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AHOBATEKOTASUNIK GABE,  
EZ DAGO IBILBIDERIK

Ikusi da hondakinen gaia sentikorra dela, hartzen duen 
forma hartzen duela ere. Iritzi eta kritika guztiek mere-
zi dute errespetua eta interesarekin eta denbora hartuta 
irakurri ditut birziklapen planta polemikoaren inguruan 
azken egunetan argitaratutako iruzkin eta artikuluak. 

Sare sozialetan gehien errepikatu den galderetako bat 
da zergatik Udalak ez duen gai honi buruz ezer esan ko-
munikabideetan eztanda egin arte. Argitzea dagokit. 
Koka gaitezen 2018an. Zabortegi inprobisatu eta kontrolik 
gabekoetan amaitzen duten obra hondakinen kantitate 
ikaragarriaren aurrean, hirigintza arauetan, beste hain-
bat aldaketen artean, erabaki zen Eraikuntza eta Eraispen 
Hondakinen (EEH) plantak ezartzeko aukera ahalbidetzea 
etorkizunean sor zitezkeen beharrak kontutan hartuta. 
Alegia, obretako hondakin ez arriskutsuen eremuak. Se-
kula ez zabortegi bat. Sekula. Esan bezala, norma alda-
keta prozesua duela bi urte hasi zen eta ordutik hainbat 
udalbatza eta erakusketa publikoren eraginpean egon da. 
Azkenengo aldiz 2019ko apirileko udalbatzan jorratu zen 
norma aldaketa, udal hauteskundeak baino hilabete lehe-
nago. Norbaitek pentsa dezake zerbait txarra izan balitz, 
kanpaina erdian udalbatzara eramango genuela kontu 
hau?

Informazio publikoa zen eta ordezkari politiko guztiek 
zuten dokumentazioa esku artean. Inork ez zuen gaizki 
ikusi. Ezta orain Azkarateko proiektua zabortegitzat har-
tzen dutenek ere, nahiz eta garbi jakin ez dela horrela. 

Bailaran arazoa zegoen eta dago obra hondakinekin. 
Zintzo esanda, orduan ez genuen horrelako ekaitza eragin 
zitekeen eszenatokirik aurreikusi . 

Eusko Jaurlaritzak baimendutako proiektu pribatuaren 
inguruan egindako interpretazioek gure hasierako inten-
tzio ona erabat distortsionatuta utzi dute. Eta Zaldibarko 
tragediak modu erabakigarrian eragin du herritarren 
pertzepzioan. 

Autokritika egin dugu ez asmatzeagatik azaltzen behar 
horren arrazoiak. Ez genuen pentsatu eraikuntzako ma-
terial ez arriskutsuaren birziklatzea eta berrerabiltzea 
helburu zituen instalazio batek horrelako gaitzezpen so-
ziala eragingo zuenik. 

Javier Zubizarreta 
Azkoitiko alkatea

Testuinguru honetan, publikoki esan dudan bezala, ez 
dugu Eraikuntza eta Eraispen Hondakinen plantarik ba-
bestuko aho batez akordiorik lortzen ez badugu.

Hori horrela, eztabaidak hartu duen dimentsioagatik 
eta dugun erantzukizunagatik, uste dut ahotsa eman 
behar diegula gai honen inguruan ikuspegi ezberdinak 
mahaigaineratu nahi dituztenei gaia bere konplexutasun 
osoarekin jorratzeko, hori zaila baita prentsako titular 
edo tuit bidez egitea. Gaia bere tokian kokatu beharko ge-
nuke, proiektua xehatu eta lasaitasunez eztabaidatu onu-
rak eta desabantailak.

Alabaina, batzuek eta besteek egindako adierazpenen 
arabera, badirudi ezinezkotzat ematen dutela kontsen-
tsua eta ondorioz, Udalari eskatu diote berehala bertan 
behera uztea eztabaida honi jarraipena ematea suposa-
tzen duen ekintza oro. Hau horrela izanda ere, eta nire 
aldetik nahi izan arren, aurrez aurre egoteko aukerarik 
izan ez dugunez, alarma egoera amaitzen denean Azka-
rate Garbia plataformarekin eta Azkarate Garbi Auzota-
rrekin biltzea beharrezkoa ikusten dut, euren ikuspuntua 
modu zabalagoan ezagutzeko eta iragarritako parte har-
tze prozesuaren bideragarritasuna aztertzeko.  

Aitortzen dut partaidetza prozesua hasi aurretik itota 
edo agortuta egon daitekeela. Baina, ñabardura bat. Ezin 
da partaidetza goraipatu eta jarraian posizionamendu 
estankoa azaldu. Benetan partaidetzan sinesten bada, 
erabaki hartzea prozesuaren ondorengo kontua da eta 
elkarren artekoa. Kontrakoa, partaidetza aurrez hartuta-
ko posizionamendua legitimatzeko tresna gisa erabiltzea 
litzateke.

Azken egunotan eman den beste eztabaida da horrela-
ko planten kudeaketak pribatua ala publikoa izan behar 
duen, baina eztabaida hori udal eskumenetik kanpo gera-
tzen da eta beste estamentu batzuk aztertu beharko dute 
gaia. 

Garbi dudana da guztion adostasunez ez bada, ez dela 
Eraikuntza eta Eraispen Hondakinen (EEH) planta ezar-
tzeko beharrezkoa den hirigintza arauen aldaketarik 
onartuko.

Editoriala
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SIN UNANIMIDAD,  
NO HAY RECORRIDO

Se ha visto que el tema de los residuos sigue siendo sen-
sible, adopte la forma que adopte. Toda opinión y crítica 
merece respeto y he leído con interés y detenimiento cada 
uno de los comentarios y artículos que se han ido publi-
cando sobre la polémica planta de reciclaje.

Una de las preguntas más repetidas en redes sociales ha 
sido por qué el Ayuntamiento no ha dicho nada antes de 
que esta cuestión estallara en los medios de comunicación 
y siento el deber de matizar este aspecto. Situémonos en 
2018. Ante la ingente cantidad de residuos procedentes de 
obras que acaban en vertederos improvisados e incontro-
lados, decidimos incluir, entre otras muchas, una modifi-
cación en las normas subsidiarias por si en un futuro fuera 
necesario implantar una planta para Residuos de Cons-
trucción y Demolición (RCD). Es decir, residuos no peligro-
sos generados en obras. Nunca un vertedero. Nunca. Como 
digo, este procedimiento de modificación de normas dio 
inicio hace dos años y desde entonces ha estado sometido 
a diversas aprobaciones del Pleno y a exposiciones públi-
cas. La última vez que pasó por el pleno fue en abril de 
2019, un mes antes de las elecciones municipales. ¿Creen 
que si hubiéramos pensado que fuera algo negativo, hu-
biéramos llevado esta cuestión a Pleno en plena campaña? 

Era información pública y todos los representantes po-
líticos tenían la documentación correspondiente en su 
haber. Nadie lo vió mal. Ni los que ahora han tratado de 
ver en Azkarate un proyecto de vertedero cuando saben 
perfectamente que no lo es.

Había y hay un problema con este tipo de residuos en la 
comarca. Con total franqueza y honestidad, nadie barajó 
escenarios futuros que fueran a traer la tormenta que ha 
estallado. 

Las diferentes interpretaciones realizadas tras la auto-
rización del Gobierno Vasco a un proyecto privado han 
distorsionado las bondades de nuestra intención inicial. 
Y la tragedia de Zaldibar ha incidido de manera decisiva 
en la percepción de la gente. Hacemos autocrítica por no 
haber sabido explicar debidamente las razones de esta 
eventual necesidad. En ningún momento contemplamos 
el rechazo social manifestado a una eventual instalación 

cuyo propósito era el reciclaje y reutilización de residuos 
no peligrosos de la construcción. 

En este contexto, como he manifestado públicamente, 
reitero que no apoyaremos ninguna planta de RCD si no se 
logra un acuerdo por unanimidad. 

Precisamente por ello, ante la dimensión de la contro-
versia creada, creo que por responsabilidad tendríamos 
que encauzar este tema dando voz a quienes pueden o 
quieren aportar diferentes puntos de vista abordando la 
cuestión con toda su complejidad, lo cual es difícil hacer-
lo a golpe de titulares de prensa o tuits. Tendríamos que 
situar el tema en sus justos términos, desmenuzar el pro-
yecto, ver los pros y los contras y debatir con tranquilidad. 

Sin embargo, por las declaraciones realizadas por unos 
y otros, parece que se da por hecho la imposibilidad de 
acuerdo y por tanto, instan al Ayuntamiento a interrum-
pir de forma inminente cualquier acto que implique dar 
continuidad a esta controversia. Aun siendo esto así, como 
no hemos tenido oportunidad de juntarnos a pesar mío, 
creo que es necesario reunirnos con Azkarate Garbia y 
Azkarate Garbi auzotarrak en cuanto finalice el estado 
de alarma para conocer su punto de vista de forma más 
extensa y analizar qué viabilidad puede tener el proceso 
participativo anunciado. 

Reconozco que el proceso participativo puede estar ago-
tado antes de iniciarse.  Pero, permitirme, un inciso. No se 
puede elogiar la participación y a renglón seguido anun-
ciar un posicionamiento estanco. Si de verdad se cree en 
la participación, la toma de decisión tiene que ser poste-
rior y conjunta. Lo contrario es entender la participación 
como una herramienta para legitimar un posicionamien-
to previo.

Otra de las discusiones que se está dando es si la ges-
tión de este tipo de plantas tiene que ser privada o pública, 
pero este debate supera las competencias municipales y 
será otro estamento el que tendrá que analizarlo.

En lo que respecta al Ayuntamiento, tengo claro que sin 
unanimidad, no se aprobará la modificación de normas 
subsidiarias que requiere la implantación de una planta 
de RCD y este episodio quedará cerrado. 

«Era información 
pública y todos los 
representantes políticos 
tenían la documentación 
correspondiente en su haber.»
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Nola eman dituzu konfinamendu 
egunak?

Zaila den arren, eguneroko errutina 
segitzen ahalegindu naiz eta egunean 
bitan entrenatzen dut. Hala ere, exi-
gentzia maila oso desberdina da. 

Batetik, kardioa lantzen saiatzen 
naiz eta indar entrenamenduak ere 
egiten ditut, etxean ditudan goma, ba-
rra eta pesei esker. Etxean entrenatzea 
ez da batere erraza, ohituta nagoelako 
Loiolako bidegorrian gora eta behera 
ibiltzen eta aire freskoa beharrezkoa 
da antxintxike egiteko garaian.

Konfinamendu garai hontan, gehien 
kostatzen zaidana motibazioa man-
tentzea da. Izan ere, ez dakigu hurren-
go txapelketa noiz izango den eta ezja-
kintasun horrek ez du asko laguntzen. 
Maiatza, ekaina eta uztailean izaten 
ditut txapelketarik garrantzitsuenak, 
baina aurten ez dakigu zer gertatuko 
den. Beraz, nire helburua sasoia man-
tentzea da, ezinezkoa delako sasoi hori 
hobetzea. Horretarako, korrikarako 
zinta bat beharko nuke eta horren 
itxaroan nago orain.

Kirolariok adrenalina puntu bat 
behar dugu egoera hauetan ere, bai fi-
sikoki nahiz mentalki aurrera egiteko. 
Orain arteko zure kirolari ibilbidea 
ikusita, zer eskatzen diozu kirolari?

Orain arte bezala jarraitzea ahal 
bada aurreko urteko markak hobetuz 
eta lesiorik izan gabe Horretan saiatu-
ko naiz. Urtetik urtera markak jaistea 
nahi izaten da eta hobetzen joaten ba-

zara, ba gero eta zailagoa suertatzen 
da, baina tira, lesiorik gabe eta gus-
tatzen zaidana egiten amaitzen badut 
urtea, ondo.
Beti markak gainditu behar horrek 
uzten dizu bizitzen? 

Egia esanda estresa suposatzen du, 
bai. Azkenean nahi gabe ere aurreko 
markak begiratzen ari zara beti eta 
burua lana egiten hasten da eta nahi 
baino gehiago batzuetan, baina marka 
jaisten duzuneko poz hori ere ematen 
du.
Lleidan gradu bikoitza ari zara 
ikasten. Fisioterapia eta Jarduera 
Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak. 
Praktikan jartzen duzu ikasitakoa?

Bai, bai, familiakoekin eta ahal du-
dan guztiekin. 
Konfinamenduan ez zaudenean, 
nolakoa da zure egunerokotasuna 
Lleidan ikasketak eta entrenamen-
duak uztartu ahal izateko?

Ez daukat asti gehiegirik ze goiz eta 
arratsalde izaten ditut klaseak eta 
tartea daukadanean entrenatzen dut, 
edozein ordu probetxatzen dut. Ikasi, 
entrenatu... eta gimnasio batean ordu 
batzuk egiten ditut lan atletismoko 
klaseak ematen eta horrek ere denbo-
ra kentzen dit. Duela lau hilabete hasi 
nintzen eta lehen denbora gutxi bal-
din banuen, orain gutxiago.
Zenbat ordu entrenatzen duzu egu-
nean?

Entrenamenduek normalean den-
bora asko ez didate kentzen. Etxetik 

ateratzen naiz eta ordu t’erdi bat egi-
ten dut, hori bai egunero. Serieak egin 
behar baditut pistetara joaten naiz, 
eta orduan bai, denbora gehiago behar 
izaten dut. 
Noiz hasi zinen kirola serio har-
tzen?

Korrika zortzi bat urterekin hasi 
nintzen, LH3 mailan, Ikaskirolean. Ha-
sieran lasterketa herrikoietan hartzen 
nuen parte eta kito. Ondoren, kadete 
mailan, Espainia mailan hasi nintzen 
lehiatzen baina benetan serio hartzen 
15 bat urterekin hasiko nintzen.
Etxean eta inguruan beti izan duzu 
babesa?

Bai, beti animatu naute jarraitzera 
eta beti lagundu didate.
Atletismoa eta gimnasia erritmi-
koaren artean lehenengoak irabazi 
du...

Bai. 5 urte nituenean hasi eta batxi-
lergoko lehenengo mailan utzi nuen 
gimnasia erritmikoa. Bat edo beste 
aukeratu beharra neukan eta ikaste-
ra kanpora atera behar nuela ikusita, 
pentsatu nuen atlestismoa errazagoa 
egingo zitzaidala kirol indibiduala 
delako. Aldiz, gimnasia erritmikoko 
talde bat topatzea zailagoa izango zela 
pentsatu nuen. Gainera atletismoan 
nire errendimendua hobea izaten ari 
zen eta horri heldu nion. 

“UMILTASUNAK, DIZIPLINAK 
ETA KONSTANTZIAK EGITEN 
DUTE KIROLARI BAT HANDI”
Atlético San Sebastián klubaren eskutik, Espainiako atletismoko Oho-
rezko Dibisioan lehiatzen du Jone Zabaleta azkoitiarrak, estatuko 
kluben arteko kategoria goreneko txapelketan. Egiten duen hartan, ez 
kirolean soilik, zorrotza da bere buruarekin. Zorrotzegia batzuetan, dio. 
Ondo ikasita du esfortzuak emaitzak ematen dituela. “Diziplina gusta-
tzen zait. Bestela zerbait gaizki egiten ari naizela sentitzen dut”. Marka 
onak bizitzako esparru guztietan ditu Zabaletak. Otsailean Espainiako 
Azpi Txapeldun titulua eskuratu du 23 urtez azpikoetan. 

Elkarrizketa: Jone Zabaleta, atleta 
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“En pruebas de menos de 800 
metros, en carreras tácticas 
no me veo tan bien. En las 
que exigen un ritmo regular, 
constante, creo que doy más. 
En las que toca sufrir por más 
tiempo”.

“El atletismo es un deporte 
individual. En los colectivos 
tienes el apoyo de tus colegas 
pero en este, entrenas solo. 
Esa soledad resulta pesada, 
hace que los entrenamientos 
sean largos y aburridos. Suelo 
estar deseando de ir a casa 
para entrenar con otra gente”.

goak eta aspergarriagoak egiten ditu. 
Askotan etxera joateko gogoz egoten 
naiz beste batzuekin entrenatzeko.
Eman dizuten gomendiorik hobe-
rena...

Denboarekin, lehenago edo beran-
duago, egindako lan guztia kanpora 
ateratzen dela eta denboraldi edo las-
terketa txar baten ondoren, burua al-
txa eta jarraitu egin behar dela. Zure 
ondokoek zu bezala entrenatu dute, 
denok gaude baldintza onetan eta be-
raz, batean batek irabaz dezake eta 
hurrengoan beste batek. Beti aurrera 
jarraitu behar da gustatzen zaizun 
hori egiten.

Esaten da porrotak gehiago irakas-
ten duela arrakastak baino. Baietz 
esango zenuke?

Litekeena da. Porrotetatik ikasten 
dena da lorpenak benetan baloratzen. 
Hutsegiteak beti daude eta porrot egin 
baduzu hasten zara hausnartzen ho-
rretan. Eta horrek ere asko irakasten 
du. 
Teknikoki zure alde ahulak eta in-
dartsuak zeintzuk direla esango 
zenuke?

800 metro azpitik, nik ez daukat 
hainbesteko abiadura eta lasterketak 
oso taktikoak badira, ez naiz hain 
ondo ibiltzen. Erritmo erregularrak, 
konstanteak, direnean hobeto molda-
tzen naiz. Denboran zehar sufritzea 
tokatzen denean.
Atletismoan emakumea izateak zer 
suposatzen du?

Lasterketetan ikusten da gizonez-
koenak ordutegi hobeagoetan ipintzen 
dituztela, telebistan zuzenean ematen 
dituztela eta neskenak, berriz, aurrez 
grabatutako emanaldiak izaten direla. 
Hor antzematen da. Pertsonalki, nik 
bestela, ez dut eraginik nabarmendu-
ko. Gure menpe ez ditugun gaietan 
ikusten da ezberdintasuna gehiago.
Zerk egiten du kirolaria haundi?

Umiltasunak, umila izateak, dizipli-
nak eta ez etsitzeak, konstantziak. Hor 
mantentzeak. Askotan haur edo kade-
te mailan nabarmentzen den jendea 
dagoela ikusten duzu eta bapatean 16 
urterekin utzi egiten duela. 
Ahaztuko ez zaizun lasterketa?

Iaz Salamancan Espainiako azpitxa-
peldun geratu nintzenekoa 3.000 me-
trotan. Ez nuen medailarik espero eta 
han zeudenez entrenatzailea eta fami-
liakoak, haiekin partekatzeko aukera 
izan nuen. Bolada txar batetik neto-
rren eta benetan baloratu nuen.

Kirolak eskatzen duen sakrifizioak 
pena merezi du?

Askotan egin diot galdera hori neu-
re buruari, benetan merezi ote duen 
hainbeste ordu dedikatzea. Ez da en-
trenatzea bakarrik. Entrenamenduen 
atzean beste mila gauza daude eta 
lagunak parrandara ateratzen dire-
nean, zu etxean geratu behar zara hu-
rrengo egunean lasterketa duzulako. 
Jatekoa eta lo-orduak zaindu behar 
dira eta horrek guztiak asko mugatzen 
du. Baina ikusten duzunean marka 
ona egin duzula eta ingurukoak ere 
zure lorpenekin pozten direla, ba me-
rezi duela konturatzen zara. Momentu 
onak gehiago dira txarrak baino.

Nik ez banu kirolik egingo, seguru 
nago bizitzako beste esparru batzue-
tan ere okerrago joango zitzaizkidala 
gauzak. Ikasketei begira ere, desko-
nektatzen laguntzen du.
Eta zeure burua hobeto ezagutzen?

Baita. Nolakoa zaren irakasten dizu 
kirolak, non dauden zure mugak.
Alderdi psikologikoak zer garran-
tzia du kirolean?

Izugarria. Atletismoa indibiduala da. 
Taldekako kiroletan beste kideen ba-
besa duzu baina atletismoan bakarrik 
egin behar dituzu entrenamenduak. 
Bakardade hori pisutsua egiten da oso 
eta entrenamenduak are eta luzea-
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Udala
Bi hitzetan

“Las fases 1 y 2 de mejora de accesibilidad 
en Floreaga seguirán adelante, a no ser que 
nos llegue una catástrofe”. Son las palabras 
que el alcalde Javier Zubizarreta pronunció 
en la reunión celebrada con la representación 
de vecinos del barrio de Floreaga días antes de 
la inesperada irrupción del coronavirus. La 
reunión fue convocada para facilitarles toda 
la información relativa a los proyectos de eje-
cución de las primeras dos fases, ya redacta-
dos. La reunión contó con la presencia de los 
técnicos de la empresa adjudicataria. Tras la 
exposición por parte de los técnicos de la em-
presa Asmatu, los vecinos pudieron aclarar 
todas sus dudas. 

Las vecinas y vecinos mostraron su satis-
facción ante el avance del proyecto, iniciati-
va que continúa siendo prioritaria para este 
Ayuntamiento. 

GOROSTIA, ELORRI ARANTZA, GEREZIONDOAK ETA  
GAZTAINONDOAK LANDATU DIRA

Udalak 80 landare inguru sartu ditu herriko hainbat 
gunetan, Floreaga ikastetxeko pilotakuaren goialdean, 
Intsausti Jauregi inguruetan edota Trenbidearen Zumar-
dian. Besteak beste, gorostia, elorri arantza, gerezion-
doak eta gaztainondoak landatu dira. 

Ekimenean parte hartu dute Floreaga ikastetxeko 
ikasleek, Eskola Agenda 21en baitan, eta baita Zuhaitzak 
Bizirik elkarteak ere, justu koronabirusak gain hartu 
aurretik egin baitziren landaketak.

ELKARGUNEKO ERABILTZAILEEK EZ DUTE BAZKIDE 
KUOTARIK ETA AKTIBITATERIK ORDAINDUKO ZERBI-
TZURIK EMATEN EZ DEN BITARTEAN 

Las socias y socios de Elkargunea no tendrán que pagar 
la cuota mensual hasta que el polideportivo reanude su 
actividad y vuelva a dar servicio. Aunque no se sabe hasta 
cuando se va a alargar esta situación de incertidumbre, de 
momento, no se cobrará la cuota correspondiente al mes 
de abril. Respecto a la cuota del mes de marzo, se reem-
bolsará la cantidad correspondiente al periodo en el que el 
centro ha permanecido cerrado y por tanto, no ha habido 
ni servicio ni actividades. Es decir, del 13 al 31 de marzo. 
En cuanto Elkargunea recupere su funcionamiento habi-
tual se decidirá cómo proceder para realizar el reembolso 
correspondiente al mes de marzo. Se seguirá el mismo cri-
terio con los cursos o actividades que se ofrecen. 

Laburrak 
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Ipini da berriro Balentin Olano-
ren (Azkoitia 1808 – Albiztur 1851) 

jaiotetxeko fatxadatik erretiratutako 
haren oroitzapenezko plaka. Hainbat 
lan burutu behar zirelako kendu zen 
eta dagokion tokia hartu du berriro 
Kale Nagusia 70eko eraikinean.

Azkoitiko udalbatzak 1951n, Olano-
ren heriotzaren mendeurrenean, mo-
numentu bat altxatzea eta bere jaio-
tetxean oroitarri bat jartzea erabaki 
zuen, foru erakundeen defendatzaile 
sutsua izandakoaren omenez. Simon 
Aranbarri autoreak “Balentin Olano 
eta Lege Zarraren aldeko Euskale-
rriaren Borroka” liburuan kontatzen 
duenez, Donostiako “Tomás Altuna e 
Hijos” etxeari eskatu zitzaion plaka 
egitea eta garai hartan 1.967 pezeta 
kosta omen zen. 

Balentin Olanok Humanitate ikas-
ketak hasi zituen Bergarako Errege 
Seminarioan eta urte batzuk geroa-
go Zuzenbidea ikastera joan zen Sa-
lamancara. Bere ibilbide politikoan 
zehar hainbat kargu izan zituen. 

Besteak beste, Gipuzkoako diputatu 
nagusi izan zen eta baita Azkoitiko 
alkate ere 1841ean. Madrilgo gor-
teetako diputatu izan zen 1840, 1841 
eta 1844ko legealdietan. Gorteetan 
1840ko martxoaren 26ean emandako 
mintzaldiagatik gogoratzen da. Foru 
eskubideak irmo defendatu zituen 
beti foruen aldeko tesiak babestuz.

Horrela dio Juan Bautista Mendi-
zabal zinegotziak, kronista gisa, Ba-
lentin Olanori buruz idatzitako ar-
tikulu batean aipatu mintzaldiaren 
inguruan: “Euskal foruak etengabe 
urratzen ari ziren garai hartan, ho-
rien babesle bakartzat agertzen zen 
karlismoaren kontrako jarrera oina-
rri hartuta, foruzale liberalak hitz 
hunkigarri haiek esan zituen, erre-
gimenari foruekiko errespetu guztia 
eskatzeko. Frantziako sistema zen-
tralista eta uniformearen aurrean, 
Britainiako sistematik hurbilago ze-
goen eredua proposatu zuen, anizta-
sunaren printzipioan oinarritua; hau 
da, historia oinarri hartuta eraikitze-

BALENTIN OLANOREN   
OROITZAPENEZKO PLAKA  
BERRIRO IPINI DA BERE JAIOTETXEAN

ko premia babestu zuen, eta erakutsi 
nahi zuen gure askatasunak erdi- 
aroko eskumenetatik haratago dau-
dela. Bere diskurtsoa oso laudatua 
izan zen, eta, horren ondorioz, XIX. 
mendeko parlamentarismoaren his-
torian sartu da”. 

Valentín de Olano es 
recordado por su brillante 
defensa de los fueros en la 
sesión de Cortes del 26 de 
marzo de 1840. Fue uno de 
los más firmes defensores 
de los fueros vascos. 
Ostentó varios cargos. 
En 1834 fue nombrado 
diputado general de Tanda 
de Azkoitia y en 1841 fue 
alcalde de Azkoitia, así 
como Diputado en Cortes 
en las legislaturas de 1840, 
1841 y 1844.
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Nola darama Udalak koronabirusa-
ren kudeaketa? 

Koronabirusarekin lotutako lehen 
neurria martxoaren 12an hartu ge-
nuen. Jubilatuen Elkartearen egoitza 
ixtera eraman gintuen Osasun saila-
ren gomendioak. Ordutik ez da era-
bakirik hartu ez dugun egunik izan. 
Hurrengo egunean jolas-parkeak 
eta eraikin publikoak ixtea, zerbitzu 
publikoak bertan behera uztea eta 
Jarraipen Mahaia osatzea erabaki 
genuen. Pedro Sanchez presidenteak 
martxoaren 14an alarma egoera eza-
rri zuen eta udaleko Jarraipen Batzor-
dea gainean egon da 24 ordutan, bes-
teak beste, egoera uneoro aldatzen 
joan delako eta Madrildik agindutako 

dekretu bakoitzak aldaketak zekar-
tzalako. Zentzuz eta arduraz jokatzen 
saiatu gara. Pisurik handiena Gizarte 
Zerbitzuentzat eta Udaltzaingoaren-
tzat izan da. Gainerako ia udal langile 
guztiek telelana egin dute.

Pasa diren egun hauetan, argi izpi-
rik ikusten al zenuen edo dena zen 
ilun?

Noski baietz. Egunak aurrera joan 
ahala, osasunarekiko kezkak inda-
rrean jarraitu arren, ekonomiaren 
gaineko kezka handitzen joan da. Bai-
na esan behar da erakundeak mugitu 
direla eta laguntzetan sekulako aha-
legina egiten ari direla. Iraurgi Berri-
tzenen bidez, enpresa guztiekin kon-

«La situación nos ha 
borrado la sonrisa pero 
tenemos que saber gestionar 
la preocupación que nos 
ha generado la crisis del 
coronavirus. En cuanto 
logremos superar la crisis 
sanitaria, nos quedará la 
segunda parte, la recesión 
económica a la que 
tendremos que hacer frente 
entre todos. Nadie pensaba 
que nos llegaría todo esto 
y no podemos huir, pero 
tampoco dejaremos que nos 
hunda»
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bora luzea joaten da eta denborak 
azkartzea eta prozedurak arintzea 
oso da garrantzitsua zain dagoena-
rentzat. 

Bestalde, egia da egoerak ez duela 
irribarrerako aitzakia handirik ema-
ten, baina barruraino sartu zaigun kez-
ka hori kudeatzen asmatu behar dugu. 
Osasun krisiari gain hartutakoan, eko-
nomiari heldu beharko diogu. 

Ez genuen sekula horrelakorik iri-
tsiko zenik pentsatu, baina heldu da 
eta ez diogu zapaltzen utziko.
Elkartasun sarea ere sortu da eta 
horrek ere zerbait esan nahi du, 
ala?

Jende oso ona dagoela herri hone-
tan esan nahi du horrek. Zailtasunen 

taktuan gaude, harreman estuan. Bi 
lan ildo nagusi izan ditugu eta haien-
gana bideratu ditugu esfortzu guz-
tiak: batetik, Udaletik, koronabirusa 
tarteko, laguntza beharrean zeuden 
gizon eta emakumeei laguntzera, eta 
bestetik, Iraurgi Berritzenetik, eragi-
le ekonomikoei, komertzio txikiene-
tik hasi eta enpresa ertain eta han-
dienetaraino.

Enpresek Iraurgi Berritzenen la-
guntza osoa dute diru-laguntzak ku-
deatzeko edota dituzten zalantzak 
argitzeko. Laguntzen ari gara eta la-
guntzeko gaude. Udal gisa eskatzen 
ari garena eta eskatuko duguna da 
epeak murriztea. Diru-laguntzak ira-
gartzen direnetik bideratzera den-

aurrean kokiltzen ez dena, bestearen 
tokian jartzen dakiena eta bere den-
bora eta laguntza emateko beti prest 
dagoena. Herri bat gara eta herri be-
zala erantzun dugu. Herri ekimenez 
sortutako boluntario taldean 71 lagu-
nek eman zuten izena. Bada zerbait. 
Egun hauetan eta kasu askotan inten-
tzio onak akzio bihurtu dira: eroske-
tak edo botikak eramanez pertsona 
nagusien etxeetara, buzeatzeko edo 
snorkeleko maskarak emanez... hori 
ikusita, norbaitek zalantzan jartzen 
du aurrera aterako garela? Egoera 
zailetan ikusten eta probatzen da be-
netan pertsonen balioa.

Azken urte hauetan bizi izan du-
gun ongizate maila orokorrean oso 

Javier Zubizarreta. Azkoitiko alkatea
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“EN LOS TIEMPOS DIFÍCILES 
SE VE Y SE COMPRUEBA LA 
VERDADERA VALÍA DE LAS 
PERSONAS”

Una valía acumulada y en positivo sirve para darle la vuelta a esta difícil 
situación. Voluntad, solidaridad y sacrificio. En opinión del alcalde Javier 
Zubizarreta, es la fórmula que vamos a necesitar para salir de la crisis 
sanitaria y económica en la que nos ha sumergido el coronavirus. Sin 
perder el optimismo, reconoce que todos sufriremos sus consecuencias. 
“Estamos en una situación sin precedentes. Desconocíamos esta cara de 
la globalización. Pero #etxeangeratuko naiz tiene que convertirse en un 
#denokbaterabetiaurrera”, dice.



tsonen zaintzaileek. Eta asko eta asko 
dira puntako profesionalak. 

Txalo zaparrada beroa merezi 
dute baita Gurutze Gorriak, Carita-
sek, Udaltzaingoak eta Ertzaintzak, 
suhiltzaileek... alegia, herritarren 
zerbitzura dauden erakundeek eta 
baita, isiltasunetik eta anonimotasu-
netik dohantzan materiala edota di-
rua eman duten guztiek ere.  

Eta ez dut nahi herritarrekin ahaz-
tu, ezta komertzio eta enpresekin ere. 
Eta ezta txapeldunak izaten ari diren 
haur guztiekin ere. Beraz, txaloak jo-
tzera nekez aterako naiz, baina aitor-
tza publikoa askori zor diogu.

Hala ere, konfinamendua luzatzen 
bada, jarrera aldatzearen beldur naiz. 
Pazientziak muga bat du eta hasie-
rako balkoietako kantu eta doinuak 
itzaldu eta mesfidantza eta aldarte 
txarra nagusituko direlakoan nago. 

Osasuna ez da dena, baina osasunik 
gabe, gainerako guztia ezer ez da.

Udaletxean osotasunean lanean 
aritu diren departamentuak Udal-
tzaingoarena eta Gizarte Zerbi-
tzuena izan dira. Zer lan egitea to-
katu zaie Gizarte Zerbitzuei?

Gizarte Zerbitzuen sailaren lana 
Espainiako Gobernuak funtsezko edo 
esentzial jo dituenen artean dago. 
Gizarte Zerbitzuek kanpotik ikus-
ten ez den errealitate ezberdin bat 
ezagutzen eta kudeatzen dute. Beha-
rrean dagoenak jotzen du Gizarte 
Zerbitzuetara. Koronabirusaren ka-
suan, lehenengo egunetan, Gurutze 
Gorriarekin eta bolondresekin elkar-
lanean, laguntza sarea edo laguntza 
zerbitzua martxan jartzea egokitu 
zitzaion sailari.

65 urtetik gorako 2380 gizon eta 
emakume daude Azkoitian. Banan 
banan azterketa bat egin zuten ikus-
teko bakoitzaren profila zein den, ale-
gia, bakarrik bizi den, seme-alabarik 
ba ote duen gertu... Behin sailkapen 
bat eginda, egoera zaurgarrienean 
daudenekin telefonoz harremane-
tan jarri ziren zituzten edo dituzten 
beharrak asetzeko. 

altua da eta horrelako egoeren au-
rrean, bizi-maila hori galtzeko egon 
daitezkeen arriskuak kuestionatzen 
hasten zara. Baina beldurragatik da, 
arrazoitutako argudioengatik baino. 
Horregatik da inportantea baita osa-
sun mentala zaintzea, konfinamendu 
egoerak antsietate eta depresiorako 
joera larriagotu dezakeelako. Eta bes-
te zenbait kasutan, tristura handia. 
Askok eta askok ezin izan dituzte 
agurtu hil diren senideak. Ezin izan 
zaie heriotza duinik eman eta min 
hori ere kudeatu beharko du gure gi-
zarteak. Gauza asko gertatu da. 

Txaloak jotzera balkoira atera zara?
Ez, ez dut nire burua horretan ikus-

ten. Baina txalotu, zoriondu, anima-
tu eta eskertu beharreko jende asko 
dugu inguruan. Lehenengo, osasun 
munduan lan egiten duten laguntzai-
le, erizain, sendagile eta langileak. 
Zerbait positiboa atera badaiteke ho-
netatik da haien lana bisibilizatu egin 
dela. Aldiz, txalo gutxiago jaso dute 
egoitzetan dauden adin nagusiko per-

San Jose egoitzako egoera ere gertu-
tik jarraitu da Gizarte Zerbitzuetatik. 

Laguntza zerbitzua 23 pertsonek 
eskatu dute, ala?

Bai. 23 izan dira laguntza eskatu 
dutenak erosketak edo botikak etxe-
ra eramateko, gas butanoa igotzeko... 
Zorionez, herri txikia da hau eta adi-
neko pertsona gehienek dute bizila-
gunen edo familiakoen laguntza zu-
zena. 

Pertsona nagusiekin batera, beha-
rrean dauden haurrak ere egon ba-
daude. Kontutan izan behar dugu 
umeak eskolako jangela zerbitzurik 
ez dutela orain eta zenbait kasutan, 
jangelakoa da haurrek egiten duten 
otordu nagusia. Horregatik, catering 
zerbitzua ere jarri da martxan adin-
-txikikoei laguntzeko.

Azkenean, krisi honek alderdi asko 
utzi dizkigu begien aurrean hausnar-
ketarako eta erantzunak emateko. 
Pentsa, indarkeria matxista jasaten 
duten emakumeen egoera zein izan 
daitekeen erasotzailearekin konfi-
namenduan... Egoera guzti hauen 
aurrean beharrezkoa da bizilagunen 
edo hurbilekoen laguntza zerbait 
susmatuz gero, behar diren urratsak 
emateko. 

Familientzat psikologia zerbitzua 
ere jarri du Udalak. Nola doa?

Bai, psikologia zerbitzua jarri da 
egoera hau ez dugulako denok modu 
berean ematen eta jende askori la-
guntza hori oso ondo etortzen zaio. 
Eskolek, esaterako, funtsezko lana  
egiten dute egunerokoan baina orain 
haur eta gaztetxoak etxean daude eta 
zenbait kasutan interbentzio familia-
rra beharrezkoa da, beste hainbat eta 
hainbat kasutan bezala. Azkenenean, 
lau hormen artean egoteak gure osa-
sun mentala proban jartzen du. Psiko-
logia zerbitzua telefono bidez ematen 
da eta laguntza bat da.

Kaleak desinfektatzen ikusi ditugu 
brigadako langileak...

Brigadan hamalau lagun daude eta 

«Nos costará tiempo dejar 
atrás el coronavirus. Nos ha 
dejado demasiadas imágenes. 
Las terrazas y balcones 
convertidos en discotecas, los 
hospitales pidiendo máscaras 
de buceo, el traslado de 
ataudes, las y los enfermos 
sin el adiós de sus familiares, 
el uso de internet y de la 
tecnología para matar el 
tiempo... Nos ha pillado 
desprevenidos. Pero se va a 
acabar y saldremos adelante. 
Que no quepa ninguna duda».
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hiru ibili dira kaleak desinfektatzeko 
lanetan. Azkenean, pare bat lagunek 
beti egon behar dute guardian. Hasie-
rako egunetan herritar batzuk ez zu-
ten begi onez ikusi brigada lanean ari-
tzea baina ez balitz lanean egon, auzoa 
argindarrik gabe egon beharko zuen 
farola bat bota zutelako. Holakoetan 
ez badago inor, zer gertatzen da?

Brigadaren lanaz gain, Udalari to-
katu zaio koronabirus kasuren bat da-
goen etxeetan, bebarruko desinfekzio 
lanetarako enpresa espezializatuekin 
bitartekaritza egitea, e.a.

Behin koronabirusa atzean uztea 
lortutakoan, zer?

Ez dakit berehalakoan atzean utzi-
ko dugun koronabirusa. Irudi asko 
utzi dizkigu, balkoiak diskoteka 
bihurtuta, snorkeleko maskarak es-
katzen ospitaleak, hilkutxak batetik 
bestera, gaixoak etxekorik gabe az-
ken arnasean, entretenitzeko inter-
netaren eta bestelako teknologien 
erabilera... bihotzak buelta eman digu 
baina aurrera egingo dugu. 

Ondorioak antzematen berehala 
hasiko gara eta segun eta nolakoak 
diren, ba agian etxean, lantokian edo-
ta erakundeetan aurreikuspenak alde 
batera utzi eta beste asmo batzuei 
heldu beharko diegu egoerara egoki-
tuz. Ez dago besterik. Zimenduak mu-
gitu dizkigu koronabirusak eta berri-
ro finkatzeko egin beharko dugu lan. 

Erakundeetan zer eragin izan de-
zake ekonomikoki?

Eragina izango duela ukaezina da. 
Udal Finantzaketarako Foru Fondo-
tik jasoko duguna murriztu egingo 
da eta horrek esan nahi du planak 
eta proiektuak egokitu egin beharko 
ditugula. Oraindik azkar da zehazta-
sunez esateko zeintzuk izango diren 
ondorioak, baina aurreikuspen guz-
tiak ezin izango ditugu seguruenik 
bete. Ikusi egin beharko da zer nolako  
eragina izango duen aurten eta baita 
datozen urteetan ere. Garai onetan 
eta zailetan jakin behar da kudea-
tzen, dagoenera egokitzen, eta hori 
da egingo duguna. 

«No me veo aplaudiendo 
en el balcón. Pero tenemos 
muchísima gente a la que 
aplaudir, felicitar, animar 
y agradecer. A todas las 
personas que trabajan 
en el ámbito de la salud, 
los profesionales de las 
residencias, organizaciones 
como Cruz Roja o Cáritas, 
la Policía Municipal y la 
Ertzaintza, el cuerpo de 
bomberos, el comercio y el 
tejido empresarial... así como 
a todas las personas anónimas 
que con su comportamiento 
han estado a la altura de 
las circunstancias. Y a las 
niñas y niños que se han 
portado como auténticos 
campeones. Quiero mostrar 
públicamente mi más sincero 
agradecimiento a todas ellas». 
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HERRIKO MERKATARITZARI, 
AUTONOMOEI ETA 
ENPRESEI LAGUNTZEKO 
ORDUA

El Ayuntamiento en colaboración con Iraur-
gi Berritzen está estudiando las diferentes 
líneas de ayudas que se están anunciando 
desde el Gobierno Vasco y la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, así como desde otras entidades, 
dirigidas sobre todo a la pequeña empresa, 
comercio y hostelería o autónomos. Todo es-
tablecimiento o empresa puede ponerse en 
contacto con Iraurgi Berritzen para recibir 
información y asesoramiento en torno a las 
ayudas existentes y la forma de proceder para 
solicitarlas.

UDALAK BONOAK ATERAKO DITU 
MERKATARI ETA OSTALARIEI 
LAGUNTZEKO ETA ZABOR ETA 
TERRAZA TASAK EGOKITU

Denda txikiak eta ostalariak gogor kolpatu ditu koronabiru-
saren krisiak. Hainbeste egun negozioak itxita izateak eta be-
raz, diru-iturriak etenda, egoera konplexuan kokatu ditu eta 
egoerari buelta ematea ez da lan erraza izango. Herrixen Mer-
katari Elkarteak kontsumitzaile eta bezeroen laguntza eskatu 
du komertzioak bizirautea nahi bada. Egoeraren larritasuna 
arintzeko hainbat laguntza neurri hartu ditu Udalak. 

Udalak hartutako neurrietako bat da 1.000 erosketa bonu 
banatzea. Aurreko aldietan bezala, bonu bakoitza 20 eurotan 
erosi ahalko da eta 30 eurogatik trukatu denda, taberna eta 
jatetxeetan. 

Zabor eta terraza tasetan ere laguntzak izango dituzte mer-
katari eta ostalariek. 



NOLA IKUSTEN DUZUE 
KORONABIRUSAREN KRISIA?

EAJ-PNV EH BILDU AZKOITIA BAI PSE-EE

Iritziak
Alderdi politikoak

Erabakiak hartzeko or-
duan osasun arloko adituen 
ezagutza eta emandako 
jarraibideen balioaz ohartu 
gara, mundu konplexu 
honetan guztion elkarlana 
zenbateraino den beharrez-
koa ikusiz. Indarrak batu eta 
zeozer lortu nahi denean, 
doako kritika beti antzua da. 
Ukaezina da inor ez zegola 
koronabirusari aurre egiteko 
prestatuta. Baina ez gara 
lokartu eta hartu beharreko 
neurriak hartzen joan gara 
Madrilgo ministerioetatik 
iristen joan diren aginduei 
zenbaitetan aurre hartuz.

Aldizkari hau zuen buzoie-
tan jasotzen duzuenerako, 
seguruenik industria eta 
eraikuntza lanak mar-
txan egongo dira berriro. 
Hartu beharreko prebentzio 
neurriak hartuta. Hori da 
defendatu duguna, “aktibita-
te ekonomikoaren hiber-
nazioak” ito ez dezan gure 
industria. Sokari noraino 
tira jakin behar da, sokarik 
gabe geratu nahi ez bada. 

Behin konfinamendu 
egunak atzean uztea lortu-
takoan, ekonomia berpiztea 
izango da gure erronka. Eta 
zeregin horretan ere elka-
rren beharra izango dugu. 

Elkarrenganako konfian-
tza eta laguntzeko prestuta-
suna, erakundeon kudeaketa 
eraginkorra, industria sa-
rearen ahalegina, merkatari 
txikiei hegoak eta arnasa 
emango dizkien kontzientzia 
soziala eta gutako bakoi-
tzaren bultzada. Zenbat eta 
lehenago uztartzen dugun 
hori guztia, orduan eta lehe-
nago altxako ditugu buruak. 

EH Bildutik inprentako 
langileak eta banatzaileak 
babesteko aldizkari hau 
ez ateratzeko eskaera egin 
genion Udal Gobernuari 
eta hala ere aurrera egitea 
erabaki dute. Etxean egon 
eta geure buruak zaintzeko 
garaia da eta aldizkari hau 
ez zen atera beharko osasun 
larrialdi egoera honetan 
hainbat langile arriskuan 
jartzen direlako. ZAINDU 
GAITEZEN!  

 Honelako krisien aurrean, 
bizitzaren beste arlo guztie-
tan bezala, jarrerak izuga-
rrizko garrantzia du. Batzuk 
kritikarik gogorrenera 
jotzen duten bezala, besteak 
nori lagundu pentsatzen 
hasten dira, kritikotasun 
puntu hori ahaztu gabe.

Birus hau ezagutu aurretik 
genituen lehentasunak, 
gaur egun 2. edo 3. mailara 
jaitsi ditugu eta festa, futbol, 
tabernarik gabe bizitzea po-
sible dela ohartu gara. Ingu-
rumena eta klima aldaketa 
ere denok ahoan dabilkigu. 
Denontzat datoz une gogo-
rrak. Asko duenak, gutxi 
edo ezer ez duenak baino 
gehiago galduko du, baina 
hau dena erlatibizatzen ikasi 
behar dugu eta benetan per-
tsona eta familiek dituzten 
lehentasunak zein diren 
ikusi, benetako bizibeharrei 
erantzuteko. 

Beraz, bizitzea tokatu 
zaizkigun egun hauetan, 
gure ondoan izan ditugunak, 
ondo zaintzen ahalegindu 
gaitezen, eta egunero bal-
koietatik besteon momen-
tuak alaitzen saiatu zareten 
guztioi eskerrik beroenak;  
gure herrian bizi diren orori 
dituen beharrak asetzen era-
bili dezagun gure indarra, 
horrela, etorriko baitzaigu 
geuri ere, beharrean gaude-
nean buelta.

ANIMO AZKOITIA!!!

Birus hau guztiok geldi-
tzen dugu, eskerrik asko 
azkoitiarroi, #etxeangera-
tzennaiz! Keinu txiki eta 
handiagatik. Gure bizitzak 
arriskuan jartzen dituzten 
osasun-langileei, inoiz baino 
lan handiagoa desinfekzioan 
eta garbiketan lan egiten 
dutenei, gure adinekoen 
zaintzaileei, boluntarioen 
sare osoari, mahaian oina-
rrizkoak ezta ogirik falta ez 
zaigula ziurtatzen dute-
nei, eta auzokide guztiei, 
Erakutsi duten elkartasuna 
keinu txiki eta handietan, 
eta, azkenik, txikienei, gure 
esker handiena etxean jasa-
teagatik!

Este virus lo paramos 
todas y todos, GRACIAS 
azkoitiarras, por el pequeño 
y gran gesto #Yomequedoen-
casa! a los sanitarios que po-
nen en peligro sus vidas por 
salvar las nuestras, a los que 
trabajan en la desinfección 
y limpieza, destacar su labor 
más que nunca, a los cuida-
dores de nuestros mayores, 
a toda la red de voluntarios, 
a los que se aseguran que no 
nos falta ni pan ni nada bá-
sico en la mesa, y a nuestros 
vecinos que han demostrado 
su solidaridad en pequeños y 
grandes gestos y por último 
a los más pequeños por 
aguantarnos en casa!
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“OROKORREAN JENDEA ONDO ARI DA 
MOLDATZEN BADUELAKO SARE SOZIALA, 
HORRETAN HERRI HAU ABERATSA DA”

Nola harrapatu zintuzten korona-
birusak Gurutze Gorrikoak?

Ekinean, lanean harrapatu gin-
tuen. Hasieran ez genekin ondo nola 
eman laguntza eta pixkanaka antola-
tzen joan ginen boluntario sarea osa-
tzearekin batera. Garrantzitsua iru-
ditu zitzaigun zela bakoitza bizi den 
etxetik hurbilenekoari laguntzea eta 
bideratuta dugu laguntza. Boluntario 
sareko lau lagunek hartu dute parte 
momentuz. Azpeitira eta Zestoara ere 
joaten gara eta hara Gurutze Gorri-
koak mugitzen gara. Herrian 23 lagu-
nek eskatu dute laguntza erosketak 
edo botikak eramateko. Zenbaiten 
kasuan botikak ospitalean jaso behar 
dira et ahorrela egiten dugu. 

Janari beharra asetzeko, berriz, 

Gurutze Gorriak baditu bere bide 
propioak baina oraingoz Udala eta 
Caritas arduratu dira eta ez digute 
laguntzarik eskatu zentzu horretan. 
Aktibitate guztiak bertan behera 
geratuta, zuen lana goitik behera 
aldatu da. 

Bai. Guk zerbitzua eman ohi du-
gun aktibitateak bertan behera ge-
ratu dira eta beraz, koronabirusaren 
bueltan ari gara lanean ahal diren se-
gurtasun neurri guztiak hartuta eta 
gomendioak beteaz. Boluntarioei ere 
formazioa eman zitzaien guztiontzat 
egokiak diren jarraibideak azalduz. 
65 urtetik gorako Gurutze Gorriko 
bazkideei deika ari zarete ondo al 
dauden jakiteko. Zer diote?

Bai. Gure bazkideei deitzen hasi gi-
nen. Udala ere ari da gizarte arloko 
erabiltzaileei deika laguntzarik behar 
ote duten edo zer moduz dauden jaki-
teko. Jendeak oso ondo hartzen ditu 
deiak. Baina beldurra eta egonezina 
ere hor daude. “Noiz arte da hau? 
Noiz aterako naiz ni kafetegira?” gal-
detzen digute. Baina orokorrean jen-
dea ondo dago eta ondo moldatzen da 
seme-alabekin, bizilagunekin... sare 
soziala badugu eta alde horretatik 
herri aberats batean bizi gara.
Boluntario sarean 71 lagunek eman 

Elkarrizketa: Aitor Errazu, Azkoitiko Gurutze Gorriko arduradun 

zuten izena. Bada zerbait. Ze haus-
narketa egiten duzu?

Alde guztietatik ditugu loturak, 
hor daude sare sozialak, bizimodua-
ren abiadura... azkartasun horren 
bueltan, nahiz eta borondate oneko 
jendea egon konpromisoak hartze-
ko ahalmena agortzen joan da eta ia 
ia agortu da. Horrek ez du gutxietsi 
behar oraingoa. Behar bat sortzen de-
nean jendea laguntzeko prest egoten 
da. Baina boluntarioak denean falta 
dira. 
Eskerrik jasotzen da?

Bueltan estimua handia da. Bada-
go eskerrik ematen ez duenik ere eta 
batzuk uste dute zerbitzu publikoa 
garela eta horretarako gaudela. Bai-
na egia da guk familia, lagunak... uz-
ten ditugu laguntza ematera joateko. 
Adibidez, Azkoitia eta Azpeitia arteko 
maratoi erdiko txapela eskaini digu-
te. Maratoi erdian ere hasieratik izan 
gara bidelagun. 
Mezuren bat zabaldu nahi?

Ez dela berehalakoan ikusiko baina 
etxean egoteak bere fruituak emango 
dizkigula. Eta Azkoitian, Azpeitian 
eta Zestoan elkarri laguntzeko da-
goen giro hori mantendu egin behar 
dugula. 

Al preguntarle desde cuándo es 
voluntario en Cruz Roja, mira hacia la 
pared de donde cuelga una fotografía 
de 1988. Se ve la flota de ambulancias 
que Cruz Roja tenía en aquella época 
para prestar servicio en Gipuzkoa. 
Junto a los vehículos, los voluntarios. 
“Eran las fiestas de Zumaia y acudi-
mos a hacernos la foto tras atender 
un grave accidente. ¡Lo que ha llovido 
desde entonces!”.

Aitor Errazu se dedica estos día en 
cuerpo y alma a yudar a quienes no 
pueden salir de casa al igual que el 
resto de voluntarios de la entidad. 
Trabajan bajo la coordinación del 
departamento de Servicios Sociales y 
tienen la ayuda de la red de volunta-
rios creada por iniciativa ciudadana. 
Todas y todos se han ganado nuestro 
aplauso, tanto las voluntarias y volun-
tarios de la Cruz Roja como las perso-
nas adheridas a la red de voluntarios 
que han declinado participar en la 
entrevista porque prefieren conti-
nuar trabajando desde el anonimato. 
Trasladamos a través de estas lineas 
nuestro reconocimiento público a 
todas ellas. 
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Elkarrizketa: Jaione Ugarte, psikologoa eta gizarte hezitzailea 

«ES IMPORTANTE MANTENER UNA 
RUTINA Y TENER EL DÍA OCUPADO 
PARA DARLE SENTIDO Y NO 
DESCONECTAR DE LA REALIDAD»

Consciente de que hay personas que 
necesitan la ayuda de un profesional 
para la gestión de algo que descono-

cíamos hasta ahora como es la cua-
rentena, el Ayuntamiento ha puesto 

en marcha un servicio de atención 
psicológica para ofrecer apoyo emo-

cional y orientación familiar.

El servicio está dirigido especialmen-
te a las personas que tienen a su 

cargo a menores y a aquellas familias 
que tienen dificultades originadas por 

el COVID- 19 pero cualquier persona 
que necesite ayuda para gestionar 

esta situación de confinamiento pue-
de recibir este servicio de atención. 

Hablamos con Jaione Ugarte, psicólo-
ga y educadora social, que forma par-
te del equipo de trabajo que ofrece el 

servicio de atención psicologica. 

AYUDAS PARA LAS PERSONAS Y FAMILIAS MÁS VULNERABLES
Desde el departamento de Servicios 
Sociales se han tomado varias medi-
das para ayudar a las personas y fa-
milias de mayor vulnerabilidad que se 
han visto doblemente afectadas por 
el coronavirus. “Gracias a la colabo-
ración de la Cruz Roja y de la red de 
voluntariado se ha podido organizar 
la red de solidaridad y han sido tam-
bién necesarias otras medidas como 
disponer de un servicio de catering 
para 77 menores, poner en marcha 
el servicio de atención psicológica 
o colaborar con Cáritas para llegar 
a todas las personas que necesiten 
nuestra ayuda”, explica la concejala 
de Servicios Sociales, Janire Igoa. 

Elkartasun sarea antolatu, koor-
dinatu eta harrera egin. / Organi-
zación, coordinación y atención a la 
Red de Solidaridad.

•  65 urtetik gorako 2.380 azkoitiarren 
banakako azterketa. 

•  Zaurgarritasun egoeran egon zitez-
keen 60 familiekin harremanetan 
jarri eta jarraipena egin.

•  Elkartasun sarearen bitartez 23 az-
koitiar artatu dira.

•  Hondakinak kudeatzeko aukera be-
rrogeialdian edo positibo eman du-
ten azkoitiarrentzat, mankomunita-
tearekin elkarlanean.

Gizarte Larrialdiko Laguntzen 
ordainketa egokitu eta aurreratu 
da. / Ajuste y adelanto de las Ayudas 
de Emergencia Social.

• 62 familia izan dira onuradunak.
• Alokairua ordaintzen laguntzeko.
• Hipotekak ordaintzen laguntzeko.
•  Etxebizitzako energia eta ur gastuak 

ordaintzen laguntzeko.
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Nola eragin dezake konfinamendu 
egoerak pertsonen osasun mentalean? 

Hainbat egun etxean egoteak berekin 
dakar oinarrizko behar batzuk ez ase-
tzea, kalera ez ateratzeak, jendearekin 
kontaktu fisikorik ez izateak, naturan 
jarduerak egin ezin izateak, eta haurren 
kasuan, ezin saltorik egin, ezin korri-
karik egin, hau da, duten energiari ezin 
irtenbiderik eman. Oinarrizko behar 
hauek ezin asetzeak dakar hainbat arazo 
psikologiko: Estresa, depresioa, asperdu-
ra, tristura, haserrea, suminkortasuna, 
lo arazoak, larritasuna eta antsietatea… 
are gehiago ez dakigunean konfinamen-
du hau noiz bukatuko den. 

Bestetik, buruko arazoak dituzten 
pertsonengan egonezin sintoma horiek 
intentsifikatu egin daitezke eta ondorioz, 
elkarbizitza zaildu. 
 Hasiera batean, balkoietan musika 
izan da nagusi. Pozik agertu da jende 
asko. Alarma egoera luzatzeak alda 
dezake herritarron aldartea? 

Bai. Eragina izan dezake, baina lehen 
lerroan dauden pertsonen (osasun lan-
gileak, Ertzaintza, komertzioetako lan-
gileak, garbitzaileak...) ereduari jarraitu 
behar diogu, bere indar mentala geurea 
eginez eta gure babesa emanez. 

Nire ustez, etxean gelditzearen garran-
tziaz jabetzeak eta gugatik arriskuan 
jartzen ari diren profesionalekin enpa-
tizatzeak, mentalki indartsu egoten eta 
kostatzen zaizkigun jarduerak egiteak 

laguntzen digu. Hasierako poztasun ho-
rrekin jarraitu behar dugu
Garrantzitsua da errutina edo dizipli-
na errespetatzea?

Bai, garratsitzua da errutina bat iza-
tea eta eguna okupatuta izatea, errutina 
horrek aukera emango baitigu egunari 
zentzua emateko eta errealitatetik ez 
deskonektatzeko. Konfinamendua bu-
katzen denean, denok gure errutinetara 
itzuli eta berregokitzea errazagoa egingo 
zaigu. 

Bestalde, okupatuta egoteak egoera 
honek sortzen dituen inpaktu emozio-
nal negatiboetatik babestuko gaitu eta 
ongizatearen pertzepzioa handiagoa 
izango da. 
Antsietate eta depresio sintomei nola 
egin daiteke aurre?

Egoera honen aurrean estres, antsie-
tate edo tristura puntu bat izatea nor-
mala eta positiboa da, egonezin puntu 
horrek ezarritako segurtasun neurriak 
errespetatu eta konprometitzeko balio-
ko baitigu. 

Aurrekoa esanda, norberaren zaintza-
rako jarduerak, etxearen mantentze-la-
nak, lana edo ikasketak, eta aisialdiko 
orduak barne hartzen dituen errutina 
bat ezartzeak, gehi familia eta lagune-
kin harremanetan egoteak, antsietatea 
eta depresio sintomak kontrolatzen la-
gunduko digu.

Eta jarraibide horiek jarraitu arren, 
sintoma horiek jasanezinak badira hobe-

rena laguntza psikologikoa eskatzea da. 
Konfinamendu egoeraren ondorioak 
epe luzera ikus daitezke? 

Uste dut konfinamenduak epe luzera 
inpaktu psikologikoa izango duela, eta 
modu desberdinean gainera. Lehen le-
rroan egon bazara, gaixotasunak jota 
egon bazara edo gaixotasunaren ondo-
rioz senideren baten galera izan baduzu 
eta abar… Ikusiko dugu. 
Haurrak ere kaiolan bezala ditugu. 
Nola eragin diezaieke konfinamen-
duak edo hain ezohikoa den egoera 
honek?

Ohiturak aldatzeak, albisteen etenga-
beko 'bonbardaketak', edo korrika egitea, 
salto egitea, lagunekin jolastea eta abar 
bezalako oinarrizko beharrak ase ezin 
izateak estresa, suminkortasuna edota 
asperdura eragin diezaieke eta eragin 
emozional handia izan dezake haurren-
gan. Horregatik da garrantzitzua erruti-
na bat ezartzea haurrekin, ariketa fisikoa 
txertatuz eta bestetik, guraso bezala 
haurren jokaera batzuekin tolerantea-
goak izaten ikasi behar dugu. 
Ikasi egiten da gauzak modu positi-
boan hartzen edo izaerak agintzen du? 

Ni positiboa izaten ikasten dela pentsa-
tzen duen pertsona naiz. Baina horreta-
rako, alde batetik oinarrizko beharrak 
asetuta egon behar dute eta bestetik,  
norberak bere aldetik jarri behar du bes-
tela zaila da ikusten duzunaren kolorea 
aldatzea.

Azkoitiko elikagai bankuak oina-
rrizko banaketa egiteko Udalak 
beharrezko elikagaiez hornitu 
ditu: batik bat, esnea eta olioa. 
/ Dotación de alimentos a Cáritas 
para su banco de alimentos.

•  Banaketa 103 familiari egin ohi diote, 
baina 28 familiek jasoko dute bana-
keta alarma-egoera honetan. Halere, 
Caritasek eta Gizarte Zerbitzuek ar-
tatutako kasuak ere artatuko dituz-
te.

•  Banaketak 2 astetik behin egin dira, 
zehazki, martxoak 23, apirilak 6 eta 
apirilak 20. 

Azkoitiko adingabekoentzat 
catering zerbitzua. / Servicio de 
catering para menores.

•  77 adingabekori eman zaie zerbitzua.
•   Xabier Munibe, Floreaga eta Azkoitia 

BHI ikastetxeekin koordinatuta au-
rrera eraman den zerbitzua da; eta, 
bere oinarria du jangela zerbitzua 
behin-behineko etenaldian.

•  Xedea da alarma-egoerak zaurgarri-
tasun egoeran egon daitezkeen fami-
lietako adingabeen oinarrizko elika-
dura bermatzea. 

•  Zerbitzua apirileko 3 astetan eman 
da.

Babes emozionala eta orientazio 
familiarra eskaintzeko zerbitzua. 
/ Servicio de atención psicológia 
de apoyo emocional y orientación 
familiar.

•  Zerbitzu pilotu bezala jarri da mar-
txan.

•  Aztertuko da eduki duen oihartzuna.

Etxez Etxeko Laguntza zerbitzua.  
/ Ayuda de Servicio a Domicilio.

•  3 zerbitzu martxan jarri dira larrial-
diko prozedura erabilita. 
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