ez dakitenei zuzenduta dago eta 
helburua da euskarara lehen hurbilketa egitera anima-
tzea ikastaro trinko baten bidez, gure hizkuntza eta lan 
mundua uztartuz. 

Euskara Plus programarekin “lanerako euskara gaita-
suna aktibatzen laguntzen” diete partaideei David Fer-
nandez irakaslearen esanetan. Erabiltzen den metodolo-
gia Europako sare batean oinarrituta dago eta gehien bat 

COME&ENJOY!
GAZTANENEA FORMAKUNTZA ZENTROA

Gaztanenea se renueva con 
una identidad corporativa y 
un programa de actividades 

propios. Un recurso destinado 
a la formación en general y a 

facilitar el aprendizaje de idio-
mas en particular. El edificio 

que albergaba antes la  Escuela 
de Música es ahora Gaztane-

nea Formakuntza Zentroa. 
Pasen y vean.

Gaztanenea izen, irudi eta eskain-
tza berrituarekin dator. Udalak Gaz-
tanenea Formakuntza Zentroa sortu 
du martxan duen proiektuari espa-
zio eta identitate propioak emanez. 
Eraikinean irailean Hizkuntza Eskola 
Ofizialaren gela desplazatuak jarri zi-
ren martxan. Udalak, ordea, hasiera-
tik zuen proiektua zabaltzeko asmoa 
zerbitzu propioa eskainiz. Hori ho-
rrela, egitasmoari izena eta irudi kor-
poratiboa eman dizkio eta ekainera 
arte luzatuko den jarduera egitaraua 
osatu du 16 urtetik gorakoentzat. 

Gaztanenea Formakuntza Zentroa, 
izenak dioen moduan, formakuntza-
ra bideratuko da. Oraingoz, helburua 
da hizkuntzak ikasteko erraztasu-
nak ematea herritarrei. Horretara-
ko, martxan da autoikaskuntza gela. 

Bere kabuz euskara, ingelesa, frantse-
sa edo alemana ikasi nahi dutenentzat 
sei ordenagailuko gela bat egokitu da 
eta erabiltzaileek webgune ezberdi-
nak erabili ditzakete. Zerbitzu honen 
erabiltzaileek txartel bat izango dute 
baina guztiz doakoa da.

Horretaz gain, hainbat jarduera es-
kainiko dira. Momentuz ingelesa ikas-
tera bideratuta daude, baina antzeko 
ekintzak beste hizkuntzetara zabal-
tzea baztertzen ez den helburua da. 

Herria
Gaztenenea formakuntza zentroa
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Aste Santuko Pazko astea aprobe-
txatuz, “English for travel” ikastaroa 
eskainiko da, bidaiatzeko hitz eta esa-
moldeak ikasteko. 

Bestetik, zortzi pelikula proiektatu-
ko dira ingelesez, bertsio originalean. 
“The reader”, “The King’s Speech”, “Les 
Misérables” edo “Vera Drake”. Oroko-
rrean gustatu daitezkeen pelikulak eta 
talde bat osatzen bada solasaldirako 
aukera emango dutenak.

Kultura ezberdinei buruzko hi-
tzaldiak ere eskainiko dira ingelesez 
eta Barry Manley irlandar-euskal-
dun baten bakarrizketa ikuskizuna 
ere izango dugu maiatzean. Halaber, 
hainbat ostegunetan, “Chit chat bar 
hop” egingo da, pintxo-potearen 
antzeko ekimena ingelesez, alegia. 

Helburua da hizkuntzak ikasteko 
erraztasunak ematea herritarrei

Halaber, hainbat 
ostegunetan, “Chit chat 
bar hop” egingo da, 
pintxo-potearen antzeko 
ekimena ingelesez, alegia. 

Bere kabuz euskara, ingelesa, frantsesa 
edo alemana ikasi nahi dutenentzat sei 
ordenagailuko gela bat egokitu da

etorkinei bideratuta. “Baina gure egoera soziolinguisti-
koa ezberdina da eta horretara egokitzen gara. Askoren-
tzat gizarteratzeko bidea lana da eta euskarak lan mun-
duan funtzio integratzailea izatea” da xedea.

Iaz pertsona nagusien zaintzaren inguruko bi ikastaro 
eman ziren eta bat ostalaritzari buruzkoa. Bakoitzean 
hamar-hamabi lagunek hartu zuten parte. Aurten, etxe-
ko lanetara bideratu da lehenengo ikastaroa. Bigarrena, 
adinekoen zaintzaren ingurukoa, maiatzean izango da.

El primer “Chit chat bar hop” 
reunió a unas cuantas personas 
con ganas de aprovechar su tiem-
po de ocio para practicar inglés. 
La nativa Eli De Carle acompañó al 
grupo.

EGITARAUA

“CHIT CHAT BAR HOP” EDO NOLA APROBETXATU AISIALDIA IKASTEKO

Herria
Gaztenenea formakuntza zentroa
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Lanbidez ongizateko buru zaitugu. Bo-
kazioz ere bai?

Bai. Uste dut jendeari laguntzeko eta 
entzuteko gaitasuna badudala edo hori 
esan izan didate behintzat txikitatik. 17 
urterekin ez da izaten informazio asko 
ogibidea aukeratzeko, baina behin lanean 
hasita garbi ikusi nuen: gizarte lana da 
egin nahi dudana.
Nola joan zaizu sarrera Azkoitiko uda-
letxean?

Ongi. Lehen inpresioa ona izan da, 
oraindik asko daukadan arren barnera-
tzeko. Hainbat errealitate ikusi ditut au-
rretik egon naizen tokietan eta uste dut 
Azkoitia ez dela nabarmentzen ez onera-
ko ez txarrerako. Badaude zenbait gauza 
denborarekin aldatuko nituzkeenak, bai-
na momentuz garrantzitsuena da jendea 
ezagutzea, gero erabaki zuzenak hartu 
ahal izateko.
Xabier Arrietak ia 37 urte eman ditu 
udaletxean, Lasak erreleboa hartu 
dion arte. Aholkurik eman dizu zure 
aurrekoak?

Ahal duen guztia azaldu dit. Edonola 
ere, lantalde bat dago atzetik, eta nahiz 
eta ni arduraduna izan, beti edukiko dut 
lantaldearen laguntza, beraiek neurea 
edukiko duten bezala. 
Gizarte Zerbitzuetan ikusten da herri 
baten aurpegirik latzena. Sufrimen-
duari zabaltzen dizkiozue ateak ze 
etortzen dena beharrean dagoena da. 

Arlo bat da mendekotasun edota des-
gaitasuna duten pertsonena, eta horren 
baitan sartzen dira hainbat zerbitzu, hala 
nola, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua, 
Eguneko Zentroa, Tele-alarma, aldi ba-
terako egonaldiak, zaintzaileentzako la-
guntza psikologikoa, laguntza teknikoa... 
eta prestazio ekonomikoak, senitartekoa 
bada ohiko zaintzailea edota profesional 
bat kontratatzen bada.

Beste eremu bat da adingabekoen arris-
kuan edo babesgabetasunean esku-har-
tzea. Berebiziko garrantzia dauka alderdi 
prebentiboak, baina adingabeko bat arris-
ku egoeran baldin badago edo sumatzen 
bada, Udaleko Gizarte Zerbitzuei dagoki-
gu kasua aztertzea eta bai adingabekoari 
bai familiari laguntza eskaintzea. Helbu-
rua beti izaten da familia unitate horri 
familia-hezitzaile edo terapia baten bitar-
tez baliabideak ematea egoerak okerrera 
ez egiteko eta beharrezkoa izan ez dadin 
Foru Aldundiaren esku-hartzea. 

Adingabeen babesa bermatzeko ezin-
bestekoa da herriko eragileen arteko el-
karlana eta koordinazioa, bereziki eskole-
kin eta osasun-zentroekin. 
Adingabekoen babesgabetasun kasuak 
maiz ikusten dira?

Gero eta gehiago. Familia askok mo-
mentu puntual batean behar dute kanpo-
ko baten orientazioa. Egoera pertsonala, 
adingabekoen jarrera kontrolatzeko gai-
tasun eza, bikote haustura gatazkatsua… 
arrazoiak asko izan daitezke. Eta gugana 
etortzen direnerako egoera oso zaila iza-
ten da normalean. 

Gurasook ez daukagu gidaliburu bat. 
Eta arazo honek ez dauka nazionalitate, 
maila sozial edo adinik. Edonori gerta da-
kioke. 
Eta gaurko gazteak nola ikusten ditu-
zu?

Gazteen kasuan, prebentzioa erlaziona-
tzen da asteburuetako kontsumoekin. Da-
goen arazoa ez da kausa, efektua baizik. 
Joan behar da oinarrira. Gazteek helduok 
egiten duguna ikusten dute, oso errotua 
dago kontsumoa gure gizartean, elkarte 
gastronomikoetan, ospakizunetan, mila 
gauzetan. Lanketa bat dago egiteko bai-
na arlo transbertsala da. Arlo guztietatik 
egin behar da lana. 

Herriaren  erradiografia bat egin deza-
kezu?

Ez naiz argazki bat egiten ausartzen 
oraindik. Datuetan baino, inpresioetan 
oinarritutako argazkia izango litzateke, 
gainera. Azpimarratuko nuke gizarte zer-
bitzuen baitan ere ikusten dela herri ba-
ten oparoena: lankidetza, herri garapena, 
gizarteratzea, ahalduntzea eta abar.
Zein da Gizarte Zerbitzuetan ikusten 
duzuen profila nagusiki?

Denetarikoak etortzen dira. Batzuetan 
jendeak lotzen ditu Gizarte Zerbitzuak 
menpekotasuna duten pertsonekin, 
egoera ekonomiko txarra bizi dutenekin, 
etorkinekin… Egia da gizartearentzat ku-
tsu negatiboa dutela Gizarte Zerbitzuek, 
baina nik herritarrei eskatuko nieke bel-
durrik gabe hurbiltzeko bertara. Askotan 
lotsagatik edo, badago etortzen ez den 
jendea. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 
eginbidea da informatzea, orientatzea, 
diagnostikatzea eta aholkatzea, eta es-
ku-hartzea beharrezkoa den kasuetan 
pertsonarekin edo familiarekin adosten 
dira bere beharrak asetzeko helburuak, 
xedeak, ekintzak...
Zenbat erabiltzaile artatzen dira Gi-
zarte Zerbitzuetan?

2016an, aurrez aurre administrariek 
artatutakoak batez beste hilean 547 era-
biltzaile izan dira eta gizarte laguntzai-
leek artatutakoak hilean, 270.
Zeintzuk dira lan arlo nagusiak?

Iñaki Lasa Palacios da Uda-
leko Gizarte Zerbitzuetako  
arduradun tekniko berria. 

Xabier Arrieta jubilatu egin 
da eta bergararrak hartu 

du kargua lehiaketa-oposi-
zioan gailendu ostean. 

31 urteko bergararra da 
Lasa. Hainbat udaletxetan 

gizarte laguntzaile gisa 
egindako lanak eskarmen-

tu handia eman dio.

Iñaki Lasa, Gizarte Zerbitzuetako arduradun teknikoa

“JENDEARI ESANGO NIOKE 
BELDURRIK GABE GERTURATZEKO 
GIZARTE ZERBITZUETARA”
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Biolentzia matxistaren biktimekin ere 
egiten duzue lan.

Bai. Azkoitian protokoloa dago genero 
indarkeriaren edota sexu erasoen bikti-
ma diren emakumeei arreta eskaintzeko. 
Arreta hori koordinatua izaten da elkar-
lanean arituz Osasun-zentroa, eskolak, 
Ertzaintza, Udaltzaingoa, kale-hezitzai-
leak, e.a.

Askotan emakumeak etortzen dira mu-
turreko egoera batean, krisi egoeran, ale-
gia. Esan beharra dago gero eta gehiago 
direla laguntza eskatzen diguten emaku-
meak, bai aholkularitza juridikoa jasotze-
ko (banaketa prozesuan, adingabekoen 
kustodia, urruntze agindua...) bai bizi 
duten egoera kudeatzeko laguntza psiko-
logikoa jasotzeko. Horiez gain, etxebizitza 
laguntza, itzultzaile zerbitzua, laguntza 
ekonomikoa, errekurtso juridikoak eta 
abar kudeatzen ditugu. 
Gizarteratze prozesuetan, zer pauso 
jarraitzen dituzue?

Gizarteratze arloan informazioa, orien-
tazioa eta pertsona edo familia baten 
egoeraren diagnostikoa eta balorazioa 
egiten dugu; eta beharrezkoa den kasue-
tan adostutako esku-hartze bat sinatzen 
da. Adostutako horretan egoera bakoi-
tzean ze baliabide mota behar diren jaso-
tzen da.

Batzuetan diru-laguntza behar izaten 
dute, besteetan orientazioa eta baita zer-
bitzuak ere. 

Gizarteratzea diru-laguntzekin lotzen 
dugu askotan, baina diru-laguntza gure-
tzat pertsona baten gizarteratze proze-
suan erreminta bat besterik ez da. 
Erakundeen arteko koordinazioa nola 
baloratuko zenuke?

Batzuekin ona da, besteekin ez hain-
beste, kasu guztietan beti dago zer hobe-

tu. Koordinazioa ezinbestekoa da. Baina 
askotan mahaigaineratu dira datu-babe-
sa, profesionalen konfidentzialtasuna... ez 
da beti erraza.
Eta elkarteekin baduzue erlaziorik?

Lankidetza sozialaren baitan Caritas, 
Odol Emaileak eta beste hainbat daude eta 
boluntario horien lana ezinbestekoa da 
guretzat. Horretaz gain, garapen bidean 
dauden herrialdeetan burutzen diren 
zenbait proiektu babesten edota aurrera 
eramaten dituzte azkoitiarrek eta horiei 
diruz laguntzen zaie Azkoitiko Udaletik. 
Gizartea gero eta solidarioagoa da?

Uste dut beti izan dela solidarioa. Ha-
lere, errelebo falta nabaritzen da elkarte 
askotan. Gazteak gero eta indibidualista-
goak gara eta beharrezkoa da batzuetan 
geure denbora besteei laguntzeko eskain-
tzea. 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 
(RGI) Lanbidek kudeatzen du 2012tik. 
Hoberako edo txarrerako izan zen al-
daketa?

Egia da lan karga arindu duela horrek 
baina pertsona askorekin harremana gal-
du da. Guretzat edozein prestazio ekono-
miko erreminta bat da gizarteratze pro-
zesuan eta ikusi beharko litzateke lanketa 
hori modu egokian egiten den Lanbidetik 
zeren profil ezberdinak dade (laneratze-
ko daudenak, bazterkeria egoeran dau-
denak, pentsionistak direnak...). Hobetu 
beharko litzateke Lanbide eta Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuen arteko harremana.
Zer diru-laguntza kudeatzen dituzue 
Udaletik?

Gizarte larrialdiko laguntzak kudea-
tzen ditugu  bereziki Udaletik. Horiek 
ematerako garaian baldintza batzuk be-
tetzeaz gain, teknikarion balorazio tek-
nikoa ezinbestekoa da, baita esku-hartze 

plana adostea ere onuradunekin. 
Udal aurrekontuaren diru-partidarik 
handiena nora bideratzen da?

Etxez-etxeko laguntza zerbitzura bide-
ratzen da. 2016ko datuak ondorengoak 
dira: urte hasieran alta emanda 71 zeuden 
eta bukaeran, berriz, 68. Eskaera berriak 
18 egon dira.

Gure helburua da pertsona nagusiak 
ahal duten bitartean euren etxeetan 
mantentzea, betiere, beraien bizi-kalita-
tea bermatzen bada. 

Helburu hori betetzeko Etxez Etxeko 
Laguntzaz gain, laguntza ekonomikoan 
egon daitezke zaintzailea kontratatze-
ko edo senitarteko bat bada zaintzailea, 
etxeko bainuontzia kedu eta dutxa jartze-
ko, ohe artikulatuak...
Gizarte larrialdiko pisu bat ere badu 
Udalak. Erabilpena zenbatekoa da? 

Bai. Larrialdiko kasuetarako izan dai-
teke, baita etxeko tratu txarren biktimei 
babesa eskaintzeko ere. Estantziak epe 
motzekoak izaten dira, lau hilabete ingu-
rukoak. Azkeneko urteetan zehar pisua 
zenbait kasutan erabili behar izan da. 
Beste zerbitzu, baliabide, eskaintza ba-
tzuk...

Guraso Eskola, kale-hezitzaileak, Adin-
duen Astea, toxikomanoentzat trata-
mendura joateko bidaiak ordaintzeko 
laguntzak, Irudi Biziak, emakumeen sus-
tapenerako ekintzak, emakumeentzat 
ahalduntze ikastaroak, berdintasunerako 
egitasmo estrategikoa ezartzeko jardue-
rak..,

AZKOITIA LAGUNKOIAK HERRIKO DIAGNOSTIKOA EGITEKO INKESTA BAT 
BANATUKO DU 50 URTETIK GORAKOEN ARTEAN

La iniciativa Azkoitia Lagunkoia sigue consolidándose gracias a un 
grupo cada vez más numeroso de participantes que se reúne una vez al 
mes con el fin de hacer de Azkoitia un municipio amigable para las per-
sonas mayores. Para ello, ha abierto un proceso participativo y se enviará 
una encuesta a todas las personas mayores de 50 años con el fin de reco-
ger propuestas y aportaciones y seguir trabajando. Pide a quienes hayan 
recibido en su buzón la encuesta que la rellenen y la entreguen en uno de 
los siguientes puntos en los que se colocarán las urnas:

-Oficina de Atención del Ayuntamiento
-Elkargunea   -Ambulatorio
-Hogar del Jubilado -Residencia San José
Además, una vez en marcha, se podrá descargar la encuesta en la pági-

na web del Ayuntamiento y hacer la entrega a través del siguiente correo 
electrónico: alkatetza@azkoitia.eus
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Carlos Juaristi Espel:

“ONDO ZUZENDUTAKO ETA MOTIBATUTAKO 
LANTALDE BAT GAI DA PROPOSATZEN DEN 
HELBURUAK LORTZEKO”

1941ean sortua, Juaristi enpresa zulagai-
luak eta diesel motorrak egiten hasi zen. 

Ordutik, Karmengo Ama Birjinaren irudia 
dute lantokian, marinelekin partekatzen 

duten patroiarena, alegia. Jatorrian enpre-
sa aurreratua eta iraultzailea izan bazen, 

75 urteren buruan konpainia kontsolidatua 
eta erreferentziazkoa dugu. Gaur egun, 

Asier Gogorzaren zuzendaritzapean, bost 
kontinenteetan du presentzia. Carlos Jua-
risti azkoitiarrak hartu berri dio erreleboa 
Zarandona familiari enpresaren erosketa-

rekin. Jabe berriak Azkoitiaren alde apustu 
egin du, proiektu enpresarialari bultzada 
handia emanez. Gogor ari dira lanean eta 
sartzen ari zaizkien eskaerek perspektiba 

onak iragartzen dituzte etorkizunerako.

Carlos Juaristikin aritu gara solasean. Egun, 
Aitek automationen gerentzia kargua du.

creemos en los proyectos que lleva-
mos a cabo. Juaristi por su historia y 
por el esfuerzo y trabajo de muchos 
azkoitiarras durante muchos años 
es una compañía conocida en todo 
el mundo, y por ende Azkoitia. Es un 
motivo de enorme  satisfacción traba-
jar para contribuir al éxito de la com-
pañía.

Juaristi ha sido una segunda uni-
versidad para muchos profesionales 

que trabajamos en el sector de máqui-
na herramienta.

La situación que estaba atravesan-
do la compañía en los últimos tiem-
pos no era la adecuada. Nos pusimos 
en contacto con la propiedad para 
tratar de resolver esa situación.

Los anteriores propietarios “la fa-
milia Zarandona”  han entendido que 
el relevo en la propiedad era lo más 
acertado para el futuro de Juaristi; y 
es esto lo que se ha producido. 
 Juaristi fabrica máquinas de gran-
des dimensiones que requieren un 
alto nivel tecnológico. ¿Se seguirá 
manteniendo esta línea?

Juaristi es conocida por la especta-
cularidad de sus máquinas de gran-
des dimensiones pero sin olvidar las 
máquinas de tamaño medio que son 
igual o más importantes para su ne-
gocio.

El alto nivel tecnológico de toda su 

¿La coincidencia entre su apellido 
y el nombre de la empresa es pura 
casualidad o hay alguna relación 
familiar de por medio?

La relación es lejana como no podría 
ser de otra manera en una empresa 
de 75 años de historia. Paco Juaristi 
“Paco Atano”, fundador de Juaristi, y 
mi abuelo Luciano Juaristi “Atano II” 
eran primos, sus padres hermanos 
nacidos en el caserío “Atano” en la 
falda del monte Izarraitz.
La compra de Juaristi, cuando se 
encontraba en un momento de in-
certidumbre, es sin duda un moti-
vo de alegría para todos. ¿Qué le ha 
motivado a hacer esta apuesta por 
Azkoitia?

Quizá el término “apuesta“ que se 
utiliza habitualmente no es el más 
indicado, prefiero utilizar el término 
reto. Los que trabajamos diariamente 
con entusiasmo, lo hacemos porque 

"Los anteriores 
propietarios «la  
familia Zarandona»  
han entendido que el 
relevo en la propiedad  
era lo más acertado  
para el futuro  
de Juaristi"
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gama de máquinas es fundamental 
para diferenciarnos de otras máqui-
nas producidas en otros lugares del 
mundo, con costes muy inferiores a 
los del País Vasco.

Por tanto, el nivel tecnológico y la 
oferta personalizada a nuestros clien-
tes es lo que nos diferencia, por lo que 
debemos potenciarlo.
¿Cree que estarán en disposición de 
generar nuevos puestos de trabajo?

Una de las cosas que más me atrae 
de este proyecto es la extraordinaria 
plantilla que la forma, con una media 
de edad de aproximadamente 40 años 
y con unas ganas enormes de seguir 
trabajando en Juaristi. Aun siendo 
una compañía que acaba de cumplir 
su 75º aniversario, es una empresa 
muy viva y renovada. Desde nuestra 
experiencia trataremos de darle el 
impulso que por su historia se mere-
ce. Nos obligará a una evolución per-
manente y nos entusiasma el reto que 
se nos presenta. Un equipo motivado 
y bien dirigido es capaz, sin duda, de 
lograr los objetivos que se proponga. 
Juaristi irá adecuando su plantilla a 
los nuevos tiempos. En cuanto se ma-
terialice el plan de prejubilaciones 
puesto en marcha por la dirección, se-
guro que se generarán nuevos pues-
tos de trabajo. 
Aunque son sucesos lejanos, en una 
entrevista al gerente Asier Gogor-
tza comentaba que el accidente 
nuclear de Fukushima o la invasión 
rusa de Ucrania sabotearon varias 

operaciones de Juaristi. ¿Cómo se 
enfrenta una empresa a esta incer-
tidumbre mundial?

Las máquinas que diseña y fabrica 
Juaristi requieren siempre de fuer-
te inversión económica, coyunturas 
geopolíticas u otro tipo de incerti-
dumbres nunca ayudan. Por nuestra 
parte se trata de diversificar en dis-
tintos países para que la cartera de 
pedidos no se vea influenciada por 
situaciones que no están en nuestras 
manos.

En estos momentos, hay pedidos en 
curso de países como Sudáfrica, Irán, 
China, India, Rusia,… y cuanto más se 
diversifique en países y tipología de 
máquinas mejor.
¿Cómo cree que está posicionado 
el sector vasco de máquina herra-
mienta a nivel mundial?

El sector vasco de máquina herra-
mienta a nivel mundial está bien posi-
cionado, pero a diferencia de los paí-
ses punteros, falta demanda interna 
de máquinas herramienta. Debería 
existir una apuesta clara desde las 
distintas administraciones en poten-
ciar el sector industrial, junto con el 
resto de sectores. Todos son impor-
tantes para vertebrar país.
 ¿Es la innovación la salvación a 
todo?

La innovación debe ir acompañada 
de otro tipo de realidades, que con-
forman propuestas de interés para la 
sociedad.
Por cierto, como empresario ¿qué 

capacidad o habilidad valora más 
en los jóvenes?

El ser joven siempre es un valor en 
sí mismo y si a esto añadimos una 
buena formación y ganas de trabajar, 
siempre habrá oportunidades.
Realmente, ¿hay sitio en el merca-
do para los mediocres o solo lo hay 
para los mejores? 

Vivimos en una sociedad muy com-
petitiva en todos los ámbitos, y entre 
ellos el laboral. Un mundo tan compe-
titivo exige mucho esfuerzo personal, 
que por otro lado también proporcio-
na satisfacciones. Creemos que nunca 
se debe calificar a alguien de medioc-
re ya que toda persona tiene cualida-
des positivas para el trabajo que hay 
que considerar  y potenciar. Lo ver-
daderamente importante es lograr 
que como trabajador  o trabajadora se 
sienta útil en su desempeño  y siempre 
cuente con el apoyo de  su entorno in-
mediato. De esta forma se consiguen 
estructurar unos buenos equipos de 
trabajo, donde sus integrantes, en su 
diversidad, se complementen y for-
men grupos competentes, fuertes y 
motivados. 

"El alto nivel tecnológico de toda su 
gama de máquinas es fundamental 
para diferenciarnos de otras máquinas 
producidas en otros lugares del 
mundo"

"El sector vasco de máquina 
herramienta a nivel mundial está bien 
posicionado, pero a diferencia de los 
países punteros, falta demanda interna 
de máquinas herramienta"
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Iraurgi Berritzenen koordinazio-
pean, Enpresa Gunea osatu berri 

da, lankidetza publiko-pribatua tar-
teko, enpresa arloan garatu beharre-
ko proiektu estrategikoak adostu eta 
kudeatzeko. 

“Enpresa Gunearen eskutik, Uro-
la Erdiko enpresek dituzten behar 
amankomun, irizpide eta lehenta-
sunen arabera egokitutako proiektu 
berritzaileak eskualde bertan gara-
tzea da helburua, bertako enpresen 
egoerara egokituriko ekintzak era-
ginkortasunez exekutatzeko, erakun-
de desberdinetatik bultzatzen diren 
egitasmoetatik haratago”, dio Iraur-
gi Berritzeneko koordinatzaile Itziar 
Abarisketak.

Eskualdeko hamar enpresek har-
tzen dute parte. Bi dira Azkoitikoak, 
Sidenor eta Xubi. Bidelagun dituzte 
Domusa, Odrinox, Ormola, Glual, Lan 
Mobel, Kimu bat, Berritek eta Munibe 
Group. “Enpresa Gune berrian eskual-
deko sektore eta tamaina desberdine-

ENPRESA GUNEA,  
ELKARLANERAKO ESPAZIO BERRI BAT 

Bailararen garapenerako, sinergiak batuz

tako enpresa ordezkariak nahi izan 
dira bildu ordezkaritza zabalena iza-
teko, eta denborarekin errelebo pro-
zesu batez enpresa desberdinek parte 
hartzen jarraituko dutelarik”.

Enpresa Guneak aldika biltzeko 
asmoa du, besteak beste, Iraurgi Be-
rritzenek abian dituen proiektuen ja-

"Urola Erdiko  
enpresek dituzten behar 
amankomun, irizpide eta 
lehentasunen arabera 
egokitutako proiektu 
berritzaileak eskualde 
bertan garatzea da 
helburua"

rraipena egin, behar berriak mahai-
gaineratu eta elkarrekin erantzunak 
ematen ahalegintzeko. 

Taldeak definitu ditu jada lan ildo 
nagusiak. Besteak beste, enpreseta-
ko prozesu produktiboak hobetzeko 
formakuntza praktikoa ahalbidetzea, 
enpresa traktoreen eta hornitzaileen 
arteko erlazioa sustatzeko egitas-
moak abiatzea, teknologia berrien 
inguruko esperientzia pilotuak gara-
tzea edota eskualdeko gazteen artean 
zientzia eta teknologiarekiko zaleta-
suna sendotzeko proiektuak martxan 
jartzea dira asmo nagusiak. 

“Iraurgi Berritzenen baitan, -gai-
neratu du Abarisketak- eta ikuspegi 
orokor batetik ezinbestekoa da gu-
retzat enpresa arloko lehentasunak 
hezkuntza, udalek eta enpleguaren 
arloan lantzen diren proiektuekin 
lerrokatzea eta ildo honetan ari gara 
lanean gaur egun proiektu berriak 
sustatuz jarduera eta eragileen ar-
tean sinergiak batuz”. 
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Enpresa Gunea es un nuevo espacio para impulsar 
el desarrollo empresarial desde la colaboración 
público-privada. El foro llevará a cabo actuaciones 
conjuntas que contribuyan a mejorar el proceso 
productivo a través de la formación, a aplicar 
nuevas tecnologías en experiencias piloto, 
a fomentar la colaboración entre empresas 
tractoras y auxiliares o a definir los perfiles más 
demandados. 

WWW.UROLANPREST.EUS, LA WEB DE REFERENCIA 
PARA QUIENES BUSCAN EMPLEO E INFORMACIÓN 
SOBRE CURSOS Y SERVICIOS

HAZILAN PROGRAMAREN  
BIGARREN EDIZIOA, BIDE ONETIK

Lan bila dabiltzan edo lanez aldatu nahi duten herri-
tarrei erraztasunak emate aldera, www.urolanprest.eus 
webgunea jarri da martxan. Bertan Urola Erdiko lan 
eskaintza guztiak bateratu dira, ematen diren zerbitzu 
eta ikastaroekin  batera. Helburua da erreferentziazko 
gunea bihurtzea lan eskaintzak eta dauden ikastaroak 
ikusi edota lan merkatuaren eta zerbitzuen inguruko 
informazioa eskuratu nahi duen ororentzat. 

Urola Erdiko sei herrik bat egin dute webgunea argita-
ratzeko: Beizamak, Aizarnazabalek, Errezilek, Zestoak, 
Azpeitiak eta Azkoitiak hartu dute parte, beste hainbat 
eragilerekin batera eta Iraurgi Berritzenen koordinazio-
pean. 

Ekimena Azpeitiko eta Azkoitiko Udalek, Iraurgi Be-
rritzenen eskutik, enplegua garatzeko abian duten 2016-
19 Ekintza Planaren baitan sartzen da. 

Bide onetik doa Hazilan programaren bigarren edi-
zioa. 20 gaztek hartu dute parte eta bostek erdibidean 
utzi behar izan dute lana topatu dutelako denbora ho-
rretan. Udal ordezkariak gazteekin bildu berri dira egi-
tasmoaren inguruko balorazioa egiteko. Hazilan 20 eta 
35 urte bitarteko gazte kualifikatuei zuzenduta dago. 

Halaber, enplegua aktibatzeko neu-
rrien artean, enpresek eskatzen eta 
eskatuko dituzten profil profesionalei 
buruzko informazioa jaso ahal izateko 
galdetegi bat landuko da enpresetan da-
tozen hilabeteetan. 

Proiektuen kudeaketa eta finantzia-
zioa lortzeko, Iraurgi Berritzenek bi-
tartekaritza eta zubilanean dihardu, 
bertako eragile eta kanpoko aditu eta 
erakundeekin elkarlanean. 

Azkoitiko eta Azpeitiko Udalen Garapen eta Berrikuntza Agentzia
Iraurgi Berritzen
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Azkoitian 642 lagun ditugu lanik gabe, %11,1. Otsail amaierako 
datua da, martxokoa oraindik ez baitugu. Genero ikuspegiari 
erreparatzen badiogu, gizonezkoetan %10era ez da iristen eta 
emakumezkoetan %12 gainditu egiten du. Zer egin dezake-
gu? Lehenik eta behin egiten ari garenarekin jarraitu, ondo 
dagoena mantenduz eta gaizki dagoena zuzenduz. Langabe-
ziari aurre egiteko ezinbestekoa da indarrak batzea eta horixe 
da Iraurgi Berritzenetik egiten ari garen saiakera. Programa 
ezberdinak daude martxan eta erabiltzaileen balorazioa posi-
tiboa da oro har. Soluzioa bilatzea, ordea, zailagoa da ikaske-
tarik ez duten langabetuen kasuan. Ahaleginak ahalegin, hor 
formula berriak aurkitzen saiatu beharra daukagu. 
Lortu beharrekoa da lanik gabe daudenen ondoan egotea, 
hurbil senti dezatela administrazioa, informazioa jaso eta 
orientabideak emateko.  
Enpresen benetako beharrak detektatzea, formakuntza egoki-
tzea eta eskaintzea, profil kualifikatu eta kualifikatu gabeen-
tzat programak eta ikastaroak martxan jartzen jarraitzea eta 
erakundeon arteko elkarlana, giltzarriak dira egoera hobetze-
ko. Eta horrekin batera informazio tresnak eskaintzea.  
Horren adibide  dugu bailarako lan eskaintzak biltzen  
dituen www.urolanprest.eus webgunea.  

1. HERRITARRARENGANA IRITSI:
Azaroak 9an hiru herrietako alkateak egon ziren bileran, eta 
batik bat Azpeitiko eta Zestokoak, beraien herrietako enprese-
tan langileak falta zirenaren kezka azaldu zuten. Enpresa de-
netan langileak behar zituztela, eta garrantzi handia ematen 
ziotela bertakoak izateari, nahiz eta lan horietako prestakizu-
nik ez izan, lanerako gogoa izan ezkero, kontratatzeko prest 
zeudela.
Ez dakigu zergatik, behar bada beldurraren politika gainditzen 
delako edo, baina herritarrak ez du horrelakorik sumatzen 
kalean.
Beraz herritarra eta batik bat langabetua in/formatu:

1.a)  formazioko ikastaroak denentzat zabaldu, aurretik 
ikasi edo zer lan egin duen kontutan hartu gabe.

1.b)  45 urtetik gorakoentzat laguntza psikologikoa eta 
emozionala.

2. EKINTZAILETZA BULTZATZEKO LAGUNTZAK:
Azken bilkura horretan ere beste informazio bat jaso dugu. 
Lehen Iraurgi Berritzenetik ematen zen ekintzailetza bultza-
tzeko diru-laguntza kendu egin dela. Azpeitiak orain laguntza 
hau bere udaletik ematen duela, baina Azkoitiarrentzat eza 
dagoela eskuragarri. Azkoitia Bai laguntza hauek berreskura-
tzearen alde azaldu zen pasa diren aurrekontuetan, ekintzaile 
berriei bultzada emateko ezinbestekoa iruditzen zaigulako.

Enplegua sustatzeko ez dago tresna magiko edo miraririk, au-
rreko legealdian Azkoitia eta Azpeitiak abian jarritako egitas-
moak egokiak izan dira, eta langabezi tasak jaitsi dira. Halere, 
kezkaz bizi dugu gure herriak Azpeitiak baino langabezi tasa 
handiagoa izatea, eta kezkaz bizi ditugu hainbat enpresetako 
egoera eta albisteak, tartean, Juaristi eta Sidenorrekoak
Gure lehentasuna da langabeziari aurre egitea, eta hartzen 
diren neurri guztiak egokiak dira, langabeziari izen abizenak 
jarri behar dizkiogu eta ezin dugu langabetu bat bera ere 
onartu Azkoitian. 
Orain hartzen diren neurriak urtebeterako martxan jartzea 
erabaki da, eta gero ebaluazioa egitea. Saiatu egin behar dugu 
eta beste hainbeste neurrirekin bateratu, formakuntzak, 
laguntzak.., eta batez ere lanpostuak KALITATEAREKIN lortu 
behar ditugu, prekarietatea onartezina da eta soldata duinak 
izan behar dute guztiontzat.
Honetaz gain, emakumeen egoera ere larria da langabeziaren 
gaian. Horregatik, hemen esfortzu handiago bat egin behar 
dugu egoera honi buelta emateko.
Denon arteko elkarlanarekin emango diogu egoera ilun honi 
irtenbidea.

Azkoitiko sozialistak 2015eko udal-hauteskundeetan aurkeztu 
genuen programan garrantzi asko emanten genion emplegua-
ri, krisia ez da bukatu eta nahiz eta datu makroekonomikoak 
positiboak izan, euskal hiritarren errealitate ekonomikoak ez 
ditu aurrerapen positibo horiek. 
Gainera, gure lurraldean krisi industriala bereziki mingarria 
izan da eta horregatik industriaren lurzorua prestatzeko eta 
industrialdea berria Azkoitian sortzeko beharra planteatzen 
genuen. Baita ere proposatzen genuen eremu industrialen 
kudeaketa Udalaren, Foru Aldundiaren eta gizarte-eragileen 
artean adostu zedin.
Kontuan hartzen badugu Alderdi Popularraren erreforma 
laboralak kaleratze merkeagoak eragin dituela eta dauden en-
pleguak geroz eta prekarioagoak direla eta gazteak inoiz baino 
hobeto prestatuta daudela baina lana gure ingurune hurbile-
nean aurkitzeko aukera urriekin daudela,tokiko eta eskualde-
ko enplegu-planen bidez baliabide eta errekurtso ekonomiko 
guztiak erabili behar ditugu
Industriako berrikuntza, industria kulturalak, turismoa, gi-
zarte-zerbitzuak, ostalaritza, kirola eta merkataritza, enplegu 
egonkor eta duinak lortu behar dituzten areak dira. Eusko 
Jaurlaritzatik neurri bereziak lortu behar dira, enplegu auke-
rak emateko 45 urtetik gorako langabezian dauden pertsonei.
 
 

EAJ-PNV EH BILDU

AZKOITIA BAI PSE-EE

"Azpeitiko eta Azkoitiko Udalek, Iraurgi Berritzenen eskutik, martxan dute 2016-18 Enplegu Plana. 
Hiru ildo nagusi ditu: Orientazio eta Enplegu Zentroa; lan merkaturatzea errazteko profil ezberdinei 
zuzenduriko programak eta bailarako lan eskaintzak biltzen dituen www.urolanprest.eus webgunea. 

ENPLEGUA SUSTATZEKO ZER BESTE NEURRI 
HARTUKO ZENUKETE?"
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Alde Zaharra dinamizatzeko xedez, iazko moduan, 
aurten ere Udalak diru-laguntzak bideratuko ditu hutsik 
dauden lokal komertzialak zabaltzeko edota establezi-
menduetan belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko. 

Udalak 20.000 euroko partida du diru-laguntza haue-
tarako, aurrekontu orokorretan aurreikusten den mo-
duan. Iaz bost establezimenduk jaso zuten laguntza. 

Lehenengo urtean alokairuaren %75a ordaintzen zaie, 
gehienez 300 euro hileko. Bigarren urtean, laguntza 
%50ekoa da eta hirugarrenean, %25ekoa, azken bi urtee-
tan, gehienez lehenengoan hileko 250 euro eta  bigarre-
nean 125 euro jasoko dituztelarik.

Nekane Gurrutxaga, Naiena arropa denda
“Negozio propioak, noski, burukomin 
asko ematen du, gogorra da, eta 
horrelako laguntzak oso ondo etortzen 
dira. Baina amets hori dutenak pausoa 
ematera animatuko nituzke.  Nik 
2015eko azaroan zabaldu nuen denda 
eta pozik nago”.

 Andueza moda, Ines Murillo
“Egungo egoera kontutan hartuta, 
ondo etortzen zaigu laguntza hori, 
batik bat berriak garenoi. Komertzio 
txikiak gogor ari gara lanean eta 
ezinbestekoak gara herria bizirik 
mantentzeko. Hori da jendeari  
buruan sartu beharrekoa, herrian 
bertan lortu daitekeela hirian, 
merkatal gune handietan zein  
sarean bilatzen duten hori".

Z Estudioa, Beatriz Pozo
“Laguntza handia da. Ez beharbada 
lehenengo urtean zeren kreditu bat 
eskatu berria izatea da normalena, 
baina hurrengo urteetan dirua 
bukatzen joaten da eta negozioak 
denbora behar du. Jendeak ezagutu 
egin behar zaitu berria zarenean 
eta hori dena motel joaten da. Babes 
ekonomikorik gabe ba, beharbada itxi 
beharrean aurkitzen zara. Bestetik, 
Alde Zaharra nahiko hilda dago eta ea 
laguntzei esker, mugimendua sortzen 
den”.

ALDE 
ZAHARREKO 
LOKAL HUTSEI 
BIZITZA EMAN 
NAHIAN

Iaz diru-laguntza eskuratu 
zuten establezimenduetako 
arduradunak.
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APIRILA

1   • Alai Batzaren kantaldi-jaialdia, 17:00etan, Baztartxo Antzokian. 

• XXIV Azkoitia-Azpeitia maratoi erdia. 

2  •   XVIII. Taldez Talde, Bizkargi Orkestra eta Azkoitiko Musika Bandaren kontzertua, 13:00ean  

Kontzejupean.

4   •  Korrika txikia Floreaga eta Xabier Munibe ikastetxeetako umeekin. Bukatu ondoren, 17:00etan,  

Herriko Enparantzan, DJ Iban Gartzia.

5  • Korrika goizeko 5:40an.

7  • “Psiconautas” Zine-Forum. 22:00etan Baztartxo Antzokian.

8  • “Txakurrekin egindako ehiza txapelketa”, Orion elkartearen eskutik. 

 •  Udaberriko kontzertua, Iraurgi abesbatza eta Basauriko koralen eskutik. 20:00etan Parrokian.

 •   “Txanogorritxu rock” rock eta magia abentura haur antzerkia. 18:00etan Baztartxo Antzokian. 

ASTE SANTUA

9  • Erramu bedeinkatzea eta prozesioa. Erramu Eguna. 11:00etan, Herriko Enparantzan. 

14  Ostiral Santua. 

 • Jesusen nekaldi eta heriotzaren ospakizuna eta prozesioa, 17:00etan Parrokian.

 • Hilobirako prozesio santua, 21:30ean.

 (*Aste Santuko egitarau osoa, udalaren webgunean)

21 • “Elle” Zine-Forum. 22:00etan Baztartxo Antzokian. 

22  • Umeen danborrada 17:00etan, Balda plazatik abiatuta.

23  • Karabina tiraketa, Orion elkartearen eskutik.

28  •  “Ama nora goaz”. Gerra Zibilean beren etxe eta herrietatik kanporatuak izan ziren emakumeen  

inguruko dokumentala.19:00etan Baztartxo Antzokian. 

29   • XIII. Izarraitz mendi lasterketa Anaitasuna mendi bazkunak antolatuta.

30  • Dantzari Txiki eguna

AGENDA
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Horario de las aulas de estudio de la Biblioteca Aizkibel y de Elkargunea

Etxetik kanpo ikastea nahiago duten ikasleek Azkoitian 
bi aukera dituzte euren beharretara egokituak. Batetik, 
Aizkibel Udal Liburutegia eta bestetik, Elkarguneako 
Jandonianiz gela. Bi eraikinetan dago wifi zerbitzua. 
Bata zein bestea erabiltzea doan da herritar guztientzat.
Elkarguneako ikasgela 18 urtetik gorakoei zuzendua 
dago. Edonola ere, zerbitzua erabiltzeko ez da beharrez-
koa bertako bazkide izatea. Edonork ditu ateak zabalik. 
Ondorengo ordutegietan erabil daitezke gelak:

Aizkibel Liburutegiko ikasgela:
• Astelehenetik ostiralera: 9:30-13:30 / 16:00-20:00
• Larunbatetan: 9:30-13:30
• Elkarguneako ikasgela:
*Urte osoko egitaraua, udalaren webgunean kontsulta daiteke.

Elkarguneako ikasgela:
• Astelehenetik ostiralera: 7:00-21:00
• Larunbatetan: 9:00-20:00
• Igandetan: 9:00-14:00


