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Abenduaren 21ean, Mikel Landa obra 
zuzendariak proiektua aurkeztuko du 

Elkargunean.

Jendeak maite du oraindik papera, 
baina zeintzuk dira gehien eskatzen 

diren liburuak? 

Idiakez  
Ederra etxea

Aizkibel  
Udal Liburutegia

Agur urte 
zaharrari, 

badator  
berria!
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Euskaraz gospela egiten duen lehen 
taldea da. "Oh Happy Day" abestia 

"Egun alaia" bihurtu dute.
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Upper Room"
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Olentzero

Olentzero,
abarkak jantzi eta lanerako prest

Abarkak jantzi eta kito! Lanerako prest! Banuen kilo batzuk botatzeko asmoa, tripa 

jaitsita etxez etxe opariak banatzen errazago ibiliko nintzelakoan. Baina txokolatea 

maite dut eta txokolateak ni maite nau. Gerri bueltan, itsatsita geratzen zait, besar-

katu nahiko banindu bezala. Hala ere, azken egunotan lanean beltz ari naiz jostailuak 

biltzen eta antolatzen. 

Hilaren 24an, Eliz Atarian eguerdiko 12:00etan, hitzordua dut Azkoitiko ume guz-

tiekin. Ikusi egin nahi ditut, urtetik urtera izugarri aldatzen baitira! Azken gutunak 

jaso, goxokiak eman, txintxo portatu diren galdetu…eta garrantzitsuena, oheratu aurretik, 

txorixo apur bat, ogi zati bat edo esne pixkat uzteko eskatuko diet. Urte sasoi honetan 

hotz egiten du eta indarrak hartzeko ondo etortzen da tripa betetzea. 

Posdata : Puntual ibili 24an. Eliz atarian ikusiko gara
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Udal zinegotzien zorion agurra

Zorionaketa
urteberri on!

Gabon zoriontsuak
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“ONDO GOAZ, 
HOBETU DEZAGUN” 

SENTSIBILIZAZIO 
KANPAINA, 

HONDAKINEN GAIKAKO 
BILKETAN AURRERA 

EGITEN JARRAITZEKO

Udalak eta Urola Erdiko Mankomunitateak 
elkarlanean “Ondo goaz, hobetu dezagun” 
sentsibilizazio kanpaina egin dute hondaki-
nen gaikako bilketan aurrerapausuak ematen 
jarraitzeko. Udalaren nahia beti izan da egu-
netik egunera gaikako datuak igotzen joatea, 
horrek erakusten baitu herritarrak egiten ari 
diren ahalegina. Eta ez da esfortzu makala. 
Aitzitik, Udalarentzat benetan txalotzekoa, 
zoriontzekoa eta eskertzekoa da esfortzua. 
Udalak herritarrak bide beretik jarraitzera 
animatzen ditu eta ahal den heinean, zu-
zendu beharrekoa zuzentzera. Hori horrela, 
kanpainaren baitan eskuorriak banatu dira 
etxeetan, bandoak ipini dira bebarruetan, eta 
informazio puntua jarri dira egun jakin ba-
tzuetan Herriko plazan.

Oraingo kanpaina batik bat organikoari 
zuzenduta dago. Izan ere, akatsetako bat da 
organikoa poltsa biodegradagarrietan bota 
beharrean edukiontzira, edozein plastikozko 
poltsatan botatzea.

Azkoitian doan eskura daitezke poltsa bio-
degradagarriak ondorengo establezimendue-
tan: Odazpi kafetegia (Anaitasuna plaza,1), 
Elurre kafetegia (Julio Urkixo 20), Lujan kios-
koa (Kale Nagusia 72) eta Amalur bideoak (Ju-
lio Urkixo 13).

Noiz edo noiz hildako animalia, larru, tri-
pa edo lumak agertu izan dira organikoaren 
edukiontzian eta hori ez da zuzena. Hildako 
animalien kasuan Gipuzkoako Foru Aldundia 
arduratzen da jasotzeaz 943 15 76 83 zenba-
kira deituta eta beste hondakinak edukiontzi 
grisera bota behar dira.

Informazio gunea
Hondakinen gaikako bilketaren inguruan 

herritarrek izan ditzaketen galderak edo za-
lantzak argitzeko, informazio gunea jarriko 
den azken eguna abenduaren 22a izango da. 
Goizez ipiniko da Herriko plazan.

Gogoratu bolumen handiko 
hondakinak jasotzeko zerbitzua 
(tresna elektriko, altzari, arropa…) 
EMAUS Kooperatibak DOAN ematen 
duela 656 78 95 74 telefonora deituta

El servicio de recogida de residuos 
de gran volumen (muebles, aparatos 
eléctricos, ropa…)  lo realiza la 
Cooperativa EMAUS GRATUITAMENTE 
llamando al 656 78 95 74.
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Idiakez Ederra etxea

CÓMO 
RECONVERTIR 
EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO EN 
UN HOGAR MÁS 
ACCESIBLE PARA 
LAS PERSONAS MÁS 
DESFAVORECIDAS

Idiakez Ederra edo Nagusia 80 eraikina Aragoiko mudejar 
estilokoa da, Monumentu Multzo izendatua eta babestua. 
Datuen arabera, 1481ean etxea altxata zegoen. Azken urteo-
tan, aldamioek ezkutuan dute eraikina. Baina pixkanaka 
proiektua aurrera doa. Etxea Udalaren eskuetan iaz geratu 
zen. Bitartean, Udalak Visesarekin Babes Ofizialeko Etxebi-
zitzak eraikitzea negoziatu zuen. Eraikin historikoak, beraz, 
babestutako etxeak hartuko ditu. 16 etxebizitza.  Proiektua-
ren nondik-norakoak azalduko dituzte Alazne Ochandiano 
eta Mikel Landa arkitektoek abenduaren 21ean, 19:00etan, 
Elkargunean egingo duten aurkezpenean. 

Landaren iritziz “abangoardista” da Idiakez Ederra 
etxearekin egin dena, “ondare historikoa babestutako 

etxebizitzak eraikitzeko” erabiliko baita. 
Proiektua teknikoki ere konplexua dela dio Landak. 

Hori bai, egurra erabiliko dute eraikina zaharberritzeko. 
“Kasetoidurak ere aurkitu ditugu eta ikerketa bat abiatu 
dugu noizkoak diren jakiteko. Barne-kronologia deritzan 
datazio tekniken bidez, nahiko zehatz jakingo dugu egu-
rra noiz ebakitakoa den”. 

Mikel Landak Japonian aurkeztu berri du proiektua. 
Wasedako unibertsitatean, hain zuzen. Espainiako enba-
xadak gonbidatuta hitzaldia eskaini zuen eta aurkeztuta-
ko hiru proiektuetako bat Nagusia 80 eraikina izan zen. 
Harrituta utzi zituen japoniarrak. 

 “Los japoneses destacan por la calidad y 
exhaustividad de la metodología de los procesos 

de conservación de su patrimonio en madera. 
Invitado por la embajada española, tuve la 
ocasión de impartir una conferencia junto 

con el experto japonés Satochi Unno, donde 
comparamos procesos de intervención. Idiakez  

Ederra, dada su singularidad y complejidad, fue 
uno de los proyectos objeto de estudio”. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Todo sobre la historia y el futuro de la Casa 
Idiakez Ederra (Nagusia 80)
A cargo del arquitecto Mikel Landa
• Día: 21 de diciembre, viernes
• Hora: 19:00
• Lugar: Elkargunea
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EUSKARAZ ESKAERA GEHIEN DUTEN IZENBURUAK
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“Internetaren eraginez, esaten zen li-
burutegiak behera egingo zutela eta 
gurean joera kontrakoa izan da. Era-
biltzaile kopurua etengabe igotzen 
doa”. Udal Liburutegian Mari Carmen 
Arrieta, Nekane Jimenez eta Amaia 
Arrondo ditugu. Jimenezekin solastu 
gara erabiltzaileen eta zerbitzuaren 
inguruan. Igoeraren arrazoiez gal-
detzean, horrela dio: “Krisialdiaren 
eraginez,  langabetu eta prejubilatu 
gehiago dago gizartean eta litekeena 

da arrazoi bat behintzat hori izatea. 
Lehen hona aitarik ez zen sartzen. 
Amak edo amonak etortzen ziren. 
Orain aitak hurbiltzen dira ipuinak 
hartzera seme-alabentzat”. 
Beste arrazoietako bat da liburute-
giaren kokapena. “Ondoan ditugu 
Elkargunea, Bizkargi Musika Eskola, 
autobus geltokia eta asko umeak utzi 
kiroldegian eta kafetxo bat hartzera 
joaten dira eta beste asko, berriz, li-
burutegira. Garai batean, zazpiak al-

derako jenderik ez zen geratzen eta 
denbora ematen zigun liburuak bere 
tokian jasotzeko. Gaur egun, zortziak 
arte jendea ibiltzen da”.
Ia 4.000 bazkide ditu liburutegiak bai-
na erreferentzia gisa balio duen arren 
datuak, ez da erreala. Izan ere, beste 
herri bateko liburutegiko bazkideek 
ere erabili dezakete Azkoitikoa berta-
ko bazkide izan gabe. Azpimarratze-
koa da liburutegiko zerbitzua doakoa 
dela. “Ume eta gaztetxoek askotan 

LA BIBLIOTECA 
GANA 

USUARIOS 
EN LA ERA DE 

INTERNET

Zaindari ikusezina Hik hasi: euskal 
heziketako aldizkaria

Kristalezko begi bat Amaren eskuak Odolean neraman

Hazi hezi: etxerako heziketa 
aldizkaria

Galdu arte Conmemara gure bihotzetan Arotzaren eskuak Musika airean
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ERDARAZ ESKAERA GEHIEN DUTEN IZENBURUAK
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pentsatzen dute kuota bat ordaindu 
behar dutela eta komeni da argitzea 
ezetz”.
Katalogo bateratua eta eliburutegia
Azkoitiko liburutegia Euskadiko Ira-
kurketa Publikoko Sarera atxikituta 
dago. Horrek esan nahi du erabiltzai-
leek aukera dutela Euskadiko beste li-
burutegietan dituzten liburuak eska-
tzeko. “Mezulariak ibilbide bat egiten 
du liburutegietatik. Guk eskaerak ja-
sotzen ditugu eta astelehenero beste 

herrietako liburutegietako liburuak 
jasotzen ditugu eta aldi berean, guk 
ditugunak eta eskatu dituztenak bi-
daltzen ditugu”. Katalogoa honako 
webgunean kontsulta daiteke: www.
euskadi.net/katalogobateratua.
Liburutegiak zuzenean esku hartzen 
ez duen arren, aukera ona da www.
eliburutegia.euskadi.eus webguneak 
eskaintzen duena. Bertan liburuak, 
filmak eta entzuteko liburuak des-
karga daitezke. 

“Decían que con la llegada 
de internet, las bibliotecas 
tendrían que cerrar sus 
puertas. Sin embargo, aquí 
el número de usuarios ha ido 
creciendo progresivamente”. 

Bazkideak: 

•  3.983 lagun 
•   853 dira 16 urtez  

azpikoak

Fondoa: 

•  27.215 ale 
•   23.600 liburuak edo 

aldizkariak dira

Maileguak: 

•   1200 eta 1700  
artean hileko

Urteko erabiltzaileak:

•   Kopurua azaro  
amaieran: 14.857

Fondoaren eguneraketa

•   2018an 532 liburu 
berri eta 150 ikus- 
entzunezko gehitu 
dira 

El guardián invisible Legado en los huesos Dispara, yo ya estoy muerto De Benedicto a Francisco:  
el cónclave del cambio

Ofrenda a la tormenta

El grito de la tierra La chica del tren Patria La isla de las mil fuentes La hija de la criada

Gabon zoriontsuak
eta urte berri on!
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“AURREKONTUAREN %13,56 
INBERTSIOETARAKO  
ERABILIKO DUGU,  
2.088.860 EURO ”

Ana Azkoitia Ogasun zinegotzia eta Javier Zubizarreta alkatea

Abenduaren 27an Udal Osoko Bilkurak datorren urteko au-
rrekontuak bozkatuko ditu. 2019ko aurrekontua 15.400.000 
eurokoa da eta Ana Azkoitia Ogasun zinegotziaren eta Javier 
Zubizarreta alkatearen hitzetan, proposamena “aurreikuspena-
rekin, zuhurtziarekin, irizpideekin eta zentzuarekin” landu da. 
Seigarren kapitulua, inbertsioena, %73,24 igo da. Kontu-sailaren 
igoeraren zergatiez eta erabileraz galdetu diegu.
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Zer esango zenukete aurre-
kontu proposamenaren in-
guruan?
A.A: Gure planteamendua 

aurreikuspenean, zuhurtzian, irizpi-
de jakinetan eta zentzuan oinarritzen 
da. Eta nola ez, udalak duen ahalmen 
ekonomikoan. Orokorrean, kontuak 
kontinuistak dira baina egia da hain-
bat arrazoi tarteko, 2019ko aurrekontua 
2018koa baino handiagoa dela. Aurten-
go udal aurrekontua 14.100.000 eurokoa 
izan da eta datorren urtean 1.300.000 
euro gehiago izango ditugu, hau da, 
15.400.000 euro. 
Langileen gastuak eta gastu arruntak 
batuta 8.800.000 euro pasa dira eta per-
tsonei edo erakundeei ematen zaizkien 
diru-laguntzetara beste 3.735.542 euro 
bideratuko ditugu. Hortik aurrera has-
ten gara pentsatzen zer geratzen zaigun 
inbertsioetarako eta irisgarritasuna, 
elkarbizitza, prebentzioa edo berdinta-
suna hobetzeko behar ditugun azpie-
gitura, instalazio eta zerbitzuetarako. 
Finean, herritar guztion bizi-kalitatea 
hobetzeko. 
Nolatan igo da inbertsioetarako par-
tida?

J.Z: Hainbat arrazoi daude igoera era-
gin dutenak. Batetik Udal Finantzia-
ziorako Foru Fondotik aurreikusita ge-
nuena baina 442.800 euro gehiago jaso 
ditugu. Bestetik, urte amaieran amai-
tzen da Gipuzkoako Urak erakundea-
rekin 10 urterako genuen hitzarmena 
eta berritzea erabaki genuen azaroko 
udalbatzan. Akordio berria beste 10 
urterako sinatuko dugu eta ondorioz, 

Udalak 738.000 euro jasoko ditu Gipuz-
koako Uraketik. Ur kontsumoen eta 
inbertsioen araberako kalkulu batzuk 
egiten ditu eta formula horietan oina-
rrituta, diru kopuru hori dagokio Uda-
lari ematea. Horretaz gain, hitzarmen 
berrian 2.000.000 euro inbertsioetarako 
erabiltzeko konpromisoa hartu du Gi-
puzkoako Urak-ek. 

Eta horri beste 200.000 euro gehitu 
behar dizkiogu Urola Erdiko Mankomu-
nitatearen gerakinetik jasoko ditugu-
nak. Arrazoi horiek eragin dute igoera. 
Zeintzuk dira aurreikusitako in-
bertsio nagusiak?

A.A: Proposamenaren baitan sartu 
ditugu Floreagako irisgarritasuna ho-
betzeko alternatiben 1.go eta 2. faseen 
erredakzio proiektuak; udal igerilekua 
handitzeko proiektua; Plazaberriren 
berrikuntza proiektuaren idazketa eta 
skate, parkourra eta kalistenia prak-
tikatzeko parkea. Zabaltzen ari diren 
diziplinak dira eta eskatzen ari zaizki-
gu. Halaber, tenis pistak estaltzeko eta 
aldagelak eta komunak jartzeko beste 
150.000 euro jarriko dira.

Inbertsioekin batera, nola ez, mante-
nimendu lanekin jarraituko dugu eta 
landa gune eta kaleak hobetzen. 210.000 
euro izango ditugu baserri bideak kon-
pontzeko eta beste 200.000 euro jarriko 
ditugu kaleetako argiteriarentzat. Aur-
ten herriko koadro elektriko guztiak 
berritu edo konpondu dira. Premiazkoa 
zen argirik gabe geratzerik ez bagenuen 
nahi. Azpiegiturak berrituta, datorren 
urtean kaleetan LED argiak jartzen has-
teko moduan izango gara. 

Zenbaiten ustez Floreagako irisga-
rritasuna hobetzeko aurkeztu di-
tuzuen alternatibak exekutatzeak 
ikaragarrizko inbertsioa suposa-
tzen du.

J.Z.: Arrazoiarekin. Horrela da. Bai-
na auzoari behetik goraino konponbi-
dea ematekotan eta inor etxetik atera 
ezinik ez uztekotan, egin beharrekoa 
zer den argi dago. Ez dago beste erre-
mediorik. Gauza bat azpimarratu nahi 
dut. Irisgarritasuna ez da negoziaga-
rria, lehentasun osoa du. Baina jabetzen 
gara ezin dugula udal aurrekontu osoa 
auzo batera bideratu. Mahai gainean 
ditugun alternatibak faseka eta dato-
zen urteetan udalak izango duen ahal-
men inbertsorearen arabera gauzatu 
beharko dira. Hasiera bat eman diogu 
eta aurrera egingo du, baina horrek ez 
du esan nahi beste proiektu guztiak sa-
krifikatuko direnik. Ekimen eta proiek-
tu guztiek dute parte interesatua eta 
lehentasunak kudeatzea dagokigu guri, 
eta noski, ulertzen dut, denen gustukoa 
ez izatea.

Egia da herritar guztiek ez dituztela 
Floreagako igogailuak erabiliko, baina 
ezta igerilekuak, liburutegia, ludoteka 
edo beste zerbitzuak ere. Denontzat bizi 
kalitatea bermatzeak guztion solidari-
tatea eskatzen du. 
Eskaera edo proiektu asko geratu 
dira bidean?

A.A.: Ez nuke bidean geratu direnik 
esango. Mahai gainean, baizik. Eskae-
rak alde guztietatik iristen dira eta de-
nei batera irtenbidea ematea ezinezkoa 
da baina iritsiko da bakoitzaren txanda.

2018 2019
Ogasuna eta pertsonala 5.638.375,99 5.908.542,19
Hirigintza 516.500 1.294.960,55
Kirolak eta festak 1.037.773,76 1.048.596,44
Kultura eta gazteria 1.018.100 1.097.100
Hezkuntza eta euskara 559.255 560.255
Gizarte ongizatea, berdintasuna, inmigrazioa 1.200.500 1.201.800
Alkatetza 45.000 42.000
Lan eta zerbitzuak 2.110.000 2.063.000
Udaltzaingoa 38.700 77.000
Ingurumena 1.572.000 1.756.250,15
Sustapen ekonomikoa 363.795,25 350.495,67

Gabon zoriontsuak
eta urte berri on!
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“DESTINAREMOS A 
INVERSIONES EL 13,56% 
DEL PRESUPUESTO QUE 
SON 2.088.860 EUROS”

Concejala de Hacienda Ana Azkoitia y el alcalde Javier Zubizarreta

El próximo 27 de diciembre el pleno votará los presupuestos generales para 
el 2019. Las cuentas suman 15.400.000 euros y la propuesta está hecha “con 
previsión, cautela, criterio y sentido común” según explican la concejala de 
Hacienda Ana Azkoitia y el alcalde Javier Zubizarreta. El capítulo seis, que 

corresponde a las inversiones, asciende un 73,24%. Nos explican las razones 
del incremento de la partida y su destino. 

¿Cómo definirían la propuesta de 
presupuestos?

A.A: Nuestro planteamiento se basa en 
la previsión, cautela, criterio y sentido 
común. Y cómo no, en la capacidad eco-
nómica municipal. En términos genera-
les, es un presupuesto continuista pero 
las circunstancias han hecho que el pre-
supuesto para el 2019 sea más elevado 
que el de 2018.  El de este año ha sido de 
14.100.000  y el año que viene tendremos 
1.300.000 euros más. Es decir, 15.400.000 
euros. 

El gasto de personal y el gasto co-
rriente suman más de 8.800.000 euros 
y el importe establecido para ayudas y 
subvenciones  a personas o entidades es 
de 3.735.542 euros. A partir de ahí co-
menzamos a pensar qué nos queda para 
inversiones y para la mejora de infraes-
tructuras, instalaciones y servicios que 
repercuten en aspectos como la accesi-
bilidad, la convivencia, la prevención o 
la igualdad. En definitiva, en la calidad 
de vida de todas las ciudadanas y ciuda-
danos. 

¿Cómo es que se ha incrementado 
la partida de inversiones?

J.Z: El incremento se debe a una serie 
de razones. Por un lado, hemos recibi-
do 442.800 euros más de lo previsto del 
Fondo Foral de Financiación Municipal. 
Por otro lado, a finales de año finaliza el 

contrato que teníamos suscrito con Gi-
puzkoako Urak y en el pleno de noviem-
bre se aprobó renovar el contrato. 

Gipuzkoako Urak hace una previsión 
de consumos e inversiones en base a 
una serie de fórmulas y de cara al nuevo 
contrato, el resultado es que el Ayunta-
miento tiene que recibir 738.000 euros 
de Gipuzkoako Urak. Además, se com-
promete a realizar una inversión de 
2.000.000 de euros en los próximos 10 
años.

Y a ello hay que añadir otros 200.000 
euros que hemos recibido del remanen-
te de la Mancomunidad del Urola Medio. 
Son circunstancias que han hecho que 
tengamos  un presupuesto más alto.  

¿Cuáles son las principales inver-
siones previstas?

A.A: La propuesta contempla la reali-
zación de los proyectos de redacción de 
las fases 1 y 2 de mejora de accesibilidad 
en Floreaga; el proyecto de ampliación 
de la piscina municipal; la realización 
del proyecto de reforma de Plazaberri 
y la creación de un parque destinado a 
la práctica de actividades físicas como 
el skate, el parkour y la calistenia. Son 
disciplinas que se están popularizando 
y nos están demandando. Además, se 
destinarán 150.000 euros para la cubri-
ción de las pistas de tenis y equipar las 
instalaciones con baños y vestuarios. 

Junto con las inversiones, continuare-
mos con los trabajos de mantenimiento 
y de mejora en zonas rurales y en las ca-
lles. Contaremos con 210.000 euros para 
la reforma de caminos rurales y otros 
200.000 euros para mejorar la ilumina-
ción de las calles. Este año se ha actuado 
en todos los cuadros eléctricos del mu-
nicipio. Realmente era una intervención 
urgente si no queríamos quedarnos sin 
luz. Reformadas las infraestructuras, el 
año que viene comenzaremos a instalar 
luminarias LED.

Hay quien piensa que las alternati-
vas para la accesibilidad de Florea-
ga suponen una intervención mas-
todóntica. 

J.Z.: Es que así es. Pero para llegar a lo 
alto del barrio y no dejar a nadie ence-
rrado en su casa, no hay otro remedio. 
Pero es importante recalcar una cosa. La 
accesibilidad no se negocia, tiene toda la 
prioridad. Ahora bien, somos conscien-
tes de que no podemos destinar todo el 
presupuesto municipal a un solo barrio. 
Las alternativas que irán dando solu-
ción a Floreaga se tendrán que ir ejecu-
tando por fases y en base a la capacidad 
inversora municipal de los próximos 
años. Le hemos dado un comienzo e irá 
avanzando, pero sin que eso suponga 
sacrificar todos los demás proyectos. 
Todas las iniciativas tienen una parte 
interesada y es nuestra responsabilidad 
como gestores marcar las prioridades 
que, evidentemente, no pueden ser del 
gusto de todas y de todos.  

Es cierto que no toda la ciudadanía 
hará uso del ascensor de Floreaga pero 
tampoco de las piscinas, de la Biblioteca, 
de la ludoteca u otros servicios. Garanti-
zar una calidad de vida a todas y a todos 
implica a su vez solidaridad por parte de 
todas y de todos.  

¿Han quedado muchos proyectos o 
demandas en el camino?

A.A.: No diría que han quedado en el 
camino. Están sobre la mesa. Las de-
mandas llegan desde todos los lados y 
es  inviable dar una respuesta a todas 
a la vez, pero llegará el turno para cada 
proyecto. 
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Aurrekontuei dagokionez, so-
zialista udal taldetik hainbat 
zuzenketa partzial aurkeztu 
ditut udal aurrekontuen pro-
posamenari.

Lehenik eta behin, hilerri-
ra joateko irisgarritasuna 
hobetzeko eta erreformatzeko 
partida  espezifiko bat sortzea 
eskatu dut, adineko pertsonek 
hilerrira iristeko zailtasun 
asko dituzte, batez ere euria 
egiten duenean, eta horrega-
tik, beharrezkoa da Udalak 
jardutea.

Era berean, gazteen alokai-
rurako diru-laguntzen saila 
handitzea eskatu dut, guztira 
75.000 €-ra irits daitezen.

Beste sail bat ere eskatu dut, 
"Hizkuntza-autoikaskun-
tzaren atal espezifikoa udal 
liburutegian" izenekoa.

Eta "San Jose Egoitzako 
Udalaren ekarpena" parti-
dari dagokionez, aurten udal 
gobernuak partida hori 6.000 
€-tan murriztu nahi zuela iku-
sita, partida hori 10.000 €-tan 
handitzea eskatu dut, 70.000 
€-ra iritsi arte.

2.496.311€ko diru sarrera be-
reziak izango ditugu 2019an 
(42 etxebizitzen zerga, Fondu 
Foraletik, Mankomunitatetik, 
URAkekin hitzarmen berria 
eta LIDLeko obratik). 

2019ko aurrekontuek, 
1.300.000€ ko gehikuntza du, 
beraz ez dakigu non gastatu 
nahi dituen falta diren ia bes-
te 1.200.000€ak, behar bada 
urtean zehar beraiek baka-
rrik hartuko dute erabakia.

Gure taldeak, Azkoitia Bai-k,  
650.000€ ko gehikuntza aur-
keztu dugu.

Kantitaterik handiena , 
Floreagako igogailuaren 
1.fasearen obra burutzeko, 
444.305,95€.

Errenta baxuko jubilatuen-
tzat, gutxieneko 1.080€ko 
diru sarrera izan dezaten, 
beste partida garrantzitsu 
bat jarri dugu, 85.000€.

Udaleko prentsa zerbitzua 
kendu, udal gobernuaren 
propaganda hutserako erabil-
tzen delako eta Maxixatzeni 
15.000€ko gehikuntza.

Berdintasunean herriko talde 
feministarekin elkarlanean 
gastatzeko 10.000€.

Urola ibaira plastikoak iritsi 
ez daitezen 20.000€.

Ekintzaile eta sortzaile be-
rrientzat ere beste bi partida 
berri. 60.000€ eta 12.000€.

Herriko festa, kultur eta kirol 
taldeei ere %5eko gehikun-
tza, 28.365,00€.

Eta azkenik, parte hartzea 
eta galdeketa burutzeko diru 
partida, +44.329,05€ auzoeta-
ra iresgarritasuna, igerileku 
duina, Plaza berriren berri-
tzea… ,herriak erabaki dezan.

Motxean esanda inposizioa-
ren, kanpainaren eta alder-
dikeriaren aurrekontuak 
ditugu 2019koak. Oposizioa-
ren ekarpenak kontutan 
hartu gabe egin dira. Hiru 
taldeen proposamenetatik 
11.000€ bakarrik onartu dira. 
Miseria bat. 

Proiektuz eta proiektuz bete-
tako aurrekontu urbanistikoa 
dugu, ezer gutxi gauzatuko 
duena eta hauteskundeetara 
begirako handikeria nahiez 
betea.

Ikuspegi sozial oso txikia 
duen aurrekontua da, osoko 
bilkuran atzera bota ziguten 
pentsionistei laguntzeko diru 
partida jartzeko proposame-
na eta orduan ikusi genuen 
nondik joango zen aurrekon-
tua. 

Auzoetako irisgarritasuna 
bermatzeko ere proiektuak 
eta proiektuak bakarrik. Gau-
zatu, ezer ere ez. 

Benetan tristea da gehiengo 
absolutua horrela erabiltzea 
eta beste alderdi zein herrita-
rrei rodilloa pasatzea inor 
kontutan hartu gabe.

Gobernu batek ez du inoiz 
ahaztu behar ez dela ari 
alderdiarentzat gobernatzen 
baizik eta herriarentzako ari 
dela. 

Javier Zubizarretak urte 
hauetan erakutsi digu ez 
duela inoiz ere hau buruan 
izan, PNV bakarrik izan du 
buruan eta herria ahaztuta 
izan du hasieratik eta 2019ko 
aurrekontuak ere horren isla 
dira.

 

Egindako aurrekontu pro-
posamena  zentzuzkoa da. 
Saiatu gara lehentasunak 
koherentziaz eta premien 
arabera finkatzen. Kontutan 
hartu behar da diru kopurua 
mugatua izaten dela beti eta 
partida batetik kendu egin 
behar dela, beste batean jarri 
nahi bada. Floreaga auzoko 
irisgarritasun arazoei kon-
ponbidea ematen hasteari eta 
kirol instalazioak hobetzeari 
eman diogu lehentasuna. 
Igerileku berria eta parkour 
edota  kalistenia praktikatze-
ko parkea eraikitzeko jarri 
ditugu diru-partidak. Baita 
teniseko pista estaltzeko ere. 
Eta horrekin batera, baserri 
bideak konpontzeko edota 
LED argiak ipintzeko. 

Sailei eta zerbitzuei dago-
kienez kontinuistak dira 
aurrekontuak. Beste taldeek 
aurkezturiko ekarpenen 
aurrean ere, onartzeko edo 
ez onartzeko arrazoiak argi 
eta garbi azaldu dizkiegu. 
Esaterako, alderdi sozialistak 
proposatu  zuen partida bat 
jartzea liburutegian hizkun-
tza ezberdinetako liburuak 
eskaintzeko, eta ideia ona 
denez, horrela egingo dugu. 
EH Bilduri dagokionez, 
elkarbizitza planerako eta 
berdintasunerako partidak 
aldatu ditugu bere ekarpenei 
erantzunez.

Azkoitia Bai-ren eskaeretako 
bat izan da 650.000 euroko 
mailegu bat jartzea hainbat 
gauzetarako, 2019ko gerakina 
kontutan hartuz, baina ez 
zaigu iruditzen zuhurtziaz 
jokatzea denik, maiatzean 
hauteskundeak datozelako 
eta ez delako zuzena datorre-
nari karga hori uztea. 

ZER IRITZI DUZUE 2019KO UDAL 
AURREKONTUEN INGURUAN?

EAJ-PNV EH BILDU AZKOITIA BAI PSE-EE

Gabon zoriontsuak
eta urte berri on!
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Abian dira eskualdeko Ikastetxeen 
Guneak, Iraurgi Berritzenen es-

kutik, ikasturte honetan jorratuko 
dituen lankidetza proiektuak. Aur-
ten, 2018-19 ikasturtean estrainekoz, 
orientatzaileen lan taldearen eskutik 
“Gerolan” proiektua landuko da. Eki-
men honen bitartez, ikasleen orien-
tazio akademikoa indartzeko ekintza 
eta tresnak sortu nahi dira. Oro har, 
eskualdeko errealitatearen infor-
mazio sozioekonomikoa helarazteaz 
gain, eragile ezberdinen eguneroko-
tasuna ezagutzeko ekintzak nahiz es-
pazioak jarri nahi dira abian.

Lan lerro honekin batera, beste 
hiru lan lerro dituzte aurreikusita. 
Horietako bat, “Elkarrekin Eraiki-
tzen” proiektuaren aterkipean gara-
tzen da. Aurten egitasmoaren seiga-
rren edizioa jarriko da martxan eta 
dagoeneko plangintza lanak eginak 
dituzte. Proiektuaren helburua  ikas-
lea bere ikasketa prozesuaren pro-

tagonista egin eta eskualdeko errea-
litate sozioekonomikoa ezagutzea, 
eskualdeko eragileekin harreman 
zuzena eginez.

Halaber, “ZTIM Urola Erdian” 
proiektua garatuko da hirugarren 
urtez jarraian, zientzia, teknologia, 
ingeniaritza eta matematika arloe-
tan ikasleek proiektu gidaritzan es-
perimentatzeko aukera izan dezaten. 
Proiektuaren bitartez, ikasleengan 
zientzia, teknologia nahiz ikerketa 
zaletasuna sustatzea lortu nahi da.

Laugarren lan lerroak, “Izan Ekin-
tzaile!” izenburupean, ikasgeletan 
ekintzailetza eta ikasleek ekintzai-
leen bizipenak gertutik ezagutzea 
ditu xede. Ikastetxeen beharren ara-
bera diseinatuko dira lan saioak eta 
ekintzaile errealen testigantzak ikas-
geletara eraman nahi dira.

“Gure betekizuna 
hezkuntza arloan 
da gaur egun eta 
etorkizunean gizarteak 
dituen eta izango dituen 
erronkei aurre egiteko 
ingurune egokia sortzea, 
ikastetxeen beharrei 
erantzuna emango dien, 
beraiekin diseinatutako 
proiektu pilotu konkretu 
eta eraldatzaileen 
garapenaren bitartez”.  

ORIENTAZIO AKADEMIKOA 
INDARTZEKO EKINTZAK ETA ESPAZIOAK 
SORTZEN, IKASTETXE ETA ESKUALDEKO 
ERAGILEEN ARTEAN
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Gabonetako oporrak hartu 
aurretik, Xabier Munibe Ikas-
tolako, Floreaga Ikastetxeko 
eta Bizilore eskolako ikasleek 
Gaztaneneako parke estalia no-
lakoa izatea nahi duten aztertu 
eta bozkatuko dute. Udalak hiru 
proposamen jarri dizkie mahai 
gainean eta HH5 eta LH1,2,3 eta 
4ko neska-mutilek baten aldeko 
hautua egin beharko dute. Bo-
torik gehien jasotzen duen pro-
posamena garatuko da. Udalak 
agindutako irizpide bakarra da 
parkea inklusiboa izatea, iris-
garria eta egokitutako jolasak 
egotea. 

HIRU PROPO-
SAMENETAKO 
BAT BOZKA-
TU BEHARKO 
DUTE HAU-
RREK

Las alumnas y alumnos de 
los centros Xabier Munibe, 
Floreaga y Bizilore votarán 
una de las tres propuestas 
para equipar el parque 
cubierto de Gaztanenea. 
Será un parque accesible y 
adaptado.

Gabon zoriontsuak
eta urte berri on!
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GABON DOINUAK  
TAULA GAINEAN
El Góspel euskaldun inunda Baztartxo

Gospela aipatu eta irudi bat etor-
tzen zaigu burura. Beltzak eliza ba-
tean abesten. Zuek irudi horretatik 
hurbil ala urrun zaudete?

Hori topikoa da. Egia da gospel hi-
tza entzundakoan burura etortzen 
zaizkigula emakume beltzak elizan 
Jainkoari abesten. Ez da gezurra, bai-
na esan behar da gospela ez dela baka-
rrik beltza, baita zuria ere. 

Estatu Batuetako elizetan jaiotako 
musika mota da eta 30eko hamarka-
dan oso ezaguna egin zen. Elizetan 
otoitz egiten abesten zuten edo abes-
ten otoitz egiten zuten eta gospela 
erlijio sentimenduarekin identifikatu 
zen, baina edozein etniako kristauek 
konposatu eta kantatutako musika 
hartzen du bere baitan.
Eta badago beltzen eta txurien ar-
tean ezberdintasunik gospelean? 

Gospel beltzak soularen edo blue-
saren antza gehiago du eta txuriak, 
again, country estiloarena. Gospel tal-
de txuri pila dago baina agian soinua 
ez da berdina.
Zuek, The Upper Room-ek, bi itu-
rrietatik hartu duzue zerbait edo?

2004an hasi ginenean, erreferentzia 
ezberdinak genituen.  Mahalia Jack-
son, gospelaren erregina, Golden Gate 
Quartet edo The Five Blind Boys of 
Mississippi. Txurien artean, aipatze-
koa da Elvis Presley, guretzat estilorik 
gustukoena. Hiru gospel diska graba-
tu zituen eta gugan eragin handia izan 
du. Horretaz gain, Imperial&Stamps 
Quartet, The Blackwood Brothers, The 
Statesment Quartet… 

Beltzen eta txurien mundutik har-
tu genuen errepertorioa eta ingelesez 
ziren. 

Góspel a la vasca. Es lo que ofrece 
el grupo The Upper Room que pasó 
de hacer versiones en inglés de los 
clásicos del género a hacer góspel 

en euskera. El septeto, que está de 
gira, acaba de hacer una parada en 

Azkoitia y hemos aprovechado la 
ocasión para charlar con uno de los 
fundadores del grupo, Iñaki Miguel 

que también fue uno de los integran-
tes del grupo “El bisabuelo”.

Y es que no hace falta volar a Harlem 
para escuchar góspel. Aquí “Oh Happy 

Day” es “Egun Alaia”. 
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Mikel San Jose eta biok sortu ze-
nuten taldea. Argi zenuten gospela 
egin nahi zenutela?

The Croppers taldean ezagutu ginen 
eta nik hura utzi nuenean, gospel tal-
de bat sortu nahi nuela eta ea anima-
tuko ote zen galdetu nion. Banekien 
erantzuna baiezkoa izango zela. Biko-
te gisa hamar bat urtez egon gara eta 
duela bizpahiru urte, taldea handitu 
genuen. Hiru korista, bateria eta ba-
xua batu ziren. Gaur egun, zazpikotea 
gara.
Gospela euskaraz egiten aitzinda-
riak izateaz gain, bakarrak zarete.

Hasi eta pare bat urtera geure bu-
ruari galdetu genion: Eta zergatik ez 
saiatu euskaraz? Letra politak egin 
genitzakeen eta beraz, kantu pro-
pioak ingelesez konposatzen hasi gi-
nen eta gero euskaratzea pentsatu 
genuen. Mikelek letrak egiten ditu eta 
nik musika jartzen diet.
Jendea harritu egiten da edo zein 
da publikoaren erreakzioa?

Uste dut publikoa ohitu egin dela. 
Hasieran kantu bakarra geneukan eta 
pixkanaka gehitzen joan ginen diskoa 
grabatzera iritsi arte. Gaur egun, kan-
tu gehienak euskaraz abesten ditugu 
baina ingelesez ere bai, zenbait klasi-
ko ingelesez kantatzea gustatzen zai-
gu-eta.

Euskarazko abesti propioak ditu-
gu, egokitutako hainbat eta baita Oh 
Happy Day bezalakoak ere, guk Egun 
Alaia jarri genion izenburutzat.
Osasuntsu dago gospel musika?

Gospelean dauzkazu martxa bizi-
ko kantuak eta beste batzuk, begiak 
itxi eta entzuteko eta sentitzeko di-
renak. Gospelaren harmoniak gorpu-
tza, bihotza edo arima ikutzen dizu. 
Estilo oso sakratua da baina musika-
ren ikuspegitik, badu zerbait jendeari 
gustatzen zaiona. Jendeak esan ohi du 
pop, metal edo disko estiloa gustatzen 
zaiola. Baina gospelaz galdetuta, me-
tala edo teknoa gustatzen zaionari ere 
gospela gustatu ohi zaio. Oso harrera 
ona du mota guztietako publikoan. 
Oraintxe bertan biran zaudete. Zer 
moduz doa?

Hala da. Gospel zikloaren baitan ari 
gara bira egiten. Aurtengoa 13. edizioa 
da eta 27 emanalditatik, 13 egingo di-
tugu guk herri ezberdinetan. Gospe-
lak oinarri erlijiosoa du eta horregatik 
Gabonekin lotzen gaituzte baina urte 
osoan ematen ditugu kontzertuak.
“The Upper Room“ izena Mahalia 
Jacksoni lapurtu omen zenioten…

Gospelaren erreginak izen bereko 
abestia zuen eta da zeruaren meta-
fora bat, goiko gela. Originala iruditu 
zitzaigun eta hartu egin genuen. 

Gospelean letrek bizitzaz hitz egi-
ten dute ikuspegi espiritual batetik, 
zailtasunak dituzten pertsonei buruz, 
babesa bilatzen dutenez, itxaropena, 
barkamena, mundu hobeago bateko 
zoriontasuna… beste batzuk bibliako 
pertsonaietan oinarrituta daude bai-
na denek lotura bat dute, eta da espi-
rialtasuna. Letrak irekiak dira oso. 

Zazpikoteak osatzen 
du The Upper Room" 
taldea

Gospelaren harmoniak 
gorputza, bihotza edo arima 
ukitzen ditu. Badu zerbait 
jendeari gustatzen zaiona

Gabon zoriontsuak
eta urte berri on!
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KULTURA DEPARTAMENTUA –  Tel . 943 857170 / Fax. 943 852140 - kultu@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO PLAZAh Z/G – 20720 AZKOITIA

Etor zaitez ATE IREKIETARA

Urtarrilak 19an, larunbata, eguerdiko 
11:00etan. 
Udaletxearen historia ezagutzeaz gain, 
batzar aretoa, alkatetza eta sail ezberdinak 
bisitatzeko aukera izango da. Herritarren 
Arreta Zerbitzua hobetzeko Udala ematen 
ari den urratsen berri ere emango zaie 
bertaratzen diren herritarrei. 

Gonbidatuta zaude.

Ven a la Jornada de PUERTAS ABIERTAS

El 19 de enero, sábado, a las 11.00h.
Los asistentes podrán conocer la historia 
de la Casa Consistorial y visitar la sala 
de plenos, la alcaldía y el resto de 
instalaciones donde se ubican los diferentes 
departamentos. También  se abordará el 
trabajo que se está realizando para mejorar 
el Servicio de Atención a la Ciudadanía. 

Te esperamos.

Udaletxea 
barrutik  
ezagutu  
nahi?

¿Quieres  
conocer el 
Ayuntamiento 
por dentro?


